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Resumo  
Neste capítulo analisamos a questão da utilização da inteligência artificial e da robótica 

e as suas possíveis consequências. Uma dessas consequências é o desemprego 

tecnológico e o possível aumento da desigualdade. No entanto, esta quarta revolução 

industrial também tem um potencial emancipatório. Argumentamos que uma forma 

simples e eficaz de potenciar a segunda possível consequência é a implementação de 

um rendimento básico incondicional (RBI). Uma defesa do RBI, reconhecendo ser 

impossível travar ou reverter de forma significativa as alterações que serão 

consequência do progresso tecnológico, permitiria criar uma forma digna de 

subsistência à população, a qual beneficiaria dos frutos desse progresso. 

  
Palavras-chave: desemprego tecnológico, emancipação, Quarta Revolução 

Industrial, Rendimento Básico Incondicional. 

  
Introdução 
 

O debate sobre a interação dos seres humanos com a tecnologia e a forma como 

ela pode ter consequências positivas ou negativas consoante o uso que dela se fizer é 

antigo; na verdade, se entendermos “tecnologia” em sentido lato, esta é uma discussão 

que adquire direito de cidade na filosofia pelo menos desde Platão e o célebre mito da 

invenção da escrita, reportado no Fedro (Platão, 2009, 274c-275e); sendo um 

pharmakon, a escrita tanto poderia ser útil como perniciosa. E, em concreto, era 

acusada de poder levar a um efeito cognitivo indesejado: por se apoiarem na fixação 

pela escrita, os seres humanos perderiam a memória. De igual forma, o receio de que as 

pessoas pudessem vir a ser substituídas por máquinas e, assim, perdessem o emprego é 

também ele tão antigo quanto pelo menos a primeira revolução industrial. E os 
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movimentos que se lhe opuseram, por vezes de forma violenta, têm um exemplo 

concreto e elucidativo no ludismo. Hoje em dia, com a chamada quarta revolução 

industrial em curso e as previsões de uma mudança estrutural sem precedentes na 

estrutura do emprego por causa de uma massificação ainda maior da automatização, da 

robótica e da inteligência artificial, não restam grandes dúvidas de que a forma como a 

sociedade e as políticas sociais se adaptarão a estas alterações é uma das questões mais 

decisivas para o nosso futuro.  

Prova disso é não só o aumento de relatórios especializados sobre o assunto, 

provenientes de instituições internacionais (WEF, 2016), empresas multinacionais e 

think tanks (Manyika et al., 2017) e da academia (Frey e Osborne, 2013; Karabarbounis 

e Neiman, 2014), como também a crescente atenção que os mass media lhe têm 

dedicado. Resta acrescentar que a tarefa de prever o futuro é uma arte hermenêutica 

com resultados muito incertos. No domínio da tecnologia e potenciais impactos sociais 

da mesma esta é, aliás, uma discussão profundamente atravessada pelas divergências 

entre “tecnófilos” (Brynjolfsson e McAfee, A., 2014) e “tecnófobos” (Carr, 2010; Ford, 

2015), e que apresentam cenários diametralmente opostos, ora mais catastrofistas, ora 

mais idílicos. Acresce que este é também um domínio onde a referida tarefa de previsão 

é particularmente propensa a erros. O caixote do lixo da história está cheio de previsões 

relativas a avanços tecnológicos que pecaram ou por excesso de confiança ou de 

modéstia. Qualquer análise deste género é, por conseguinte, arriscada; mas não é por 

isso que deve deixar de ser tentada. Pela nossa parte, concentramo-nos, neste capítulo, 

na análise do impacto da quarta revolução industrial na reestruturação do emprego e 

da organização social. Argumentamos que grande parte desta transformação radical é 

provavelmente inevitável, mas que a forma como ela mudará as sociedades à escala 

global admite cenários radicalmente diferentes, consoante as políticas públicas que 

forem adotadas. Assim, parte da nossa tarefa será a de discorrer sobre os cenários 

desejáveis ou indesejáveis, de um ponto de vista normativo. 

Uma das consequências mais referidas na literatura é o desemprego tecnológico 

que, a acontecer, e mantendo os esquemas de proteção social atuais, seria altamente 

penalizador não só para a sustentabilidade da segurança social como também para as 

próprias pessoas, visto poder agravar sobremaneira a desigualdade. No entanto, a 

automatização também tem um potencial emancipatório e libertador, na medida em 

que, assegurando determinado tipo de tarefas menos desejáveis (as mais árduas, 

penosas ou repetitivas) pode criar oportunidades de maximização de liberdade, 

redução dos horários de trabalho e melhores condições de vida. Uma das teses que 

defendemos é que uma forma simples e eficaz de potenciar esta consequência positiva 

do fenómeno da automatização é a implementação de um Rendimento Básico 
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Incondicional (RBI). Uma opção política e social pelo RBI, reconhecendo ser muito 

improvável que se consiga travar ou reverter de forma significativa as alterações que 

advêm da automatização, permitiria ainda assim criar uma forma digna de subsistência 

que, pelo menos em tese, poderia eliminar a pobreza, mitigar a desigualdade e, se 

acompanhada pelas medidas fiscais adequadas, permitir à generalidade da população 

beneficiar das mudanças introduzidas por esta revolução tecnológica.  

Assim, numa primeira secção deste capítulo, chamamos à colação os diversos 

dados e evidências recentes que levam a generalidade dos especialistas a acreditar que 

a inteligência artificial e a robótica terão um impacto sem precedentes na estrutura dos 

empregos disponíveis; na segunda secção, abordamos a questão da desigualdade, um 

problema cujo possível agravamento por via da inovação tecnológica faz parte dos 

cenários a evitar; também nessa secção, apresentaremos o RBI como possível medida 

emancipatória, tecendo, ao mesmo tempo, as considerações que permitem justificar 

esta opção de um ponto de vista ético uma vez que promove, como mostraremos, uma 

forma de justiça social não paternalista e que, se bem aplicada, permitiria 

provavelmente conciliar os princípios da liberdade, igualdade e manutenção de 

segurança económica. 
 

1. Quarta Revolução Industrial e desemprego tecnológico 
  

Em 1930, John Maynard Keynes publicou um artigo, frequentemente citado na 

literatura especializada, intitulado “Economic Possibilities for our Grandchildren” e no 

qual via os desenvolvimentos tecnológicos da altura como uma ameaça para o trabalho. 

