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Parte I Introdução 

 

O estado das Universidades é hoje o que é e que os exemplos acima mostrados 

(no texto 1. Reflexão sobre as Universidades em geral e sobre o ensino de 

economia em particular) bem exemplificam. Para que as Universidades possam 

funcionar quatro requisitos são fundamentais:  

-uma sólida formação dos docentes 

-uma boa motivação dos estudantes 

- tempo para que os estudantes possam aprender 

-tempo para que os professores possam preparar condignamente as suas aulas 

e possam acompanhar os alunos na sua trajetória escolar. 

 

Neste momento não se verifica nenhuma das quatro condições: 

 

- Uma sólida formação dos docentes e tempo disponível para prepararem 
condignamente as suas aulas e para acompanharem os estudantes nos seus 
trabalhos 

 

Os jovens entrados agora para a carreira docente, são já um produto de 

Bolonha, de um curso simplificado de 3 anos, seja de que licenciatura for, a 

que se acresce um mestrado enviesado pelos múltiplos constrangimentos da 

própria licenciatura e em que metade desse ano tem a ver com a preparação 

da respetiva tese de mestrado. Tem mais a ver com a exposição dos 

conhecimentos adquiridos do que com a aquisição de conhecimentos. Segue-

se depois, obrigatoriamente um doutoramento, uma extensão do mestrado e 

eventualmente um afunilamento da tese de mestrado como tese de 

doutoramento, mas, evidentemente, com muito maior aprofundamento. Daí 

que podemos admitir que carecem de uma sólida formação à entrada, mas mais 

grave ainda, a sobrecarga de tarefas e múltiplas cadeiras e cadeirinhas sobre 

as quais se têm de dispersar a lecionar, não lhes dá sequer tempo para 

aquisição da sólida formação para o que têm que lecionar. 

A agravar este quadro os docentes estão sujeitos a um rolo compressor 

estabelecido pelos ratings dos docentes. Gastam necessariamente muito 

tempo a embelezar os seus curricula, com muito desse tempo a ser roubado à 



sua própria formação, digam-me o que disserem, e ficarem com muito menos 

possibilidades de acompanhamento dos seus próprios estudantes.  

Note-se que neste contexto o tempo que lhes resta para aprofundarem o seu 

conhecimento geral e o seu conhecimento específico sobre as áreas em que 

lecionam é demasiado limitado para que seja profícuo para eles, para os seus 

estudantes e para a Universidade em geral.  

Dou-vos um exemplo bem simples. Na cadeira de Economia Internacional 

seguia-se o seguinte método de avaliação contínua, na base de trabalhos em 

grupo de 3 alunos: a leitura obrigatória de um livro de cultural geral em 

economia, em português, para que os estudantes se familiarizassem com 

temas gerais e os levassem a refletir sobre a realidade em que direta ou 

indiretamente estão inseridos e mais, para que ganhassem o gosto pelos livros 

se ainda o não tinham ganho. Depois, havia a escolha de um manual sobre o 

qual teriam de leitura obrigatória dois a 3 capítulos que teriam de resumir 

num texto de 10-15 páginas. O manual seria disponibilizado em francês ou 

inglês. Adicionalmente ainda, seria visionado um filme documentário sobre 

matéria de economia de que teriam de fazer uma recensão de duas páginas 

formato A4. Ora, para que não houvesse cópias a passarem de estudantes 

para estudantes, nem o livro de cultura geral nem os capítulos indicados se 

poderiam repetir, como não se poderia repetir o filme documentário. O 

conjunto dos trabalhos era depois discutido em grupo e com nota 

individualizada para um total de 8 valores, como se tratasse da discussão de 

uma tese. Para se ter uma ideia do trabalho que isto envolvia basta só precisar 

que a escolha do livro de cultura geral impunha-nos a leitura antecipada de 4 

ou cinco obras pré-selecionadas a partir do que se escolhia uma delas. O 

mesmo para com os filmes, o mesmo para com os diversos manuais ou artigos 

desenvolvidos de grau de dificuldade média. E o processo repetia-se ano após 

ano. Hoje, fazer isto? Impossível, pura e simplesmente Não rotundamente.  

 

-Uma boa motivação dos estudantes 

Numa sociedade de remunerações a 600-800 euros para licenciados digam-

me qual será a motivação dos estudantes para estudarem? Numa sociedade 

do vazio, os estudantes estão lá para adquirirem o diploma e ao menor esforço 

possível1. 

                                         
1 Quanto à sociedade do vazio e às perspetivas dos estudantes, basta passar uma sexta feira 

à noite na Praça da República em Coimbra para sentir o cheiro nauseabundo da ganza fumada 

e dos vómitos de jovens por ingestão excessiva de álcool, basta passar numa dessas noites 



 

-Tempo para que os estudantes possam aprender 

Bolonha em pleno destruiu o que ainda se poderia chamar de Ensino Superior. 

Reduziram-se os anos de licenciatura, reduziram-se as cargas letivas por 

disciplina. Chegados a cada disciplina, os estudantes carecem sempre de 

bases, teoricamente adquiridas em anos anteriores, os professores 

esforçam-se para lhas fornecerem e quando estas poderão ser dadas por 

adquiridas deixou de se poder ensinar o que se pretendia: deixou de haver 

tempo suficiente. Rearranja-se o programa, dão-se basicamente tópicos, 

encerra-se a questão. E o processo repete-se no ano seguinte até se chegar 

ao fim da licenciatura. Depois vem o mestrado, uma das fontes de 

financiamento das Universidades, e o problema torna-se mais agudo ainda. 

Parte das disciplinas desse ano final destinam-se à preparação da tese de 

mestrado. E com que bases é que estas são feitas, não me dizem?  

Eu dou o meu exemplo pessoal de docente relativamente ao tempo consumido 

na parte letiva. Lecionei, por exemplo, a disciplina de Economia Internacional 

no segundo semestre do quarto ano, com o curso a ter uma duração de 5 anos 

e a disciplina a ser anual com uma carga letiva de 5 horas. Os estudantes 

tinham uma certa maturidade, podiam ser puxados para bons níveis de 

profundidade de análise. Depois veio a reforma para 4 anos para nos 

homogeneizarmos com a Universidade Nova de Lisboa. Aqui, a disciplina 

passou para o terceiro ano e no segundo semestre e manteve a mesma carga 

horária de 5 horas. A consequência disso foi que o nível baixou, a maturidade 

dos estudantes era mais frágil, mas ainda assim manteve um nível condigno. 

