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Escassez, eficiência e crescimento

• Segundo a economia neoclássica dominante:
– Os desejos de consumo são ilimitados. 
– Em cada momento do tempo, a capacidade de produzir bens e 

serviços para satisfazer os desejos de consumo é limitada, pois os 
recursos são limitados. Ou seja, os recursos (e os bens produzidos 
com os mesmos) são escassos face aos desejos de consumo.

– A capacidade de produzir bens e serviços cresce no tempo, com o 
alargamento dos recursos disponíveis (crescimento económico). Mas é 
impossível satisfazer desejos de consumo ilimitados (apelo platónico 
do infinito) com recursos limitados (realidade aristotélica de um 
planeta finito).

Nota: Sobre o apelo platónico do infinito, o meu colega Nuno Ornelas Martins 
diz-me que infinito para o Platão era uma coisa imperfeita, inacabada, e ele queria 
era as Formas (eidos) perfeitas, eternas, acabadas!



Escassez, eficiência e crescimento

• Ainda segundo a economia neoclássica dominante:
– Em cada momento do tempo, há um problema de escassez 

generalizada que é resolvido pelo sistema de preços. 
– Preços relativos informativos geram afetações eficientes dos recursos, 

afetam os recursos à produção dos bens e serviços mais valorizados 
pelos consumidores. Controlar a inflação é manter os preços relativos 
(taxas de renúncia entre bens) informativos.

– É a escassez generalizada dos recursos que obriga  à eficiência da 
afetação dos mesmos. Ser eficiente, em cada momento do tempo, 
maximiza o crescimento económico, no tempo.

• O edifício teórico da economia neoclássica dominante cai por 
terra se os desejos de consumo não forem infinitos:
– A economia clássica (de Adam Smith, David Ricardo e outros) não 

assumia desejos de consumo infinitos nem a existência de escassez 
generalizada. Falava em excedente. Os preços tinham outro significado.



Desenvolvimento e desenvolvimento sustentável

• No passado, o desenvolvimento era entendido como o 
crescimento económico dos países pobres.

• Hoje em dia, há a noção que o desenvolvimento é um 
processo sem fim, que tem tem outras dimensões para lá do 
crescimento económico e que diz respeito a todos os 
países/regiões do mundo. O crescimento é económico e o 
desenvolvimento é humano. Crescer significa aumentar a 
capacidade de produzir bens e serviços. Desenvolver significa 
aumentar a qualidade de vida humana.

• O crescimento é um meio para o desenvolvimento humano. 
Não constitui um fim em si mesmo. O desenvolvimento é um 
fim e também é um meio.



Desenvolvimento e desenvolvimento sustentável

• Amartya Sen (1999) argumenta que a liberdade é não só o fim 
último do desenvolvimento como também é um seu meio.  O 
autor estabelece as seguintes capacidades ou liberdades 
instrumentais:
– Liberdade política

• Democracia.  A possibilidade de escrutinar e criticar as autoridades. 
Liberdade de imprensa. Eleições com vários partidos. Etc.

– Liberdade económica
• A possibilidade das pessoas terem e usarem recursos económicos, 

sendo que as considerações redistributivas também são importantes.

– Oportunidades sociais
• O acesso à educação e à saúde que uma sociedade oferece aos seus 

membros.



Desenvolvimento e desenvolvimento sustentável

– Garantias de transparência
• A possibilidade de confiar nos outros. De ter acesso a informação 

clara e posta à disposição de uma forma honesta.

– Proteção social
• Uma rede de segurança social que evite que haja uma parte da 

população reduzida à miséria abjeta, à fome ou mesmo à morte.

• Para Sen (1999), as liberdades instrumentais ou capacidades 
alimentam-se uma às outras. O Desenvolvimento é um 
processo sem fim de ampliação das mesmas.  As pessoas são 
fins do desenvolvimento e não apenas meios.