Nesse artigo, Keynes usava a expressão “desemprego tecnológico” para referir o que se 

passava na época, mas concluía que essa situação seria apenas temporária e que daí a 

100 anos “o problema económico poderia estar resolvido, ou pelo menos perto de estar 

resolvido”1 (Keynes, 1963 [1930], p. 361). Para Keynes, resolver o problema tecnológico 

significava que a prosperidade iria ser tal que as necessidades básicas estariam 

garantidas para todos. Contudo, a uma década de distância de 2030, encontramo-nos 

numa sociedade em que as desigualdades aumentam exponencialmente e onde a visão 

de Keynes de que o problema económico estaria resolvido parece ser apenas uma 

quimera. Hoje, estamos perante uma nova revolução industrial, que volta a causar 

preocupações a curto prazo, em termos de supressão de empregos, e a longo prazo, pois 

a automatização parece poder criar um nível de desigualdade ainda maior. 

Nos dias que correm, o ritmo do desenvolvimento tecnológico é de tal forma 

acelerado que se torna difícil prever com exatidão quando é que determinado limiar 
																																								 																					
1 As traduções feitas ao longo deste capítulo são da nossa responsabilidade. 
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será ou não ultrapassado, ou qual o nível de complexidade das tarefas nas quais as 

máquinas poderão assumir funções que até agora eram da competência exclusiva das 

pessoas. Um exemplo elucidativo é o da condução autónoma. Ainda há 15 anos atrás se 

acreditava que este seria um caso de tarefa complexa, dada a quantidade de fatores em 

jogo, que muito dificilmente seria assegurada por robôs a breve trecho. Porém, o 

projeto de carro autónomo da Google (hoje em dia entregue à Waymo, uma empresa do 

mesmo grupo criada para o efeito) foi anunciado logo em 2009, tendo circulado pela 

primeira vez na via pública em 2015 de forma totalmente autónoma, transportando um 

homem cego. Hoje, com a Tesla e outras grandes empresas na corrida para a 

comercialização de modelos deste género, já se acredita que na próxima década os 

carros autónomos estarão à disposição dos consumidores, com impactos óbvios para o 

emprego na indústria dos transportes. 

Com efeito, a quarta revolução industrial em curso é caracterizada por um 

complexo conjunto de avanços interligados em áreas como a inteligência artificial, a 

genética, a robótica e a biotecnologia; juntas, as inovações que trarão significam que 

esta revolução tecnológica será provavelmente mais profunda que as anteriores, como 

argumenta o relatório “The Future of Jobs”, produzido pelo Fórum Económico Mundial 

(WEF, 2016, p. v). Isto significa que a transformação na estrutura do emprego 

disponível será radical, à medida que os avanços tecnológicos tornarem algumas 

profissões redundantes, alterarem a produtividade e a forma de gerar riqueza, e 

forçarem as sociedades a adaptar-se. Parte desta adaptação será tradicional: criação de 

novos empregos que respondam diretamente às novas oportunidades geradas pela 

transformação tecnológica (provavelmente sobretudo no domínio da supervisão e 

interação com a própria robótica e inteligência artificial) e reforço da formação que 

permita uma reconfiguração da força de trabalho e uma capacitação para os novos 

empregos. Porém, tudo leva a crer que algumas alterações mais radicais serão também 

necessárias, nomeadamente no domínio da taxação e da reformulação dos esquemas de 

proteção social, sobretudo devido ao problema, que parece inescapável, do 

“desemprego tecnológico”. Vejamo-lo em maior detalhe. 

Segundo o relatório do McKinsey Global Institute, escrito por Manyika et al. 

(2017), é possível que a economia global perca até 2055 metade dos empregos agora 

existentes. Este relatório, intitulado “A Future that Works: Automation, Employment 

and Productivity”, analisa o potencial de substituição de trabalho em 50 países pela 

robótica e pela inteligência artificial. Leva a cabo uma análise de muitas áreas, 

afirmando que a inteligência artificial e a robótica vão conseguir um melhor 

desempenho em diversas atividades, incluindo as que requerem capacidades cognitivas 

(e que, tradicionalmente, têm sido apontadas como as que estão mais a salvo de ser 
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substituídas pela tecnologia). Esta constatação é preocupante, porque significa que, em 

última instância, não se sabe que tipo de tarefas poderá escapar por completo à ameaça 

de substituição. Recentemente, Frey e Osborne argumentavam que quanto mais a 

tecnologia for introduzida mais os trabalhadores terão de ser realocados para tarefas 

mais suscetíveis de resistir a esta tendência, como aquelas que requerem criatividade e 

inteligência social (Frey e Osborne, 2013, pp. 44-45). Porém, os mesmos autores 

admitem que à medida que a computação entra cada vez mais no domínio cognitivo, a 

capacidade de adaptação dos trabalhadores será cada vez mais dificultada 

(Brynjolfsson e McAfee, citados por Frey e Osborne, 2013, p. 13). Se a isto 

acrescentarmos a recente tendência, registada na última década (tão marcada, como 

sabemos, pela crise económica global) de um declínio na procura de trabalho altamente 

qualificado – devido à escassez de emprego que já se tem feito sentir, e que levou 

muitos trabalhadores altamente qualificados a aceitar empregos abaixo do seu nível de 

formação, ocupando vagas que correspondiam a tarefas tradicionalmente 

desempenhadas por trabalhadores menos qualificados e, portanto, empurrando estes 

últimos ou para postos de trabalho ainda menos qualificados ou mesmo para fora do 

mercado de trabalho (Beaudry et. al, citados por Frey e Osborne, 2013, p. 13) – 

apercebemo-nos não só que é realmente difícil prever que tipos de profissão escaparão 

à “invasão” tecnológica como também, e em consequência, que a ameaça de 

desemprego é bem real. 

 Outro fator a ter em conta é que a utilização da inteligência artificial e da 

robótica permite, em muitos casos, aumentar a produtividade, reduzindo erros e 

melhorando a qualidade e a velocidade, de uma forma que, muitas vezes, ultrapassa em 

muito as capacidades humanas. Segundo a McKinsey, a automatização pode aumentar 

a produtividade entre 0,8% e 1,4% por ano. De acordo com este relatório, embora 

menos de 5% das atividades profissionais sejam suscetíveis de ser completamente 

automatizadas, cerca de 60% de todas as profissões têm o potencial de ser 

automatizadas até 30%. As atividades mais suscetíveis de automatização no muito 

curto prazo são as fisicamente repetitivas, assim como as que envolvem processamento 

de dados. Nos Estados Unidos, por exemplo, estas atividades representam 51% dos 

empregos, incluindo a manufatura, turismo, restauração e lojas de comércio 

tradicional. Porém, dada a quase impossibilidade de prever onde se traçará a fronteira 

da impenetrabilidade tecnológica, que referimos acima, grande parte da questão 

poderá prender-se com o tempo que estas alterações demorarão até surtir efeito, 

cálculo que, embora difícil de fazer, se torna crucial. 