Depois veio Bolonha, o curso passou para três anos, a disciplina passou para o 

primeiro semestre do terceiro ano e passou a ter uma carga letiva de quatro 

horas. O nível de maturidade voltou a descer, as bases de chegada à disciplina 

passaram a ser muito mais precárias. Nada mais passou a ser como dantes, a 

que se acresce o facto de que os estudantes chegavam ao terceiro ano e à 

disciplina com muito menos maturidade emocional e com muito menos bases 

do que anteriormente. A disciplina teve de ser reduzida aos mínimos, despida 

de toda a sua “ganga intelectual”, para se poder salvaguardar o mínimo do que 

se considerou fundamental, teve de se adaptar à nova realidade e não 

podemos esquecer que os próprios ritmos de exposição baixaram para que os 

                                         
de fim-de-semana pela Padre António Vieira e sentir o cheiro que paira no ar dos shots 

fornecidos a adolescentes sem que ninguém se preocupe com isso. A culpa é dos responsáveis 

de educação, dir-me-ão, mas não será antes o resultado de uma sociedade que estimula e 

incentiva estes comportamentos à exaustão ao permitir que se crie uma indústria da noite 

que destes jovens se serve com uma intensa manipulação?  



alunos pudessem acompanhar a lecionação2. Como se vê, um conjunto de linhas 

de compromisso, onde em todas elas, qualquer que fosse a opção tomada, se 

ficava a reduzir os conhecimentos esperados como adquiridos. Não se fazem 

omeletes sem ovos, diz o ditado popular. Evidentemente, há exceções que 

confirmam a regra e conhecemos algumas. Estas exceções serão cada vez em 

menor número, por cansaço, por sensação de já não valer a pena, pelo 

sentimento de ser um esforço inútil e aqueles que não baixam a bandeira da 

resistência face à vaga de ignorância, que atravessa as nossas Universidades 

devem merecer de todos nós o nosso mais profundo respeito. 

Quanto aos estudantes, as grandes vítimas do sistema, deixem-me 

apresentar duas a três notas mais sobre os mesmos, sendo certo que 

estudantes de alta qualidade sempre os haverá, mas isso é uma coisa e a sua 

trajetória pode eventualmente ser outra.  

Como resultante do meio social e cultural em que nasceram e cresceram (o 

habitus de Bourdieu), da sua carga genética ou de trajetórias de percursos 

ou de aquisições próprias e específicas de cada estudante, haverá sempre os 

três seguintes tipos de estudantes: 

1. Os estudantes a que nos anos 60 se chamavam os “dotados”, e estes 

comparativamente à maioria são uma espécie de milagre escolar; estes 

estudantes ganham os seus primeiros títulos de “nobreza escolar e ou 

cultural” até ao final do secundário e são depois apanhados por uma espécie 

de bulimia cultural e/ou técnica com a sua entrada na Universidade. No fundo 

estes são a base das elites e haverá sempre estudantes destes, creio, da 

mesma forma que haverá, como diz Bourguinat, sempre trabalhadores 

indiferenciados, trabalhadores que serão trabalhadores Moulinex. Muitos ou 

poucos, mas haverá sempre.  

2.  Os estudantes ditos médios de relativamente bom potencial mas sem 

grandes ambições culturais, contrariamente aos primeiros, que tanto poderão 

ascender ao primeiro grupo como alternativamente poderão fundir-se com o 

terceiro grupo, escolarmente de menor potencial a seguir referido. Procurar 

maximizar a subida de estudantes para o nível do primeiro grupo e impedir a 

descida dos outros para o nível abaixo, deveria ser um dos grandes objetivos 

                                         
2 Aqui, não posso deixar de saudar, em particular o trabalho de resistência daqueles que na 

FEUC lecionam as disciplinas de Economia Internacional e Finanças Internacionais, em que, 

com um esforço inaudito, procuram enfrentar o rolo compressor de ignorância que percorre 

as Universidades portuguesas. A todos aqueles que se comportam desta forma, por 

sentimento de obrigação profissional face ao que se entende por missão da Universidade, só 

temos de, como cidadãos, manifestar o nosso profundo reconhecimento. 



da Universidade. Incompatível com a massificação e simplificação do ensino, 

este é pois um objetivo falhado nas Universidades de agora. 

3.  Haverá ainda o estudante dito “fraco”, intelectualmente menos 

armado para afrontar o universo das exigências universitárias, muitos dos 

quais acabaram por não se licenciar ou acabaram por obter depois um diploma 

em formação dita curta, equivalente do bacharelato de outrora. Recuperá-los 

para fazer destes estudantes membros do segundo grupo deveria ser uma 

das mais importantes funções da Universidade mas isso é incompatível com a 

política de estrangulamento a que as Universidades têm estado sujeitas. 

 

O sistema universitário atual numa concorrência pelo menor denominador 

comum, via massificação ultrajante do ensino superior, integra pois por baixo 

a maioria dos estudantes do segundo grupo e os do terceiro grupo, e acaba 

por reduzir a dimensão do primeiro grupo quando o mundo de festa a que 

todos os estudantes em geral são projetados faz com que alguns deste 

primeiro grupo acabem por perder o seu enquadramento de origem, se 

dispersem, se “percam”, sem que a Universidade lhes dê os meios de um novo 

enquadramento cultural, de uma nova aprendizagem cultural e técnica. Nem 

sequer lhes são dados os meios para que se crie entre eles uma sã 

convivialidade, condição necessária mas não suficiente para refazerem a sua 

trajetória de vida académica. Não, não há nada disso. O que pode acontecer 

é que nalguns destes casos a vida, a sua trajetória pessoal, fará com que haja 

“clics”, e as suas capacidades voltam a desenvolver-se e voltam a inserir-se 

pela via das Universidades ou seus equivalentes, ou haverá “declics” e alguns 

mais verão as suas capacidades simplesmente a afundar-se. 

Entre-se numa qualquer Faculdade, assista-se a um qualquer acontecimento 

cultural ou a qualquer conferência, veja-se o vazio das salas e as fragilidades 

dos debates. O ar cultural que se respirava nas Universidades nos anos 70, a 

acreditar no filósofo francês Jean Lacroix, é coisa hoje do passado, enquanto 

no presente resta-nos o deserto de ideias criado pela lógica do pensamento 

único e dos comportamentos que este pressupõe. 

No fundo estamos perante uma Universidade a funcionar ao contrário, aos 

solavancos e às arrecuas, reduzindo os elementos do primeiro grupo, grosso 

modo as nossas elites, a diminuir, e fortemente, a capacidade de transporte 

do ascensor de elementos do segundo para o primeiro grupo, a massificar 

dramaticamente todos os outros estudantes. Uma Universidade a funcionar 

nestes moldes, empobrece o acervo intelectual do país e está, por isso mesmo, 

a diminuir a nossa capacidade da transformação do presente e, igualmente, 



do futuro próximo. Neste contexto, ensinar com qualidade, com 

profundidade, nas Universidades de hoje é tarefa heróica, se não mesmo 

quase impossível. Os professores que quotidianamente vão resistindo à 

descida aos infernos da ignorância que nos têm vindo a impor, sabem-no bem, 

e nós também.  

 

Para dar um exemplo do ensino que se fez outrora, antes de Mariano Gago 

partir ao assalto do saber nas Universidades, e que hoje se torna 

completamente impossível de fazer, por falta dos quatro requisitos acima 

referidos, deixem-me dar o exemplo como se ensinava na Faculdade de 

Economia da Universidade de Coimbra nos anos 90 quando Álvaro Santos 

Pereira passou pelos bancos da FEUC. Um tipo de ensino que é o contraponto 

das práticas pedagógicas subjacentes à Universidade de hoje e em que se 

tinha como objetivo de base alargar o horizonte de reflexão crítica dos 

estudantes. A nossa mensagem foi sempre a mesma ao longo de décadas: não 

me importa o que politicamente sejam, importa-me é que por opção consciente 

politicamente sejam. Aqui vos deixo, pois, um exemplo de como se ensinava 

então, não como se ensina agora. Com isto não se culpem os docentes daquilo 

de que não são responsáveis, antes pelo contrário, saúdem-se os docentes 

pela resistência tenaz que muitos deles vão fazendo contra a degradação do 

ensino em Portugal. Conheço muitos nessa situação, a começar por aqueles 

com quem trabalhei em conjunto durante décadas.  