Desenvolvimento e desenvolvimento sustentável

• Segundo o relatório Bruntland de 1987, da Organização das 
Nações Unidas (ONU), o desenvolvimento sustentável é 
“aquele que atende às necessidades do presente sem 
comprometer a possibilidade de as gerações futuras 
atenderem às suas necessidades”. 

• As necessidades podem ser entendidas como desejos de 
consumo, sendo que o conceito conecta três dimensões: a 
económica, a social e a ambiental.

• Ou seja,  desenvolvimento sustentável significa crescimento 
económico com inclusão social e proteção ambiental. Por 
outras palavras, trata-se de um conceito normativo de 
crescimento económico.



Desenvolvimento e desenvolvimento sustentável

• Em 2015, uma conferência da Organização das Nações Unidas 
(ONU) estabeleceu 17 Objetivos do Desenvolvimento 
Sustentável (ODSs, em português, SDGs, em inglês). 

• Os 17 ODS (subdivididos em 169 alvos) a atingir em 2030 vão 
da redução da pobreza, ao fim da fome, ao assegurar de 
cuidados de saúde e de educação de qualidade, à redução da 
desigualdade, ao combate às alterações climáticas  com 
origem humana (ODS 13, em inglês SDG 13), etc.



Desenvolvimento e desenvolvimento sustentável

Source: https://sdgs.un.org/goals



O problema ambiental

• A relação entre o ambiente e a economia é de grande 
importância para todos os países do mundo (ricos e pobres, 
da OCDE e de fora da OCDE, desenvolvidos e em 
desenvolvimento).

• Desastres naturais como furacões, inundações, secas, 
incêndios florestais, etc., têm, entre outras, consequências na 
habitação, na saúde, na agricultura e nos fluxos migratórios 
(dentro de cada país e entre países).

• A conservação do ambiente é vital para sustentar a vida na 
Terra e/ou para a sustentabilidade do desenvolvimento.

• Não sabemos se vai ser possível continuar a crescer.



O problema da desigualdade

• Kuznets, nos anos 1950s do século XX, sugeriu que nos 
estágios iniciais do crescimento económico a distribuição de 
rendimento tenderia a piorar, melhorando em estágios 
posteriores, independentemente das escolhas de política 
económica e de outras diferenças entre países:

• Todavia, desde os anos 1980s do século XX a desigualdade está 
a aumentar, em particular nos países mais ricos.  A curva de 
Kuznets inverteu-se. 



O problema da desigualdade

• A novidade é a desigualdade estar a aumentar nos países mais 
ricos desde os anos 1980s, enfraquecendo as classes médias:

Source: Gornick, 2014



O problema da desigualdade

Source: Gornick, 2014



O problema da desigualdade



O problema da desigualdade



O problema da desigualdade
Kuznet’s Curve for Portugal

Source: Rafecas, Jordi Guilera (2007)



O problema da desigualdade



O problema da desigualdade

• A literatura aponta vários fatores que explicam o crescimento da 
desigualdade (Gornick, 2014):
– A globalização, a liberalização do comércio, a liberalização dos movimentos de 

capitais e o crescimento do “outsourcing” de recursos humanos.
– A crescente importância do capital humano (competências técnicas, educação) 

na determinação do rendimento do trabalho, com os trabalhadores com menos 
competências a ficarem para trás.

– Financeirização e crescente participação do capital no rendimento dos mais 
ricos.

– A ascensão de executivos pagos com ações e opções de ações.
– Proteções enfraquecidas para os trabalhadores com rendimentos mais baixos e 

declínio dos referidos rendimentos.
– Políticas redistributivas enfraquecidas. Por exemplo, nos Estados Unidos a 

redução dos impostos dos mais ricos aumentou a desigualdade no país.

• Piketty (2014) diz que a baixa taxa de crescimento, g, é a razão pela 
qual o capital está de volta no século XXI. Ou melhor, a taxa de juro 
real (que remunera o capital) ser superior à taxa de crescimento: r>g.