Com efeito, a velocidade da implementação da robótica e inteligência artificial 

será determinada por vários fatores, sendo o processamento da linguagem natural um 
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fator-chave. Para além disso, os avanços também dependem da medida em que o custo 

e o benefício das novas tecnologias sejam entendidos pelas empresas. Temos, no 

entanto, razões para acreditar que este será um fenómeno exponencial. Como explica 

Alec Ross, a escolha entre empregar pessoas ou comprar e utilizar robôs envolve uma 

decisão relativa à aplicação do investimento e à gestão da despesa ao longo do tempo. O 

trabalho feito pelas pessoas implica, geralmente, despesas de capital reduzidas, mas 

despesas operacionais elevadas tais como o salário, incentivos, despesas com segurança 

social, etc. Já os robôs acarretam uma despesa exatamente inversa: requerem um 

investimento inicial elevado, mas, em geral, implicam despesas operacionais reduzidas 

– ou seja, a manutenção requerida fica em geral mais barata que o custo da massa 

salarial dos trabalhadores. Ora, à medida que a robótica se for massificando e os custos 

de produção diminuírem, tornando, por conseguinte, os produtos da robótica e da 

inteligência artificial mais acessíveis do que o são hoje, o provável é que as despesas 

operacionais dos trabalhadores se tornem comparativamente mais caras que as 

despesas de capital requeridas para o investimento na robótica / inteligência artificial 

e, por isso, cada vez mais empresas tendam a investir nestas últimas. E assim se 

entende como será provável que muitos empregos sejam eliminados neste processo 

(Ross, 2016, pp. 99-100). 

Embora a McKinsey sustente que até 2055 este fenómeno abrangerá cerca de 

metade das profissões, outro dos cenários possíveis é que isso aconteça 20 anos mais 

cedo, dependendo do entusiasmo das empresas e do estímulo às mesmas. Outros 

relatórios, como o do Fórum Económico Mundial, centrado em 15 economias 

(incluindo os Estados Unidos, China, Japão, Brasil, Alemanha e França) especifica 

ainda mais os resultados da destruição de emprego no curto prazo. Segundo este 

relatório, o impacto da destruição de emprego pode fazer-se sentir já nos próximos 

anos. Na verdade, e só nas economias abrangidas por este estudo, estima-se que se 

percam 7,1 milhões de empregos (sobretudo em áreas administrativas ou de funções 

repetitivas e facilmente automatizáveis) enquanto, em contrapartida, serão criados 

cerca de 2 milhões de novos empregos (WEF, 2016). O resultado, de cerca de menos de 

5 milhões de empregos disponíveis pode, por conseguinte, colocar sob pressão os 

sistemas de proteção social existentes, sobretudo em sociedades, como as nossas, em 

que o crescimento económico está muito ligado à capacidade de criação de emprego e 

em que a forma primária de garantir a subsistência da maior parte das pessoas é a da 

obtenção de rendimentos do trabalho. 

Apesar de todos os dados que trazemos à colação, como a questão central que nos 

ocupa aqui tem sempre a ver com a discussão de cenários futuros, não podemos ignorar 

que as teses que avançamos podem sempre ser sujeitas a objeções, com maior ou 
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menor grau de plausibilidade. Examinaremos duas, a da refutação do cenário do 

desemprego tecnológico e a da negação do carácter excepcional da presente revolução 

industrial (e que, no fundo, se resumem a uma: advogar que a situação presente é banal 

e comparável ao passado, não devendo por isso levar a nenhum cenário 

particularmente negativo relativamente à criação de emprego) antes de deixarmos mais 

alguns exemplos concretos de transformações já em curso e concluirmos esta secção 

com um resumo das recomendações feitas em relação à forma como a economia global 

se deve preparar para esta transição. 

 É um facto que todas as revoluções industriais causaram grandes alterações na 

distribuição do trabalho. Por exemplo, como refere Bregman (2016, p. 75), “no início do 

século 20 as máquinas já estavam a tornar obsoleta uma ocupação tradicional. Em 

Inglaterra ainda existiam mais de um milhão de trabalhos deste tipo, mas décadas 

depois tinham desaparecido quase completamente. O advento dos veículos 

motorizados acabou com os seus rendimentos de tal forma que nem conseguiam pagar 

a sua própria comida.” Bregman conclui dizendo: “Estou a referir-me, naturalmente, 

aos cavalos.” As pessoas não são, obviamente, cavalos; mas a analogia mantém-se. 

Muitos dos trabalhos executados pelas pessoas podem passar a ser melhor cumpridos 

por máquinas, tornando-se o uso destas mais rentável, como vimos, e criando-se o risco 

de tornar as suas ocupações obsoletas. Contra o argumento do desemprego tecnológico 

muitas vezes também se apela à história dizendo que nas passadas três revoluções 

industriais já tivemos grandes alterações do mercado de trabalho e elas não acabaram 

com os empregos. Por exemplo, em 1800, 74% dos americanos eram agricultores, 

enquanto em 1900 esse número desceu para 31%, sendo em 2000 apenas 3% 

(Bregman, 2016, p. 82). Avançando alguns exemplos, pode-se constatar que, na terceira 

revolução industrial: a caixa Multibanco e os serviços de homebanking não acabaram 

com os empregados dos bancos (embora tenham reduzido o seu número); os códigos de 

barras, patenteados em 1952, não acabaram com os empregos nas mercearias; os 

correios continuam a existir, mesmo havendo emails, mensagens SMS, Facebook 

Messenger, etc. Seguindo esta linha de raciocínio, argumenta-se então que com esta 

revolução tudo se manterá na mesma: a estrutura do emprego mudará, as pessoas 

trabalharão com as máquinas e surgirão novas profissões que, juntamente com a 

persistência da maior parte das antigas, serão mais que suficientes para manter um 

nível de emprego muito elevado. 

Parece-nos que esta previsão é demasiado otimista por várias razões. Em 

primeiro lugar, quanto mais “revoluções industriais” temos, mais terreno ganham as 

máquinas nas atividades que passam a desempenhar. Na primeira revolução industrial 

nos séculos 18 e 19 deram-se os primeiros passos da mecanização; na segunda, nos 
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séculos 19 e 20, começou a produção em massa, o que permitiu um aumento 

exponencial da produtividade; na terceira revolução, na segunda metade do século 20, 

deu-se a automatização e agora, na quarta, com a robótica e a inteligência artificial 

(bem como os avanços na genética, na biotecnologia ou na impressão 3D, para 

mencionar apenas as áreas mais representativas) a presença da tecnologia parece poder 

aumentar para níveis sem precedentes. Assim, sendo que, no futuro, ela provavelmente 

será capaz de assegurar a esmagadora maioria da produção de que os seres humanos 

necessitarão, a existência de “desemprego tecnológico” parece ser muito difícil de 

refutar. 