A recordar estes tempos de antes de Bolonha deixar-vos-ei um longo excerto 

de uma carta aberta dedicada ao então Ministro da Economia e do Emprego, 

Dr. Álvaro Santos Pereira, meu antigo aluno, relembrando-lhe uma parte do 

que lhe ensinei sobre David Ricardo e no que se refere à Teoria do Comércio 

Internacional, embora Ricardo seja um autor a exigir uma leitura global e 

nunca apenas de um ou outro capítulo visto separadamente3.  

                                         
3 Um pouco dessas ligações, entre Ricardo e Sraffa, quer quanto à teoria do Capital quer 

quanto à Teoria do Comércio Internacional é por mim relatado nos seguintes textos:  

1. De RICARDO a MARX, de MARX a RICARDO, nos caminhos da globalização. Notas 
de uma aula de ontem, notas para uma aula de amanhã.  

Um texto com o qual me despedi da Universidade 

2. Sobre o texto de Ricardo a Marx, de Marx a Ricardo, sobre o livro de Piketty , sobre 

a dinâmica das desigualdades no capitalismo. Algumas reflexões.  

Texto publicado numa coletânea de homenagem a Avelãs Nunes, editado pelo Boletim de 

Ciências Económicas, da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, Volume LVII, 

tomo II, Coimbra, 2014   

 



A título de exemplo, veja-se Sraffa e o seu modelo de bens salariais de 

Produção de Mercadorias pela Produção de Mercadorias que está na linha 

direta de Ricardo, e vale a pena lembrar aqui a posição de Samuelson sobre 

Sraffa proferida numa conferência em Lisboa em que disse mais ou menos 

isto : é um homem que merecia o Prémio Nobel bem mais do que eu.  

Bens salariais, bens de base, bens de luxo, toda uma reconfiguração do 

pensamento económico de Ricardo que é feita a partir da obra de Sraffa dos 

anos 60 e do profundo debate que se lhe seguiu e que perdurou até meados 

dos anos 80, entre neoricardianos e neoliberais, entre as duas Universidades, 

a de Cambridge na Inglaterra e a de Cambridge nos Estados Unidos. O 

neoliberalismo assaltou as Universidades a partir dos anos 80 e desse debate 

hoje nada resta, a não ser cinzas ou memórias de alguns, mas na Universidade 

garantidamente nada disso resta. 

 

Aliás, do ponto de vista do que aqui nos interessa, vale a pena reproduzir um 

excerto da Introdução de Sraffa às obras completas de Ricardo, para se 

perceber as ligações dos dois autores, mesmo que Sraffa seja o esotérico4:  

“O produto da terra — tudo o que é obtido da sua superfície pela aplicação 
conjunta de trabalho, maquinaria e capital, é dividido entre três classes da 
Comunidade; ou seja, os proprietários da terra, os detentores do capital 
necessário para o seu cultivo, e os trabalhadores pelo trabalho dos quais as 
terras são cultivadas.  

Mas em diferentes estágios da sociedade, as proporções de todo o produto 
da terra que serão atribuídos a cada uma dessas classes, sob os nomes de 
renda, lucro e salários, será essencialmente diferente; dependendo 
principalmente da fertilidade real do solo, da acumulação de capital e da 
população assim como da capacidade, engenhosidade e dos instrumentos 
utilizados na agricultura. 

Determinar as leis que regulam esta distribuição, é o principal problema na 
economia política”  

(…)  

                                         
4 Veja-se The Works and Correspondence of David Ricardo, Vol. 1 Principles of Political 

Economy and Taxation, Introduction. Disponível em:  

http://oll.libertyfund.org/titles/ricardo-the-works-and-correspondence-of-david-ricardo-

vol-1-principles-of-political-economy-and-taxatio 

 

http://oll.libertyfund.org/titles/ricardo-the-works-and-correspondence-of-david-ricardo-vol-1-principles-of-political-economy-and-taxatio
http://oll.libertyfund.org/titles/ricardo-the-works-and-correspondence-of-david-ricardo-vol-1-principles-of-political-economy-and-taxatio


A única diferença importante [relativamente a Adam Smith] reside no papel 
atribuído à renda, que foi ditada pela necessidade de Ricardo de "se livrar da 
renda " (como ele o escreveu), a fim de simplificar o problema da distribuição 
entre capitalistas e operários. Como consequência, ao contrário de Adam 
Smith, Ricardo ocupa-se da renda imediatamente a seguir à teoria do Valor e 
antes dos salários e lucros.”  

É pois o problema da distribuição que está no centro das preocupações de 

Ricardo, o teórico fundamental do capitalismo em forte ascensão, e para que 

esta distribuição seja legível é necessário a teoria do valor e dos preços onde 

estes resultam sobretudo dos custos de produção, donde da repartição 

primária do rendimento, e não o inverso como o estipulam os neoliberais para 

quem são os preços dos produtos que são gerados pela relação entre oferta 

e procura que, por sua vez, leva à determinação dos custos dos fatores, lucros 

do capital e salários dos trabalhadores.  

Uma sociedade de conflitos na repartição, a de Ricardo, uma sociedade de 

harmonias, a dos neoliberais, onde o papel central é a oferta e procura, e o 

resto é a sua consequência, pois que uma vez conhecidos os preços dos 

produtos e as técnicas de produção, sabem-se as produtividades marginais 

dos “fatores” capital e trabalho e o Senhor Mercado garante então que 

capital e trabalho são remunerados de acordo com a sua contribuição 

produtiva. Qualquer contestação a este nível sobre remunerações não tem 

nenhum sentido e é contrária à função reguladora do Senhor Mercado. O 

reino da harmonia universal dos neoliberais em contraponto ao de uma 

sociedade de conflitos sobre a repartição dos clássicos, eis pois as duas 

visões do mundo dominantes na teoria económica5, que foram as de ontem, 

                                         
5 Esta oposição das duas visões do mundo prevalecentes em economia, a visão clássica e 

keynesiana contra a visão neoliberal, tornou-se uma evidência incontornável desde a 

publicação dos trabalhos de Sraffa. Com efeito, como assinala Alexandro Roncaglia esta 

dicotomia é lapidarmente bem sintetizada por Piero Sraffa em Produção de Mercadorias 

pelas Mercadorias em que este autor resume o contraste entre a teoria económica clássica 

(e a Keynesiana) versus a teoria económica dominante (o pensamento neoliberal) com duas 

imagens bem elucidativas: a "imagem do sistema de produção e consumo como um processo 

circular", ou seja a visão neoliberal, versus uma "avenida de sentido único que parte dos 

«fatores de produção» para os «bens de consumo»”, ou seja a visão dos clássicos [Adam 

Smith, David Ricardo, Stuart Mill e Marx] e dos keynesianos. Isto coloca em evidência a 

diferença de fundo que está na base da visão sobre a economia que caracteriza cada um dos 

dois campos teóricos. Dentro da teoria económica clássica, o problema económico é 

conceptualizado como sendo a análise das condições que garantem o funcionamento contínuo 

de um sistema económico baseado na divisão do trabalho; para o pensamento económico 

neoliberal, em contrapartida, o problema económico diz respeito à alocação ótima dos 

escassos recursos disponíveis para satisfazer as necessidades e desejos dos agentes 



que são as de hoje e que serão seguramente também as de amanhã. E a crise 

de agora, não é ela fruto de uma dada repartição do rendimento? Os estudos 

sucedem-se a explicá-lo, os políticos atuais sucedem-se a recusarem esta 

explicação. 