O problema da desigualdade

• A literatura aponta as seguintes consequências instrumentais 
indesejáveis da desigualdade (Gornick, 2014):
– O declínio de rendimento e bem estar dos que têm menos 

rendimentos, sendo que a pobreza tem consequências negativas para 
indivíduos, famílias e comunidades.

– A diminuição da mobilidade económica intergeracional (curva do 
Great Gatsby).

– A diminuição da procura agregada e o aumento do poder fazedor de 
preço e de comportamentos rentistas nos mercados, fenómenos que 
limitam a livre concorrência, a eficiência económica e, em última 
análise, o crescimento económico.

– Efeitos prejudiciais na saúde física e mental, na mortalidade infantil e na 
esperança de vida, no crime e no nível educacional.

– Efeitos prejudiciais sobre os processos políticos e a Democracia.



O Problema da desigualdade

• World Inequality Database:
– https://wid.world/



Debate

– 1) É possível existir crescimento económico sem desenvolvimento? 
– 2) Sabemos que as desigualdades económicas e sociais são uma situação 

preocupante nos países em desenvolvimento. Mas nos países 
desenvolvidos esta realidade tem vindo afirmar-se também cada vez 
mais. Com podemos explicar e encontrar soluções para estes desafios 
da sociedade atual?

– 3) Parece que temos necessidade de um novo modelo de crescimento. 
Será esse o caminho? Que modelo de desenvolvimento precisa? 

– 4) Tendo em conta as alterações climáticas que estamos assistir, qual o 
papel das empresas para estes novos desafios e situações de 
compromisso?

– 5) Qual será o papel do Estado no combate contra as alterações 
climáticas, numa perspetiva  de um desenvolvimento sustentável?



Debate

– 1) É. E também é possivel haver desenvolvimento sem haver crescimento.
– 2) Ver os fatores apontados por Gornick (2014).  A globalização e a 

desregulação dos mercados, em particular dos mercados financeiros, 
suportadas por uma ideologia de mercado fundamentalista (que se tornou 
dominante a partir dos anos 1980s do século XX) são fatores explicativos 
importantes. É preciso regular os mercados globais.

– 3) Não é certo que o crescimento continue a ser possível. Com ou sem 
crescimento, precisamos de um novo modelo de desenvolvimento baseado em 
territórios e lugares, com uma maior participação da sociedade civil.

– 4) O papel das empresas, da iniciativa privada, é encontrar formas inovadoras 
de produzir, que não prejudiquem o ambiente e que sejam socialmente 
inclusivas.  Ver exemplos do World Business Council For Sustainable 
Development (WBCSD).

– 5) Em Democracia, o Estado somos nós. Há vários níveis de Estado. No caso 
português, o Estado mundial (ONU), o Estado europeu (UE), o Estado nacional 
(central português) e o Estado local (municipal). O Estado, nos seus diversos 
níveis, deve constituir a maior organização da sociedade civil. O seu papel deve 
ser, fundamentalmente,  ético e normativo - conciliar os interesses privados 
com o interesse público - e estratégico - por exemplo, criar novos mercados.



Conclusões

• Crescimento económico: Os fins justificam os meios?
– A resposta é Não!... 
– A experiência histórica mostra que os fins nunca justificam 

os meios!...
– Pelo contrário, mais depressa os meios fazem os fins!... 



Anexo

• WID - Guia para a interpretação dos indicadores
– https://wid.world/

• Sobre o sucesso e o processo na aprendizagem



WID - Guia para a interpretação dos indicadores

– 1) Para quem vai o produto? 
• Vai para quem tem a propriedade dos recursos (diz a economia neoclássica 

dominante que aprendemos).
• Rendimento Nacional por adulto – é a riqueza gerada no ano que fica com os 

nacionais por adulto. 
• Produto Interno Bruto por adulto – é a riqueza gerada no território do país por 

adulto, fique ou não no país. 
• Na Irlanda, o gap é bastante grande e significa, grosso modo, que uma parte 

importante da riqueza gerada na Irlanda não fica com os irlandeses.