Para se aferir melhor o nível de penetração tecnológica já em curso, através da 

introdução da robótica e da inteligência artificial, atente-se nos seguintes exemplos (e 

quão banais não arriscam eles parecer, se lidos daqui a alguns anos): existem empresas 

de investimento que dão conselhos relativos a aplicações financeiras baseados em 

algoritmos, como por exemplo a Schwab; a Contour Crafting cria placas de cimento 

com uma impressora 3D, podendo construir uma casa em 24 horas; a loja de ferragens 

Lowes está a testar um robô que possa receber os clientes e levá-los ao corredor certo 

para encontrarem o que procuram; há um hotel japonês, o Henn-na, com 10 

empregados que são robôs e que falam chinês, japonês, coreano e inglês, fazem o check 

in, carregam as malas dos hóspedes, fazem café, limpam quartos e entregam roupa 

lavada; a Momemtum Machines em São Francisco construiu uma máquina que cozinha 

hambúrgueres e consegue fazer o trabalho de três empregados de cozinha, grelha o 

hambúrguer, adiciona alface, tomates, pickles e faz até 400 hambúrgueres por hora; o 

Los Angeles Times foi o primeiro jornal a dar a notícia de um terramoto graças a um 

jornalista robô; para além disso, neste momento já há programas para escrever 

pequenas peças sobre atividades desportivas, movimentos de bolsa, ou outros 

acontecimentos – aliás, segundo a Wired 90% dos artigos vão ser gerados por 

computador dentro de uma década; no barco cruzeiro Quantum of the Seas há um 

bartender robô que consegue preparar qualquer cocktail na perfeição e até existe uma 

empresa, a True Companion, que está a criar robôs para serem parceiros sexuais (Veja-

se Stern, 2016, pp. 54-55). 

 Pode-se com isto concluir que se as tarefas de produção agrícola, de construção e 

de infraestruturas podem ser todas automatizadas e se, mais tarde, os trabalhos de 

índole intelectual e de serviço ao cliente também o poderão ser, será de facto muito 

difícil criar novos empregos para uma grande parte da população. Levantar esta 

questão implica, é claro, repensar o valor central do trabalho nas sociedades humanas. 

Não é nosso objetivo negar a sua importância. O trabalho tem um importantíssimo 

papel na socialização e na criação de comunidade sendo, inclusivamente, para muitas 
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pessoas, fonte de autoestima, criação de identidade e sentimento de dignidade. Não 

está em causa, por isso, advogar que com a automatização as pessoas vão, no limite 

todas deixar de trabalhar (o que seria uma descrição errada, porque impossível de 

prever) ou devem deixar de trabalhar (o que seria, de um ponto de vista normativo, 

uma tese tão paternalista quanto a afirmação contrária, expressa de forma mais 

frequente: a de que todos devem necessariamente trabalhar).  

 Cabe, no entanto, colocar a pergunta seguinte: assumindo que as previsões que 

temos invocado estão próximo da realidade, e que será, portanto, cada vez mais difícil 

criar emprego suficiente para todos, não será também necessário repensar a forma de 

assegurar um rendimento digno a toda a gente? E, ao mesmo tempo, aproveitar o 

espaço de liberdade que a tecnologia pode abrir? Uma proposta que frequentemente se 

apresenta para tentar apontar para o pleno emprego, mesmo em contexto de 

desemprego tecnológico, é a da redução do horário de trabalho de todos os 

trabalhadores. Na nossa opinião, essa estratégia é perfeitamente compatível com a 

proposta de introdução de RBI que defenderemos em maior detalhe na secção seguinte.  

Contudo, há uma diferença substancial entre pura e simplesmente impor uma 

redução dos horários de trabalho, sem tocar fundamentalmente no vínculo entre o 

trabalho e a obtenção de rendimentos necessários à sobrevivência ou, pelo contrário, 

resolver a questão da sobrevivência com a atribuição incondicional de um rendimento 

irrevogável. É que a primeira hipótese mantém um elemento coercivo – i.e., ou se 

trabalha ou, não se tendo qualquer outro tipo de rendimentos, é-se irremediavelmente 

relegado para uma situação de pobreza – e, sub-repticiamente, uma desvalorização 

tácita de toda e qualquer forma de vida “não produtiva”. Já a segunda hipótese, 

perfeitamente compatível com a redução dos horários de trabalho, é muito mais neutra 

do ponto de vista dos modos de vida que são considerados “aceitáveis” em sociedade.  

Admitindo que, no futuro, haverá uma menor necessidade global de mão-de-obra 

humana, a atribuição desse tipo de rendimento deixa nas mãos das pessoas a escolha 

de continuar a trabalhar, fazê-lo mais ou menos que hoje, adotar esquemas de 

flexibilização do trabalho que lhe sejam mais adequados (incluindo não só a redução do 

horário como também uma transição mais facilitada entre períodos em que se está, ou 

não está, por diferentes razões, no mercado de trabalho) e até, no limite, admitir que 

algumas pessoas vivam vidas “não produtivas” – ou seja, cuja subsistência não dependa 

de trabalho remunerado. O que não implica, claro, que sejam vidas “não ativas”, já que 

existem diversos tipos de atividade não remunerada (o trabalho criativo dificilmente 

monetizável; o trabalho “voluntário” de dedicação a causas sociais, políticas, 

humanitárias ou outras; e mesmo o trabalho reprodutivo, por exemplo o da esfera 
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doméstica, que muitas vezes não é reconhecido, embora seja indispensável) que são 

desempenhados por estas pessoas. 

Outro objetivo possível é o pleno emprego e não ignoramos que, nas condições 

políticas atuais, ele é até, provavelmente, capaz de gerar muito maior consenso político 

do que o RBI. E, entenda-se: como estratégia para tentar reduzir a pobreza e a exclusão 

social, sobretudo num cenário marcado por políticas de austeridade, pode até ser 

considerado um objetivo louvável. Mas, por outro lado, a médio ou longo prazo, o 

cenário mais razoável parece ser aquele em que, se a tecnologia de facto tiver os 

resultados para que apontam os relatórios que invocámos, deixemos que desapareçam 

as profissões que se tornarão obsoletas, nos adaptemos aos novos tipos de emprego que 

a revolução tecnológica criará mas não insistamos demasiado na necessidade de impor 

vidas produtivas a todos, caso essa necessidade não seja mesmo real, de um ponto de 

vista económico. Esta hipótese não redunda numa desvalorização do trabalho 

remunerado, nem do estilo de vida a que ele preside mas contribui para a redefinição e 

revalorização do próprio trabalho, alargando-o a um conjunto de atividades não 

remuneradas, hoje em dia não reconhecidas, e cujas pessoas que a ela se dedicam o 

poderiam fazer mais livremente, caso um RBI fosse atribuído. 