É assim que a sua teoria do comércio internacional surge como via de redução 

dos custos, matérias-primas e bens salários, e por essa via se combate a 

aristocracia que pela renda se apropria de uma parte do rendimento em cuja 

criação ela não participa. Curiosamente faça-se o exercício seguinte: 

substitua-se as rendas dos latifundiários pelas rendas do setor financeiro, 

da banca e alta finança, e o corpo teórico de Ricardo emerge com uma força 

ainda maior.  

Ainda em ligação com Ricardo, veja-se a desproteção da UE face à 

globalização, face aos mercados globais, na base de procurar bens salariais a 

preços mais baixos; pense-se na teoria da renda de Ricardo, como apropriação 

de rendimentos, não como rendimentos ganhos, e por isso passíveis de uma 

outra tributação sobre a aristocracia, sobre as grandes propriedades 

agrícolas, porque não são as rendas que fazem com que os preços dos bens 

sejam altos, são os preços altos que fazem com que as rendas sejam altas. 

Daí a defesa dos mercados internacionais que está subjacente ao teorema de 

Ricardo. E poderíamos continuar. Ora, a teoria do comércio internacional de 

Ricardo visava mostrar que se poderiam adquirir os bens de base mais baratos 

no exterior e, portanto, a preços mais baixos corresponderiam, pela sua 

análise da terra marginal, rendas mais baixas ou mesmo nulas, as rendas de 

que se apropriava a aristocracia, e simultaneamente corresponderiam taxas 

de lucro mais altas. A teoria económica de Ricardo, não apenas a do comércio 

internacional, é, pois, uma bazuca apontada à classe parasitária, a 

aristocracia. Mas para se ter a perceção disso mesmo, desta apropriação do 

rendimento criado, era necessário a teoria do valor e é por aí que se inicia a 

                                         
económicos, [os consumidores]. Para mais desenvolvimentos, veja-se igualmente, Roncaglia 

A., 2005a, The wealth of ideas, Cambridge, Cambridge University Press.  

Quanto à oposição entre estes campos teóricos e a partir dos termos propostos por Sraffa, 

possivelmente nada se falará hoje nas Universidades europeias, nas Universidades pós 

Bolonha. Do profundo debate que se relizou dos anos 60 aos anos 80 entre estas duas linhas 

de pensamento, não parece haver qualquer impacto no ensino que se faz hoje. A teoria 

neoliberal continua intocável, os seus teoremas matematicamente sofisticados continuam a 

ser “vendidos” como certezas absolutas e inquestionáveis, supostamente a verdadeira ciência 

autenticada pela matemática, e tão sofisticadamente apresentados que não são questionadas 

as suas hipóteses. Isto é assim, da teoria económica à política económica, da mesma forma 

que ainda hoje continua a ser “vendido” o teorema de Ricardo, mesmo que com roupagens mais 

bem sofisticadas.  



exposição de Ricardo, em os Princípios, uma das obras mais notáveis de 

sempre em matéria económica.  

A posição de Ricardo e de Sraffa quanto ao papel central da repartição, em 

que o estudo das leis da repartição é tido como a principal razão de ser da 

Economia como ciência, pode parecer exotérica, e tão exotérica que não 

acreditamos que seja hoje ensinada em qualquer Faculdade de Economia. Mas 

no texto de Michael Pettis intitulado As tarifas e o intervencionismo 
comercial. com que iremos encerrar esta série de textos, e num contexto 

completamente diferente do contexto em que trabalharam aqueles dois 

autores, encontramos uma espantosa ilustração da posição assumida por 

Ricardo e por Sraffa no que diz respeito ao papel da repartição.  

Num contexto que não é nem o de Ricardo - para este o seu teorema só é 

válido com a balança comercial equilibrada - nem é o de Sraffa - que estuda 

a formação dos preços a partir das remunerações dos factores, assim como 

estuda a dinâmica do capitalismo e do progresso técnico em economia fechada 

-, Michael Pettis no último artigo que iremos publicar na série que lhe 

dedicamos analisa o papel central da repartição na formação dos atuais 

desequilíbrios comerciais à escala dos grandes países e do mundo, assumindo 

exatamente como hipótese o que se confirma na realidade: há países com 

enormes défices, há paises com enormes excedentes. 

Michael Pettis no artigo citado levanta três questões sobre as quais dá o seu 

ponto de vista. Destas respostas apresentamos aqui um resumo:  

1. “Os países têm excedentes comerciais porque produzem produtos mais 
baratos ou porque os produzem de qualidade superior à dos seus parceiros 
comerciais? 

Não, não é por isso que eles têm excedentes comerciais. Apesar da crença de 
muitas pessoas, especialmente dos decisores políticos nos países com 
excedentes comerciais, pelo contrário, os excedentes comerciais não têm 
nada a ver com a forma mais ou menos intensa como os trabalhadores 
trabalham ou porque os trabalhadores no país com excedente são mais 
eficientes que os outros. Um artigo de abril de 2018 do Financial Times 
demonstra o quão absurda se pode tornar essa crença: 

Günther Oettinger, o Comissário do Orçamento da UE, argumentou que 
a verdadeira razão para o excedente de comércio persistente da UE 
tem simplesmente a ver com os consumidores americanos e com o seu 
apetite por produtos europeus. "O facto de que a Porsche, Audi, BMW 
e Mercedes-Benz, que estes carros Premium estejam a ser vendidos 



loucamente nos EUA... tem a ver com o design e com os seus motores, 
tem a ver com a qualidade. (…) 

No início do século XXI, a Alemanha tinha estado a ter durante mais de uma 
década, défices comerciais. Entre 2003 e 2005, Berlim implementou o que se 
chamou (um pouco eufemisticamente) "as reformas do mercado de trabalho" 
Hartz, que visavam principalmente enfraquecer o poder de negociação dos 
trabalhadores alemães e reduzir os salários. Somente depois dessas 
reformas terem sido implantadas, é que a Alemanha mais uma vez começou a 
ter excedentes comerciais, e estes rapidamente se inflacionaram e a 
Alemanha passou a ter alguns dos maiores excedentes comerciais da história. 