WID - Guia para a interpretação dos indicadores

– 2) Desigualdade. Como é repartido o produto? Quais as dinâmicas 
no tempo dessa repartição? Estamos a caminho do antigo regime (pré 
revoluções liberais, americana, francesa, portuguesa e as outras)? No que 
refere a esta última pergunta, as dinâmicas das medidas de desigualdade 
dizem que sim:

• Qual a fração do rendimento que vai para os 1% mais ricos, para os 10% mais ricos e 
para os 50% menos ricos? Os 50 % menos ricos têm vindo a ter uma fatia cada vez 
menor do rendimento e o contrário sucede com os 1% e os 10% mais ricos. Desde 
os anos 1980s do século XX. Ou seja, desde essa altura, a desigualdade tem vindo a 
aumentar, também nos países mais ricos da OCDE (é a novidade). Nos Estados 
Unidos, o fenómeno é gritante. 

• O acima levanta a seguinte questão: estamos a crescer para quem? Não estamos a 
crescer para a generalidade da população, em particular nos países mais ricos da 
OCDE. Na China todos estão a ganhar, apesar de que muito mais os mais ricos do 
que os menos ricos. Isto é mau em si e, a prazo, penaliza o póprio crescimento 
económico.  A concentração de recursos em poucas mãos gera poder fazedor de 
preço nessas mãos e problemas de competitividade nos mercados (estruturas de 
mercado do tipo monopólio, oligopólio e coisas assim em vez de livre concorrência) e 
também pode gerar problemas de falta de procura, pois os mais ricos tem uma 
propensão a consumir menor do que os menos ricos.



WID - Guia para a interpretação dos indicadores

– 3) Ambiente. O que está fazer o crescimento ao ambiente? Mais ou 
menos emissões de carbono?

• O crescimento está a resultar em mais emissões de carbono, na generalidade.  Aqui, as 
cadeias de valor global e a deslocalização de segmentos da produção para países que 
não da OCDE ajuda os países da OCDE a poluir menos, pois deslocalizam para esses 
países (com menos restrições ambientais) as atividades produtivas mais poluentes.

• Dito o acima:
– 1) Olhe-se para os países que por vezes são dados como exemplos de 

crescimento económico a seguir por Portugal? São bons exemplos?
– 2) A maior parte da população nos países mais ricos, incluindo pessoas 

da classe média, o que tem tido é decrescimento, por más razões. O 
decrescimento não é uma novidade para estas pessoas.

– 3) Não serve um crescimento qualquer.  A posição a ter em relação ao 
crescimento económico é ética e normativa. O crescimento, sendo 
possível, tem de ser socialmente inclusivo e não pode destruir o planeta. 
Tem de ser desenvolvimento sustentável.



Sobre o sucesso e o processo na aprendizagem

• “(....) Falando, também como professor, quero referir que, quer nos 
trabalhos anteriores quer neste, encaro-os como um método de 
aprendizagem, uma vez que considero a Escola como um processo lógico e 
não alquímico. Na Escola considero que o mais importante é o processo 
(o trabalho didáctico) e não o sucesso. É por isso que apesar de mais 
volumoso, e de ter uma maior envergadura, neste novo trabalho optei 
pelos mesmos princípios que nos anteriores. Realizei-o, repito, não 
pensando no resultado (éxito), e sim pensando, sempre, no aspecto 
didáctico (o processo), em benefício dos alunos. Se o resultado final for 
um sucesso, bem-vindo seja, desde que não se sobreponha ao processo”.

Júlio Castronuovo, encenador de “Bodas de Sangue”, uma peça de Federico 
Garcia Lorca, produção final dos alunos do 3º ano do curso de teatro da 
ESMAE.  Teatro Helena Sá e Costa, Porto, Julho de 2003.