Ressalve-se, já agora, que não é preciso ter uma visão idílica sobre os efeitos da 

tecnologia para admitir os seus resultados potencialmente benéficos. Neste aspeto, 

parece-nos importante ter uma visão crítica e informada; nem tecnófoba, nem 

tecnófila. Voltando à questão do pharmakon platónico que invocámos na introdução, é 

possível encontrar diagnósticos contemporâneos semelhantes. Por exemplo, Nicholas 

Carr (2013) argumenta que quanto mais dependemos da tecnologia mais ficamos 

reféns dela; de forma muito concreta, o uso da automatização leva a uma diminuição 

das competências das pessoas o que, nalguns casos, pode ter efeitos nefastos: por 

exemplo, no caso dos pilotos de avião, o uso sistemático dos sistemas automáticos pode 

levar a uma erosão da capacidade de concentração e, logo, a uma pior capacidade de 

reação quando a intervenção humana se torna realmente necessária. Não haja dúvida 

de que com a massificação e proliferação da tecnologia haverá sempre algo que se 

perde; mas, por outro lado, também pode haver muito a ganhar... Se forem tomadas 

decisões no sentido certo. 

Independentemente de terem uma visão mais otimista ou mais pessimista sobre 

o impacto das mudanças provocadas pela quarta revolução industrial, a maior parte 

dos especialistas que se debruçam sobre estes assuntos converge na ideia de que esta 

revolução será mais profunda que as anteriores e, por isso, as sociedades terão de fazer 

um esforço proativo de adaptação ainda maior que no passado. Como nota o relatório 

do Fórum Económico Mundial, a reconstrução dos sistemas de formação e das 
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instituições ligadas ao desenvolvimento do mercado laboral como resposta às 

revoluções industriais precedentes tendeu sempre a ser um processo moroso que, 

muitas vezes, demorou décadas. Porém, acrescenta o mesmo relatório, dada a escala e o 

ritmo da revolução em curso, isso pode nem ser uma opção neste momento (WEF, 

2016, p. 20). Isto é, tudo está a acontecer tão rapidamente que as reações têm de ser 

imediatas e a prospetiva a longo prazo é altamente recomendada. Isto porque, por 

exemplo, a transferência de competências que eventualmente permita a realocação da 

força de trabalho a novas atividades nunca será imediata já que, prevê este relatório, os 

sectores nos quais se verificará maior crescimento – por exemplo, em sectores 

altamente qualificados ligados à computação, à matemática ou à engenharia (WEF, 

2016, pp. 13-14) – não poderão ver as novas vagas abertas ser diretamente ocupadas 

pelos trabalhadores cujos sectores de atividade serão mais afetados, uma vez que a 

primeira massa laboral a ser atingida será a menos qualificada. Esse fator, acoplado ao 

provável aumento do desemprego global no curto prazo, dado o aumento da população 

mundial e a previsão de uma criação de emprego anémica, “elimina qualquer 

possibilidade de complacência” (WEF, 2016, p. 14) e obriga a que a reação seja muito 

proativa. 

Por tudo isto, “antecipar e preparar a transição atual é uma tarefa de suma 

importância” (WEF, 2016, p. 3). A McKinsey sugere que os governos devem ser 

entusiastas em relação ao potencial da automatização e apoiar o investimento nas 

novas tecnologias, mas, ao mesmo tempo, criar políticas que ajudem os trabalhadores e 

as instituições a adaptar-se ao impacto que elas vão ter na empregabilidade. Estas 

políticas incluem, como referimos, uma reestruturação da política educativa assim 

como “apoio ao rendimento e redes de segurança” (Manyika et al., 2017, p. 3) para os 

trabalhadores em transição. A verdade é que nos encontramos num momento de 

transição que, dependendo das políticas públicas adotadas, pode correr muito bem ou 

muito mal. Analisaremos em seguida o cenário a evitar, seguido do cenário desejável. 

 

2. Desigualdade ou emancipação? O RBI como solução 
possível 

 
Como mostrámos na secção precedente, os ganhos que podem advir da 

introdução massiva da inteligência artificial e da robótica são potencialmente enormes. 

O aumento da produtividade pode, com certeza, ser um motor de crescimento 

económico. Porém, a forma como a população será afetada depende, em grande 

medida, das políticas públicas que forem adotadas neste domínio. Como nota Alec Ross 

“os ganhos económicos vindos da robótica (...) serão distribuídos de forma desigual 
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entre aqueles que estão bem posicionados para criar ou adotar estas inovações e 

aqueles podem ser deixados ainda mais para trás. Em resposta, as sociedades terão de 

encontrar novas formas de se adaptar.” (Ross, 2016, p. 38). Esta necessidade de 

adaptação terá ainda de ter em conta outro factor, a possibilidade de resistência por 

parte dos trabalhadores. Como argumentam Frey e Osborne: “É expectável que os 

trabalhadores resistam às novas tecnologias, na medida em que elas tornem as suas 

competências obsoletas e reduzam os seus rendimentos. Assim, o equilíbrio entre a 

conservação de emprego e o progresso tecnológico reflete, em grande medida, o 

equilíbrio de poder na sociedade e a forma como os dividendos do progresso 

tecnológico são distribuídos”. (Frey e Osborne, 2013, p. 6). Este problema não pode ser 

menosprezado. É que, como qualquer análise social não ingénua facilmente revela, a 

desigualdade (de rendimentos, riqueza, privilégios) numa sociedade não é nunca 

somente fruto de mérito individual; pelo contrário, ela reflete dinâmicas de poder 

socialmente ancoradas e que, por vezes, se reificam e são extremamente difíceis de 

mudar. Nesse sentido, a tecnologia tem tido um papel histórico a desempenhar, e que 

tem de continuar a ser sopesado. 

E o problema é que a quarta revolução industrial surge num contexto de 

agravamento das desigualdades nas últimas décadas, sobretudo nos países mais 

industrializados. Isto cria um problema que a presente revolução, e a perspetiva de 

agravamento do desemprego tecnológico, podem tornar mais agudo. Na verdade, é 

preciso notar que o problema não é novo. Como Keynes previu de forma certeira, a 

produção aumentou exponencialmente no século após a publicação do seu artigo 

(Keynes, 1963 [1930]). No entanto, os frutos dessa produção não foram 

adequadamente colhidos por todos. Como recorda Thompson: “Há cinquenta anos, 

quatro das maiores empresas dos EUA. empregavam em média 430 000 pessoas com 

valor de mercado de 180 mil milhões [de dólares]. Este ano [2011], as quatro maiores 

companhias dos EUA. empregam 120 000 pessoas com um valor de mercado de 334 

mil milhões. Os titãs de 2011 têm o dobro do valor que tinham os seus congéneres de 

1964 com um quarto dos seus empregados.” (Thompson, 2011). 