Oettinger sugeriu que os excedentes comerciais alemães são provocados pela 
preferência dos americanos pela importação de automóveis de topo de gama, 
mas se isso fosse verdade seria difícil explicar o que aconteceu antes das 
reformas Hartz, quando a Alemanha estava com défices comerciais e não com 
excedentes. Aparentemente, Oettinger pensa que os americanos nunca 
tinham ouvido falar de carros alemães até 2005. Isto, claro, é uma tolice. De 
facto, os excedentes comerciais e os défices comerciais não são consequência 
de quão eficientemente ou a baixo preço um país possa produzir bens 
transacionáveis. É o contrário. O preço relativo e a eficiência com a qual os 
países podem produzir bens transacionáveis é determinado pelos seus 
desequilíbrios comerciais, que são eles mesmos determinados pelas taxas 
relativas de poupança. 

Isto é assim, porque um excedente comercial (... um excedente da conta 
corrente ...) é igual, por definição, ao excedente de poupança sobre o 
investimento. Por este motivo, qualquer política que leve a poupança a 
aumentar em relação ao investimento deve também resultar num aumento do 
excedente comercial de um país (ou numa diminuição do seu défice). Se, e 
somente se, um país poupa mais do que investe, é que haverá um excedente 
comercial . 

Isto significa que, mesmo se os trabalhadores começassem a trabalhar mais 
e mais eficientemente, daqui não resultaria que nesse país passaria a haver 
um excedente comercial. É somente se os trabalhadores não são 
suficientemente pagos pelo seu mais intenso trabalho que o país começaria a 
funcionar com um excedente comercial. 

Mas o mesmo resultado verificar-se-ia de toda a maneira sempre que os 
trabalhadores passem a ser pagos com uma menor parcela do que produzem, 
seja ou não mais intenso o seu trabalho . O excedente comercial de um país é 
simplesmente a consequência do facto das famílias não receberem um 



rendimento suficientemente alta para consumirem o suficiente dos bens e 
serviços que produzem (acima do montante que é investido internamente)." 

2. "Os excedentes comerciais são o resultado da prudência das famílias 
e da poupança interna? 

Não, não são. Juntamente com a crença de que os excedentes comerciais são 
uma recompensa pelo duro trabalho havido, este é um dos mal-entendidos 
mais comuns sobre o comércio internacional, e está entre as coisas mais 
difíceis de explicar porque as crenças erradas se encaixam muito bem com os 
preconceitos comuns. 

O quanto um país economiza tem muito pouco a ver com as propensões 
culturais para poupar. Tem principalmente a ver com a distribuição do 
rendimento internamente. Todo o rendimento pelo lado da oferta é por 
definição ou poupado ou consumido (uma vez que que poupar apenas significa 
não consumir), exatamente que da mesma forma, e por definição, todo o 
rendimento pelo lado da procura é investido ou consumido. É por isso que, num 
sistema fechado, a poupança é igual, por definição, ao investimento. (…) 

(...) Os países com grandes excedentes comerciais, impulsionados pela sua 
elevada poupança, são principalmente os países em que as famílias comuns 
recebem uma parcela mais pequena do PIB do que nos países seus parceiros 
comerciais. Esta parcela mais baixa do PIB em consumo das famílias comuns 
determina a dimensão dos seus excedentes comerciais. (…) 

(...) Contrariamente à argumentação de Oettinger, a Europa não está a ter um 
excedente com os Estados Unidos porque os americanos pela primeira vez 
descobriram agora os carros alemães. A Europa está a ter um excedente com 
os Estados Unidos, porque entre 2003 e 2005, para reduzir o desemprego 
internamente, a Alemanha implementou políticas que reduziram a parcela do 
rendimento recebida pelos trabalhadores relativamente ao que produziam, ou 
seja, relativamente ao PIB, políticas estas que, por outro lado, levaram a 
parcela dos lucros relativamente ao PIB a aumentar. Isto representou 
efetivamente uma transferência da riqueza das famílias comuns, que 
consomem a maioria do seu rendimento para as empresas alemãs e para os 
seus proprietários ricos, que consomem muito pouco do seu rendimento. 
Consequentemente, a quota de consumo alemão no PIB declinou. Quotas de 
consumo acentuadamente declinantes são, naturalmente, o simétrico de 
quotas de poupança crescentes. 

As reformas Hartz podem ser vistas como uma clássica política dita beggar-
-the-neighbor que funcionou exatamente como é suposto funcionar. Ao invés 
de se tornar mais competitiva, investindo no crescimento da produtividade, a 



Alemanha tornou-se mais competitiva, suprimindo o crescimento salarial. 
Como resultado, a contribuição da Alemanha para a procura global desceu, 
(pelo declínio da quota do consumo no PIB, acentuadamente exacerbada por 
uma diminuição da parcela do investimento privado no PIB), mas Berlim mais 
do que compensou esta dupla queda pela dinamização das suas exportações e 
apropriar-se assim de uma grande parcela da procura mundial. Os excedentes 
crescentes alemães não têm nada a ver com os carros excelentes que a 
Alemanha produz, cujo valor tinha sido reconhecido pelos americanos e desde 
há décadas. (...)" 

3. "Os excedentes do comércio não são eles uma recompensa pelo 
trabalho intenso e pela poupança? 

Claramente, esse não é o caso. Além do facto de que os excedentes são 
estruturais e são o resultado de distorções na forma como o rendimento é 
distribuído, não há nenhuma prova de que os trabalhadores dos países com 
excedentes trabalhem mais e sejam mais poupados do que os trabalhadores 
dos países em situação de défice, algo que deveria ser fácil de provar se fosse 
verdade. 

O raciocínio que está por detrás deste pensamento tende a ser circular. 
Quando a Alemanha teve défices na década de 1990, os trabalhadores 
alemães foram amplamente criticados pelos seus maus hábitos de trabalho. 
Quando as reformas Hartz foram executadas e o menor crescimento dos 
salários forçou a Alemanha aos excedentes, os mesmos trabalhadores 
alemães cujos maus hábitos de trabalho tinham sido extensamente criticados 
passaram, repentinamente, a ser apresentados como sendo o modelo de 
trabalhador empenhado e prudente que a Europa devia seguir . Esta mudança 
aconteceu, apesar de que os trabalhadores alemães trabalham 
substancialmente menos horas anualmente do que, por exemplo, os 
trabalhadores espanhóis. 

Na medida em que as famílias em alguns países trabalham mais duramente e 
são mais aforradoras do as de noutros países – e não apenas quando são vistas 
como mais trabalhadoras quando distorções estruturais do rendimento levam 
os seus países a incorrer em excedentes - essas famílias serão 
recompensados não pelos excedentes comerciais, mas sim pela capacidade de 
importar produtos cada vez mais baratos. Por outras palavras, o prémio no 
comércio é a capacidade de importar bens estrangeiros e pagar por eles com 
menos exportações. Grandes excedentes comerciais persistentes significam 
simplesmente que os trabalhadores são pagos com uma parte muito baixa do 
que produzem.”  



 

Com este pequeno conjunto de referências a Ricardo, julgamos ter deixado 

mais claro a importância deste autor que iremos analisar longamente embora 

o façamos sobretudo na ótica do comércio internacional, daí o considerarmos 

como importantes as notas de leitura que acabámos de expor.  

 

Parte II: Ricardo e a globalização: uma análise crítica 

 

Numa parte mais adiante desta minha exposição sobre o ensino de Economia 

nas Universidades portuguesas faço uma análise do último artigo (que eu 

conheça) de Paul Samuelson em ligação com as aulas que fizemos durante 

décadas sobre a contribuição de Stuart Mill para a teoria do comércio 

internacional enquanto docente na Faculdadde de Economia da Universidade 

de Coimbra.  