Para mais, não só a quantidade de pessoas necessárias para a mesma quantidade 

de produção desceu radicalmente, como também os salários não têm acompanhado a 

produtividade. O Economic Policy Institute publicou um relatório em 2015 onde 

analisa a progressão da produtividade e dos salários, afirmando que, nos EUA, os 

salários têm estagnado, mesmo quando ao mesmo tempo a produtividade das empresas 

aumenta (Bivans e Mishel, 2015). Por um lado, e como vimos, as empresas precisam de 

cada vez menos pessoas e esta tendência tende a agravar-se; por outro, a produtividade 

tem aumentado, mas sem que isso seja transposto para o salário dos quadros médios e 
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baixos (embora o tenha sido, e em grande medida, para os gestores de topo). Há, 

portanto, desigualdade no acesso ao trabalho dado que, como já mencionámos, há uma 

exigência cada vez maior de qualificação da massa laboral, empurrando os 

trabalhadores menos qualificados para o desemprego; desigualdade, também, como 

acabámos de explicar, na distribuição dos produtos do trabalho sob a forma de 

remuneração, com uma grande diferenciação entre os gestores de topo e os restantes 

trabalhadores, já para não falar da diferença de remuneração entre o capital e o 

trabalho, com vantagem evidente para o primeiro; e a isto acresce ainda uma 

desigualdade que, em grande medida, é geracional mas também, até certo ponto, 

distribuída por diferenças entre ocupações: a do binómio estabilidade / instabilidade 

laboral. 

Se, na verdade, na segunda metade do século XX um trabalhador da classe média 

tinha uma expectativa de vida de trabalho estável, o mesmo já não pode ser dito hoje, 

sobretudo para a geração que entrou no mercado de trabalho depois do dealbar da crise 

de 2007-2008. Guy Standing refere-se a esta diferença como sendo entre o “salariado” 

[salariat] e o “precariado” [precariat]. O precariado assume-se como uma classe 

eminentemente desprotegida, sem proteção social formal, com remuneração incerta, 

horários descontínuos e com grandes picos de atividade pontuados por ausência da 

mesma. Esta fragilidade e a simples dureza desta condição, sobretudo em sociedades 

nas quais, repitamo-lo, a remuneração do trabalho ainda é a principal forma de 

obtenção de rendimentos que permitam a sobrevivência, gera um potencial de revolta 

elevado e, nalguns contextos, pode ser suscetível de manipulação, digamo-lo usando 

um termo novamente em voga, “populista”. As eleições presidenciais de 2016 nos EUA 

são disso prova. Parte da vitória de Donald Trump pode ser atribuída ao ressentimento 

dos “deserdados da globalização” e nomeadamente os operários brancos da “cintura de 

ferrugem” que foram dos maiores “perdedores” das transformações económicas das 

últimas décadas. 

Dado todo este contexto atual, o primeiro cenário, nada agradável para a 

esmagadora maioria dos trabalhadores, é aquele em que, não havendo grandes 

alterações aos esquemas de proteção social atuais nem às regras de redistribuição de 

rendimentos e riqueza, a entrada em força da inteligência artificial e da robótica, 

acoplada a uma possível lentidão na requalificação da massa laboral, cria uma pressão 

ocupacional de uma magnitude tão grande que simplesmente expulsa do mercado de 

trabalho os trabalhadores menos qualificados e permite uma cada vez maior 

concentração de riqueza num número cada vez menor de privilegiados. Porém, 

repitamo-lo, caminhar em direção a este cenário ou evitá-lo é uma questão de escolha 

política coletiva. 
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No fundo, este cenário aparece-nos como sendo indesejável porque fere a nossa 

convicção básica segundo a qual todos os seres humanos devem poder ter acesso aos 

meios suficientes para poderem exercer livremente as suas opções de vida sem ver em 

perigo a sua subsistência. No contexto atual, de grande desigualdade entre a 

remuneração do trabalho, pode falar-se de injustiça ou exploração, e que seria 

obviamente agravada no cenário do desemprego tecnológico generalizado. Contudo, 

esta objeção ética só funciona se, de facto, estivermos a falar de relações entre pessoas 

(deixemos, neste caso, e para efeitos de simplificação, de fora a questão dos animais 

não humanos). Isto é, pelo menos enquanto não atribuirmos aos seres tecnológicos o 

estatuto de consciência de si, autodeterminação e capacidade de nutrir sentimentos (e, 

logo, de sofrer) provavelmente não estaremos em condições de falar de injustiças 

cometidas contra as máquinas. Como nota Alec Ross “os robôs representam 

essencialmente a fusão de duas tendências duradouras: o uso da tecnologia para que 

ela faça o nosso trabalho por nós e o uso de uma classe de servos que possa 

providenciar trabalho barato para as classes mais altas da sociedade. A esta luz, os 

robôs são um sinal de avanço tecnológico, mas também uma versão atualizada do 

trabalho escravo que, em séculos passados, as pessoas usavam para explorar outros 

seres humanos” (Ross, 2016, p. 96). Falar do uso tecnológico usando o símile do 

trabalho escravo pode ser chocante, mas simplesmente porque a nossa sensibilidade 

ética contemporânea evoluiu o suficiente (pelo menos assim o esperamos) para atribuir 

a qualquer outra pessoa o estatuto de detentor de direitos (aos quais chamamos, 

precisamente, humanos, e que são universais). A ser assim, não parece absurdo falar da 

possibilidade do uso da tecnologia para emancipar os seres humanos em geral, e sem 

que isso seja eticamente problemático já que, e explicando esta questão em termos 

kantianos, não atribuindo às máquinas o estatuto de “pessoa” também não parece 

errado que elas sejam usadas simplesmente como meios, reservando para os seres 

humanos o estatuto de “fins em si mesmos”. É claro que isto pressupõe a diferenciação 

de estatuto moral e mesmo ontológico entre os seres humanos e as máquinas – um 

pressuposto que talvez seja filosoficamente atacável, mas ao qual aderimos neste 

momento.  

Se, de facto, não é descabido conjeturar que a tecnologia poderá evoluir, 

massificar-se, tornando-se extremamente acessível, e ser utilizada para libertar as 

pessoas das tarefas mais árduas ou penosas e se, para mais, isto permitir aumentar a 

produtividade e, pelo menos em teoria, gerar maior produção de riqueza... Que passo 

falta dar para que este cenário se torne benéfico para a generalidade das pessoas? Na 

nossa opinião, a solução passa pela introdução de um rendimento básico incondicional 

(RBI). 
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O RBI é uma ideia cujos contornos principais têm longos pergaminhos, que 

podem ser traçados pelo menos até à Utopia de Thomas More, não esquecendo Juan 

Luis Vives, Thomas Paine ou os socialistas utópicos. Se, porém, o apoio a uma medida 

deste género é transversal a várias famílias políticas e sensibilidades ideológicas, 

também o são as críticas que lhe são endereçadas. Não é nosso objetivo aderir de forma 

acrítica à possibilidade do RBI, até porque é impossível defendê-lo de forma genérica, 

uma vez que existem diversos modelos possíveis, com implicações variáveis para o 

Estado social que acolha tal medida, e com diferentes formas de financiamento. 

 Dadas as limitações de espaço deste capítulo, e também para evitar a ociosidade 

da repetição uma vez que ele está inserido num livro que aborda algumas destas 

questões, não poderemos apresentar aqui todas as variantes possíveis de RBI, nem 

fazer um apanhado completo de todas as críticas que lhe são dirigidas ou dos 

argumentos que o justificam. Contudo, e para que fiquem claras as razões pelas quais 

apoiamos esta medida, no contexto da quarta revolução tecnológica, faremos uma 

descrição sucinta das suas características principais, bem como de algumas objeções de 

fundo que por vezes lhe são dirigidas, e da forma possível de lhes responder. 

Em primeiro lugar, é preciso definir os contornos desta proposta. Um RBI 

consiste num rendimento atribuído incondicionalmente a todos os cidadãos de uma 

determinada comunidade política (seja ela um espaço nacional ou, por hipótese, 

supranacional), e entregue em moldes que normalmente apontam para a sua 

individualidade (entregue a cada pessoa, e não a elementos mais vastos, como os 

agregados familiares) e regularidade – ou seja, para que a quantia a ser entregue o seja 

com uma determinada periodicidade, por exemplo mensal, e não como uma atribuição 

mais avultada feita de uma só vez. O facto de ser “incondicional” remete para o facto de 

ser entendido como um direito, ser irrevogável e independente de qualquer condição, 

não sendo por isso exclusivamente para pessoas em situação de privação material, e 

sendo igualmente, em teoria, acumulável com qualquer outro tipo de rendimentos (de 

trabalho, de capital, ou outros) que a pessoa possua. Já ser “básico” indica que deve ser 

suficiente para que uma pessoa possa, apenas com esse montante, ter o suficiente para 

viver uma vida sem privação material e com um mínimo de dignidade. 

Dentro desta descrição mínima existem propostas muito diferentes, algumas das 

quais obtêm a nossa anuência, outras nem tanto, sendo que também existem propostas 

que não correspondem exatamente a esta versão canónica, mas que dela se aproximam. 

Um exemplo destas últimas é o chamado “Imposto Negativo sobre o Rendimento”, 

proposto por Friedman (1968) que determina um limiar abaixo do qual as pessoas, em 

vez de pagar impostos, recebem um rendimento do Estado. Esta medida é, portanto, 

um complemento de rendimentos ou complemento salarial e, ao contrário do RBI, não 
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é pré-distributiva, mas redistributiva, requerendo sempre uma análise aos rendimentos 

das pessoas e sendo revogada em caso de o limiar ser ultrapassado. Outro exemplo é o 

“rendimento participativo” tal como é proposto por Atkinson (2015) e que faz depender 

a atribuição do rendimento de algum tipo de contribuição que o cidadão tem de fazer à 

sociedade, como por exemplo procura ativa de emprego ou trabalho voluntário. Estas 

propostas têm, no entanto, a desvantagem de não diminuir a burocracia requerida para 

que seja feita uma verificação do direito dos cidadãos ao rendimento, nem a 

humilhação potencial de todas as medidas condicionais, como as que, como o RSI, têm 

condições de recursos, pelo que não contemplam algumas das principais vantagens que 

o RBI tenta trazer. 

É ainda possível conceber a introdução de um rendimento incondicional mais 

modesto, e que por isso não seja básico. É este o modelo, por exemplo, do Alasca, que 

distribui anualmente um rendimento pelos seus habitantes, derivado dos lucros 

permitidos pela exploração dos seus recursos naturais. Este caso ancora-se no modelo 

de um RBI como dividendo pela exploração dos recursos da terra, modelo que é 

inspirado por Thomas Paine (1995 [1797]). Qualquer abordagem ao RBI que advogue a 

sua introdução parcial (começando pela implementação de um montante baixo, que 

depois possa ir subindo gradualmente) acaba por ter resultados práticos parecidos. 

Contudo, tem a desvantagem de não ser suficiente para que um indivíduo viva 

exclusivamente deste rendimento, potenciando assim menos a sua liberdade do que um 

RBI introduzido pelo menos ao nível de um limiar de pobreza. 

Finalmente, dentro dos modelos de RBI propriamente ditos, a grande distinção 

prende-se com os fatores que lhe estão a montante (o financiamento) ou a jusante (as 

suas consequências). E, aqui, a variedade é grande. Uma grande diferença prende-se 

com as alterações aos esquemas de proteção social ou taxação atualmente existentes: 

deverão ser criados novos impostos para financiar um RBI, ou não? E o que acontecerá 

à Segurança Social ou aos serviços de saúde ou educação? O RBI pode ser orientado, 

por exemplo, para a proteção do ambiente. E, aí, as propostas incidem sobre “impostos 

verdes”, por exemplo sobre produtos poluentes ou sobre dióxido de carbono. Mas não é 

provável que este imposto gerasse capital suficiente para financiar um RBI. Outra 

hipótese aventada é a de uma taxação mais elevada sobre os rendimentos do trabalho, 

mas esta pode levantar a “objeção da exploração”, a saber, a de que uma parte da 

sociedade, não produtiva, estaria a ser financiada pela outra. Outra hipótese é o 

aumento dos impostos indiretos, como o IVA, com a desvantagem de estes poderem ter 

um impacto maior sobre os mais pobres, dado não serem progressivos. Finalmente, 

ainda outra hipótese é a da taxação do capital. Isto poderia passar, por um lado, por 

uma inviabilização efetiva das offshore, repatriando dinheiro que é devido aos cofres 
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dos Estados nacionais; ou pela criação de uma “taxa Tobin” sobre as transações 

financeiras; ou ainda, como propõe Varoufakis (2016), a criação de um RBI como 

“dividendo universal” que, a cada oferta pública inicial de uma empresa, assegurasse 

que uma parte das ações seria mantida num fundo de capitais comuns. A possível 

dificuldade destas últimas versões é a de não se saber, em concreto, que montante 

poderia ser assegurado com estas medidas. 

E é claro que, dependendo da orientação ideológica de cada proponente de um 

RBI, os fins serão diferentes. Uma proposta ultraliberal, como era a de Friedman 

(1968) ou é hoje em dia a de Charles Murray (2006) visará, em última instância, 

substituir a Segurança Social ou o Estado social. Isto abre, é claro, o flanco à objeção, 

justíssima, de que o RBI poderia, nesse caso, mais não ser que uma caução do 

capitalismo mais selvagem, e que a liberdade aí promovida mais não seria que a 

liberdade de consumo. Porém, pela parte que nos toca, o RBI que pretendemos 

defender é emancipatório e, por isso, progressista. Vemo-lo como um aprofundamento, 

e não como uma substituição do Estado social – não está em causa, por isso, e 

pensando no caso português, uma substituição do Serviço Nacional de Saúde ou da 

escola pública. 