Mas vejamos primeiro o que escrevi em 2011 ao então Ministro da Economia 

e do Emprego, Dr. Álvaro Santos Pereira, meu antigo aluno, e em termos de 

síntese, sobre David Ricardo e a Teoria do Comércio Internacional, texto que 

reproduzo quase que textualmente: 

"Um outro olhar sobre uma outra mistificação sobre a economia real, tomando 

como ponto de partida o grande economista David Ricardo é o que aqui vos 

deixo e ao senhor ministro lhe lembro que bem acompanhado sigo neste 

percurso, acompanhado por Paul Samuelson e Maurice Allais.  

Ricardo fornece a explicação para a existência do comércio internacional e 

mostra ainda que haverá sempre ganhos com passagem da economia fechada 

a economia aberta, isto é, com o comércio internacional, qualquer que seja a 

posição de partida dos dois países em termos de competitividade, mas isto no 

quadro rígido de um conjunto de hipóteses directa ou indirectamente 

assumidas. No caso em questão, um país pode produzir tudo a custos mais 

elevados e mesmo assim ter vantagens em entrar em comércio internacional, 

um país pode produzir tudo a custos mais baixos e mesmo assim ter vantagens 

em entrar em economia aberta com o exterior. Mas, uma coisa é haver 

aumento da produção a nível mundial quando os países passam a estar em 

economia aberta e especializados e outra é a repartição dos ganhos, quer 

pelos países, quer pelos agentes dentro de um país. Aqui, Ricardo não dá 

nenhuma explicação para a determinação dos preços internacionais e para a 

repartição dos ganhos havidos, remetendo a sua determinação para o jogo da 

oferta e procura que não funciona com as mesmas normas de economia 



fechada. No entanto, no seu exemplo numérico considera que os países 

participantes nas trocas têm igual dimensão económica e iguais preferências 

de consumo e daí igual repartição dos ganhos. 

Mas a melhor forma de perceber David Ricardo será explicar a existência de 

comércio internacional através do seu exemplo numérico. 

Sejam dois países, Portugal e Inglaterra, a produzir dois agregados de 

produtos, vinho e tecido, ou seja, agricultura e indústria, com a seguinte 

estrutura de custos, em horas de trabalho utilizadas para produzir cada 

unidade de produto: 

 

  Vinho  Tecido 

Portugal 80 horas 90 horas 

Inglaterra 120 horas 100 horas 

 

Curiosamente Portugal é no seu exemplo mais produtivo, em ambos os 

produtos. Curiosamente Ricardo coloca a Inglaterra com uma produção que aí 

não existia. Dito de uma outra forma, ele queria convencer a burguesia 

ascendente na Inglaterra a desproteger a agricultura, entregá-la a Portugal, 

e tratava-se, portanto, de escolher um produto emblemático. A relação de 

custos no vinho é de 8/12, ou seja, por cada hora de trabalho utilizado na 

Inglaterra, Portugal precisa apenas de 8/12 da hora para produzir a mesma 

coisa. Um ganho por hora, gasta na produção do vinho na Inglaterra, uma 

economia por hora em Portugal, no montante de 4/12. No tecido, a relação 

dos custos é aqui de 9/10, ou seja, por cada hora de trabalho de trabalho 

gasto na Inglaterra, em Portugal para produzir a mesma coisa é apenas 

necessário utilizar 9/10 da hora, logo há aqui uma economia de 1/10 da hora. 

Como evidentemente 4/12> 1/10, então há em Portugal ganho nas duas 

produções, mas por hora de trabalho o ganho é então relativamente maior na 

produção do vinho que na produção do tecido. Portugal tem então vantagem 

absoluta nas duas produções, cada uma é produzida a custo mais baixo, mas 

tem relativamente maior vantagem na produção do vinho e diz-se então que, 

do ponto de vista relativo, Portugal usufrui de uma vantagem relativa ou 

comparada na produção de vinho, ou ainda que Portugal tem relativamente 

maior vantagem absoluta na produção do vinho, expressões todas elas 

equivalentes entre si. 



Inversamente pelo lado inglês. O rácio dos custos no vinho é 12/8 ou seja por 

cada hora de trabalho de Portugal (o trabalho de Portugal está agora em 

denominador) a Inglaterra precisa de gastar 12/8 da hora, ou seja, um gasto 

superior em 4/8. No tecido a relação dos custos é de 10/9 a afirmar que por 

cada hora de produção gasta em Portugal no tecido a Inglaterra precisa de 

10/9 da hora para produzir a mesma coisa, ou seja, um gasto adicional de 1/9. 

A Inglaterra tem desvantagem absoluta nas duas produções, pois o vinho e o 

tecido são aí produzidos a custos mais altos, mas como 4/8> 1/9 então o gasto 

é comparativamente maior e a Inglaterra tem desvantagem absoluta nas duas 

produções, mas tem relativamente menor desvantagem absoluta no tecido, a 

que se diz também que o tecido é o bem onde tem menor desvantagem 

comparada. E a Inglaterra especializa-se então em tecido. 

Admitamos que Portugal, em economia fechada produz uma unidade de vinho 

e uma unidade de tecido. Na hipótese de pleno emprego, que é sempre 

considerada, Portugal dispõe de 170 horas de trabalho. Pelo mesmo raciocínio, 

a Inglaterra consome uma unidade de tecido e uma unidade de vinho, supondo-

se que dispõe portanto de 220 horas. 

Os dois países especializam-se, de acordo com o princípio das vantagens 

comparadas e a Inglaterra que tem desvantagem em tudo, mas relativamente 

menor desvantagem em tecido, especializa-se em tecido enquanto Portugal 

apesar de ter vantagem em tudo, especializa-se em vinho, no bem em que tem 

maior vantagem comparada. Teremos na Inglaterra, utilização de 220 horas 

e a produção de 2,2 unidades de tecido, enquanto em Portugal se utilizam as 

170 horas, produzindo-se 2,125 unidades de vinho. E aqui temos a base do 

teorema de Ricardo: temos e mantemos pleno emprego e aumenta o volume 

global de produção. Antes de haver trocas internacionais, produzia-se em 

Portugal, uma unidade de vinho e uma unidade tecido e na Inglaterra 

exactamente a mesma coisa. O total das produções dos dois países era então, 

em economia fechada, 2 unidade de vinho e 2 de tecido enquanto em economia 

aberta temos 2,125 unidades de vinho e 2,2 unidades de tecido. Ganho, 

portanto, a nível global em cada um dos produtos. 

Quanto à distribuição desses ganhos, Ricardo não se preocupa, presume-os e 

coloca o preço em que 1 unidade de vinho é trocada por 1 unidade de tecido, 

ou seja, 1v=1t, valor intermédio entre (8/9) de tecido e (12/10) de tecido. 