Outras objeções que se levantam é que 1) o RBI poderia levar a uma atomização 

dos indivíduos e ser, portanto, 2) um “incentivo à preguiça”. Mas se considerarmos que 

existem outras formas de criar comunidade (como o voluntariado ou a participação em 

causas cívicas, artísticas ou outras) que não só o trabalho, e que um RBI 

suficientemente elevado libertaria tempo para a participação nelas, a primeira objeção 

deixa de se aplicar. E quanto à segunda destas objeções, a verdade é que ela é 

inverificável. Por um lado, não é claro, a não ser que adotemos uma posição 

paternalista, que o ócio seja moralmente reprovável em todos os casos. Por outro lado, 

pode perfeitamente dar-se o caso de a maior segurança económica providenciada pelo 

RBI resultar igualmente numa saída da chamada “armadilha de pobreza” em que o 

incentivo para se procurar um emprego sem que com isso se perca o rendimento já 

obtido possa tornar as pessoas mais proactivas nessa procura, ou mesmo na capacidade 

de criação dos seus próprios projetos. 

É evidente que a questão do financiamento é difícil, sendo até claro que as 

modalidades serão diferentes se estivermos a considerar um financiamento à escala 

nacional ou, por exemplo, europeia, através de um eurodividendo, como é aventado por 

Van Parijs e Vanderborght (2017). Parece-nos importante, como sugerem Standing 

(2017) e Van Parijs e Vanderborght (2017) que, em matéria de financiamento, não 

sejamos demasiado dogmáticos. É possível que a solução passe por um cabaz de 

impostos diferentes. Porém, no contexto da massificação tecnológica promovida pela 
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quarta revolução industrial, uma das sugestões óbvias é a da taxação das próprias 

máquinas. Se, como a maior parte das previsões invocadas indicam, parece óbvio que 

as economias, os sectores de atividade e as empresas que mais e melhor consigam tirar 

partido da robótica e da inteligência artificial verão a sua produtividade aumentar e, 

logo, criar mais riqueza à custa da destruição gradual de postos de trabalho, parece 

evidente que taxar as próprias máquinas e aproveitar esse excedente pode ser uma 

forma adequada de assegurar aos Estados uma receita suficiente para poder ser 

redistribuída pelas pessoas. 

De um ponto de vista ético, o RBI também nos parece uma solução acertada já 

que é uma tentativa de conciliar os princípios de liberdade, igualdade e segurança. 

Vejamos como. Uma das importantes desigualdades, hoje, é a do acesso aos esquemas 

tradicionais de proteção social, dos quais o “precariado” de que fala Standing (2011) se 

encontra mais ou menos sistematicamente excluído. É evidente que não se pode querer 

uma segurança absoluta – nem, já agora, igualdade ou liberdades absolutas; como 

afirmava Espinosa, toda a determinação é negação e o mundo real é sempre bastante 

mais complicado que a postulação dos princípios ideais – e a manutenção de um nível 

mínimo de insegurança / insatisfação pode até ser importante na vida humana, em 

termos motivacionais. Contudo, não se poderá afirmar que a manutenção de um nível 

satisfatório de segurança económica deveria ser um direito assegurado 

universalmente? Com efeito, a implementação de um RBI que correspondesse ao valor 

do limiar de pobreza permitiria automaticamente acabar com a pobreza e assegurar 

esse nível básico de segurança económica a partir do qual toda a panóplia de 

possibilidades se torna real; numa palavra, e para citar a expressão feliz de Philippe van 

Parijs (1995; ver também Figueiredo, 2013), essa é a condição de possibilidade para que 

haja “liberdade real para todos”, e não uma liberdade meramente formal, enunciada, 

mas sem condições para se concretizar dadas as enormes disparidades económicas e de 

acesso a bens primários que marcam a vida em sociedade.  

Assim, em resumo, estamos a falar de uma tripla liberdade: liberdade real de 

escolha do modo de vida que cada um decide viver, assegurando a subsistência; 

liberdade de acesso ao mercado de trabalho ou de recusa do mesmo, sem que no 

entanto se possa falar de exploração porque quem trabalhar acumulará sempre 

rendimentos; e, ainda, emancipação da dura necessidade, já que não só as tarefas mais 

árduas e indesejáveis poderão, provavelmente, ser feitas com recurso à tecnologia, 

como estas tarefas poderão efetivamente ser recusadas pelas pessoas, uma vez que não 

terão de se sujeitar a essas condições para sobreviver. Ao mesmo tempo, e embora 

obviamente não acabe com todas as desigualdades de forma radical (algo que 

provavelmente também não é possível, nem sendo certo que seja totalmente desejável) 
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mitiga-as de forma significativa porque nivela, em grande medida, o ponto de partida. 

Isto é: continuará provavelmente a haver desigualdade de remuneração entre trabalho 

e capital e não deixará de haver, de forma comparativa, pessoas mais ricas e mais 

pobres. Porém, com o RBI passaria a haver uma igualdade de condições atribuídas no 

ponto de partida, pelo menos quanto à obtenção de um rendimento acima do nível de 

subsistência, e que com quase toda a certeza potenciaria em muito a mobilidade social. 
 

Conclusão 
 

O RBI, como mencionámos, não é uma ideia nova, nem é uma ideia exclusiva de 

um espectro político específico. Até o relatório da McKinsey o menciona como uma 

medida que deve ser considerada e testada. Sendo, no entanto, uma ideia antiga, a 

excecionalidade da quarta revolução industrial e as alterações sociais radicais a que 

esta obriga fazem talvez com que, muito em breve, esta possa ser uma ideia cujo tempo 

tenha chegado. Como afirma Robert Reich “criar-se-ia um futuro no qual os robôs 

fariam a maior parte do trabalho e onde seriam as pessoas a colher as recompensas” 

(Reich, 2016, p. 215). A ser assim, o RBI e a inovação tecnológica criariam a sociedade 

que Keynes imaginou. Será isto uma quimera? Não temos capacidade para afirmar que 

não o é; mas também não há razões para ser totalmente pessimista em relação a esta 

possibilidade. Como assinala Guy Standing: “aquilo que hoje parece impossível tem o 

hábito de se tornar não só possível como praticável” (Standing, 2011, p. 156). Citando 

Friedman, comenta ainda: “No prefácio à edição de 1982 de Capitalismo e Liberdade, 

originalmente escrito em 1962, quando o monetarismo e o neoliberalismo ainda eram 

gozados, o arqui-monetarista Milton Friedman comentou: ‘A nossa função básica é 

desenvolver alternativas às políticas existentes, mantê-las vivas e disponíveis até que o 

politicamente impossível se torne o politicamente inevitável.’ É neste ponto que o 

pensamento progressista hoje está”. (Standing, 2011, p. 156). A política é o exercício da 

vontade coletiva. Haja essa vontade, e talvez possamos caminhar no sentido de uma 

menor desigualdade e uma maior emancipação. 
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