Estes valores são, por seu lado, o preço relativo interno de um e do outro país, 

o valor a que cada unidade do vinho é trocada por tecido, relação expressa 

pela relação das quantidades de trabalho para produzir cada um dos bens. Daí 

que o teorema de Ricardo possa ser enunciado ainda em termos de preços 

relativos: cada país especializa-se no produto que produz a preço relativo 

mais baixo. Como o preço relativo do vinho em Portugal, 8/9t, é mais baixo 



que o preço relativo do vinho na Inglaterra, 12/10t, então Portugal 

especializa-se em vinho e venderá o vinho a um preço superior a 8/9 e ganhará 

enquanto a Inglaterra o irá comprar a um preço inferior a 12/10 e, portanto, 

comprando mais barato que lhe custa internamente ganhará também. 

Inversamente tem-se 9/8v como preço relativo do tecido em Portugal, 

portanto, mais alto que o preço relativo do tecido na Inglaterra, 10/12v. E é 

a Inglaterra que vai vender tecido a um preço superior ao que lhe custa 

internamente produzir e ganha, acontecendo o mesmo com Portugal que o irá 

comprar a um preço inferior ao que lhe custa internamente produzir e ganha 

igualmente. 

Primeira grande questão: a livre-troca, a globalização, é feita na base dos 

valores, das quantidades de trabalho incorporado, mas pressupor isto é 

pressupor que os preços são determinados pelas quantidades de trabalho. 

Ora, nós sabemos desde Adam Smith que a verificação dessa hipótese é 

característica das sociedades rudes e primitivas, portanto de sociedades não 

capitalistas6. Conclusão: assentar a especialização nesta base é fundamentar 

as relações capitalistas modernas numa base que não é a sua, numa base em 

                                         
6 De acordo com Adam Smith o valor de cada mercadoria era expresso pela quantidade de 

trabalho que com a mesma se poderia adquirir (comandar) no mercado de trabalho, “te 

commanded labour” em inglês. Para Ricardo o “valor absoluto” de uma mercadoria era 

expresso pela quantidade de trabalho necessária à sua produção e a relação de troca entre 

duas mercadoria era expressa pela proporção das quantidades de trabalho utilizadas nas 

duas mercadorias. Aqui o problema é mais complicado com a consideração da presença do 

capital na formação dos preços, disso Ricardo teve profunda consciência e que o terá levado 

a escrever já no final da sua vida que gostaria de refazer  toda a sua obra extamente por 

causa do que se veio a chamar preços de produção. Mas curiosamente o capitulo sobre o 

comércio externo é construído apenas em valor, como se não houvesse capital na sua 

produção. Este mesmo problema de valor, de valor de mercado, de preço de produção e de 

preço de mercado, todas elas categorias distintas, atravessou toda a obra de Marx, para 

quem o valor de uma mercadoria é expresso pela quantidade de trabalho nmecessária à sua 

reprodução, e com a palavra reprodução há aqui um certo eco ao trabalho comandado de 

Adam Smith. Mas para Marx valor de uma mercadoria é uma coisa, preço de produção ou de 

equilíbrio é outra e preço de mercado é ainda uma outra coisa bem diferente. A procura, 

completamente falhada da ligação entre valores e preços, entre estas quatro categorias, 

torna extremamente difícil a leitura do livro III de O Capital, em particular a formação dos 

valores como referência para a formação dos preços de produção e a formação destes como 

referência para a formação dos preços de mercado. A partir daí, a própria teoria da renda, 

sobretudo da renda absoluta, hoje fundamental para se perceber a violência subjacente ao 

mundo dos produtos de base, torna-se completamente incompreensível. Este falhanço terá 

levado Domencio Mario Nuti em (“THE RISE AND FALL OF SOCIALISM-Berlim 2018) a 

afirmar: “Marx negligencia completamente o espírito de empresa [o empreendorismo], a 

incerteza, o risco e a sua recompensa: nessa base, uma parcela positiva dos lucros é 

suficiente para inferir a exploração, sem o desvio desnecessário da sua teoria do valor-

trabalho.”  



que não há capital! Mas, para os neoliberais isto não incomoda, tudo se passa 

como se assim seja. Desonestidade intelectual quanto baste. 

Repare-se ainda que esta análise é fundada em cinco proposições gerais: 

1. Ninguém perde com a troca, portanto haverá ganhos de produção e como 

ninguém pode perder trata-se de um jogo de soma não nula, de soma positiva, 

em que pelo menos haverá um país que ganha sem que o outro possa perder. 

2. Os países ficarão em melhor situação. Com o preço internacional a ficar no 

intervalo definido pelos preços relativos internos, cada país fica em melhor 

situação em economia aberta que em economia fechada. 

3. A existência de comércio internacional deve-se à existência de vantagens 

relativas e mesmo que um país seja mais eficiente que o outro em tudo, há 

ainda ganhos a repartir pelos dois ou apenas a ficarem num deles. 

4. As técnicas para produzir o vinho e o tecido, expressas pelas quantidades 

de horas para produzir cada bem, são constantes. 

5. A hipótese de aumento das quantidades de bens produzidos só pode ser 

garantida com o pleno emprego do factor trabalho, pelo que este é um 

pressuposto, mais um, do quadro teórico deste teorema. 

E as hipóteses continuam. Mas estas chegam para mostrar que, no quadro do 

capitalismo, tomar Ricardo como a base teórica para justificar a concorrência 

selvagem em que se traduz a globalização actual faz parte da falta de base 

teórica do modelo neoliberal. Mas, Ricardo abre o seu capítulo Do Comércio 

Exterior com uma frase sibilina sobre a qual vale a pena que nos debrucemos 

um pouco. Diz-nos ele, e cito de memória: “a passagem a economia aberta 

aumenta de imediato a massa de valores de uso disponíveis, mas não o 

rendimento.”7 Espantoso para a época! A quantidade de trabalho utilizada 

define o rendimento nacional de um país. No caso aqui apresentado as horas 

gastas em vinho ou em tecido mesmo que diferentes são consideradas 

homogéneas e com o mesmo valor portanto, daí que se possam somar e tomar 

como soma o rendimento do país, ou por outras palavras, a deslocação das 

horas da produção de tecido para a produção do vinho mantém o seu valor, 

porque estas horas de trabalho são homogéneas e adicionáveis, portanto. 

Assim, com pleno emprego em vinho, o valor do volume total de horas não varia 

e como o volume de emprego não varia, o rendimento, logicamente, também 

não. O valor dos bens importados mede-se pela quantidade de trabalho gasto 

                                         
7 Refere-se ao aumento da produção resultante da abertura da economia (vinho 2,125 

unidades e tecido 2,2 unidades), mas com o mesmo número de horas que eram trabalhadas 

em economia fechada, porque a hipótese mantida é de que se está com pleno emprego. . 



na produção dos bens necessários a exportar para os pagar. Duas conclusões 

imediatas: 

1. O trabalho não é comparável. O que se quantifica como rendimento não 

é o valor dos bens importados; o que se contabiliza como rendimento é o valor 

dos bens necessários a exportar para pagar os bens importados. 

2. Os preços dos bens têm apenas expressão local, formam-se localmente 

e não internacionalmente. Portanto não se tem um mercado mundial como base 

da formação dos preços e isto é o contrário do que pressupõe a globalização. 

Necessariamente assim em Ricardo, porque em Ricardo está-se perante a 

imobilidade dos factores, sobretudo do factor capital! Ora a globalização 

define-se exactamente pela mobilidade extrema dos capitais e pela 

mobilidade extrema das mercadorias. No quadro da globalização, há pois um 

mercado mundial e é no mercado que se formam os preços, portanto, é nesse 

mercado mundial que estes são formados. Sendo assim, o quadro das 

vantagens comparadas, o quadro de Ricardo, a sua visão aparentemente 

simplista não tem nada a ver com a globalização e portanto não se podem tirar 

como conclusões da globalização as conclusões que se tiram do teorema de 

Ricardo. As hipóteses de um quadro e de outro são completamente 

diferentes, para já não falar de outras hipóteses de “luxo” como são a balança 

comercial equilibrada e o pleno emprego, de tal forma estas duas hipóteses 

são desmentidas pela realidade. O comércio internacional aparece como o 

equivalente ao progresso técnico, como redução de custos em Ricardo. Com 

efeito admitamos a relação de troca 1 vinho contra 1 de tecido. Portugal gasta 

80 horas para produzir uma unidade de vinho. Portugal com essa unidade de 

vinho compra uma unidade de tecido que produzida internamente lhe custaria 

90 horas. Tudo se trata como se houvesse progresso técnico em Portugal, 

com descida do custo do tecido de 90 para 80 horas. 

Mas de tanto se falar em Ricardo e Globalização resta-nos perguntar o que 

se entende afinal por vantagem comparada. Para o efeito retomemos os 

textos do prémio Nobel Maurice Allais. Como se trata de uma aula a um 

ministro destinada, é bom utilizarmos algumas referências mais nobres. Diz-

nos Allais:  

“O modelo considerado assenta numa hipótese essencial, ou seja, 
assenta na hipótese de que a estrutura dos custos comparados 
permanece invariável ao longo do tempo. 

Não é assim, em geral a não ser no caso dos recursos naturais (…). Pelo 
contrário no domínio industrial nenhuma vantagem comparada pode ser 
assumida como permanente. Daqui resulta que a diminuição ou o 



desaparecimento de certas actividades num país desenvolvido em 
função das vantagens comparadas de hoje pode-se revelar amanhã 
fundamentalmente desvantajoso desde que essas vantagens 
desapareçam. É o caso da indústria têxtil, siderurgia etc. 

Em segundo lugar, o modelo compara duas situações, uma de economia 
fechada e a outra em situação de economia aberta. Nesta comparação 
não se tem em conta os custos da passagem ou de transição de uma 
situação a outra.  

Num e no outro país, os assalariados que dispõem de uma certa 
qualificação profissional não podem encontrar um outro emprego 
exigindo um outro tipo de qualificação profissional a não ser depois de 
um certo tempo que pode ser relativamente longo e isto supondo que 
uma nova qualificação seja possível, o que frequentemente não o é. Os 
investimentos nos sectores desfavorecidos com a passagem de 
economia fechada a economia aberta são perdidos e é necessária uma 
nova poupança para os novos investimentos de mudança de estrutura 
produtiva. 

Na avaliação destes custos é necessário ter em conta não só as 
indústrias destruídas mas também as actividades que lhes estão 
associadas assim como o valor psicológico dos prejuízos sofridos pelos 
assalariados postos no desemprego, valor que pode ser muito mais 
elevado que os próprios salários. 

Em terceiro lugar, e mesmo quando existem vantagens comparadas de 
carácter permanente, pode ser completamente contra-indicado deixar 
que as especializações sejam estabelecidas por uma política 
generalizada de livre-troca. Exemplo a destruição da agricultura pela 
política de livre-troca generalizada defendida pela União, ou a 
especialização excessiva de alguns dos países em vias de 
desenvolvimento que lhes pode comprometer a sua auto-suficiência e o 
seu desenvolvimento industrial futuro.  

E, por fim, a liberalização das trocas internacionais não pode ser 
vantajosa se as condições políticas no quadro do qual estas trocas se 
efetuam puderem ser postas em causa ou denunciadas ulteriormente 
ou ainda se elas forem instáveis. De facto, para que a liberalização das 
trocas seja benéfica esta exige um quadro económico e político comum 
e estável, com instituições apropriadas 

 



Por estes termos ou por outros foi o que no seu tempo de estudante lhe foi 

ensinado, é o que o senhor ministro mostra agora bem ter ignorado. E estamos 

longe do mundo neoliberal que se diz herdeiro da tradição do teorema de 

Ricardo, estamos antes na companhia de Allais, Rodrik, Sapir ou ainda de 

muitos outros. 

Mas dê-se de barato que por magia as coisas são na realidade assim mesmo, 

que a globalização assenta nos pressupostos de Ricardo e que estes 

pressupostos se verificam na realidade dos dias de hoje. Haverá mesmo assim 

interesse em que um pequeno país se abra ao comércio internacional na lógica 

de Ricardo ou ainda que esta abertura significa a melhor opção para o país? 

Para o percebermos melhor retomemos o exemplo numérico de Ricardo. 

Sejam então Portugal e Inglaterra, com os mesmos dois produtos, vinho e 

tecido mas com valores numéricos mais adequados à realidade. Por exemplo: 

 Vinho Tecido 

Portugal 100 120 

Inglaterra 90 80 

 

Em termos de preços relativos, o tecido na Inglaterra é relativamente mais 

barato que em Portugal, pois aí 1 unidade de tecido vale 8/9 de vinho (1t=8/9v) 

é inferior ao valor do mesmo bem, o tecido, em Portugal pois neste país 1 

unidade de tecido vale agora 12/10 de vinho (1t=12/10v) e, portanto, sendo o 

preço relativo do tecido mais baixo na Inglaterra é este país que nele se 

especializa. Analisando agora pelo lado do preço relativo do vinho este custa 

em termos relativos 10/12 de tecido em Portugal contra 9/8 de tecido na 

Inglaterra. Temos assim as condições reunidas para poder afirmar que há 

ganhos para os dois países, supostos de dimensão económica semelhante, mas 

será esta a opção mais vantajosa para Portugal? 

Vamos ver os vários cenários possíveis: 

Cenário 1 

Portugal, um pequeno país no espaço global percebe que os ganhos globais são 

maiores quanto maiores forem os ganhos de produtividade. Portugal investe 

maciçamente com poupança forçada na formação, na educação, na 

investigação, até que consegue produzir tecido com a técnica inglesa, ou seja, 

a 80 horas a unidade. Tem, por hipótese, 220 horas e produz pois 220/80=2 

unidades e 3/4 de tecido. Ora, por hipótese, tal como na situação anterior, o 



preço é 1 unidade de vinho por 1 unidade de tecido. Consumindo 1 unidade de 

vinho, e 1 unidade de tecido em economia fechada, e considerando o consumo 

de vinho constante, então como pequeno país não tem capacidade para mudar 

os preços e, portanto, exporta 1 unidade de tecido, importa 1 unidade de vinho 

e pode consumir então 1 unidade e 3/4 de tecido. Situação bem melhor que a 

anterior, por melhor que esta anterior situação fosse para Portugal. 

Curiosamente este cenário seria o cenário bem pensável para a lógica do 

mercado único europeu se este não fosse pensado já na óptica da globalização, 

porque este cenário pressupõe, primeiro um aprofundamento do mercado 

interno e depois, só depois, uma abertura total aos mercados externos, 

portanto o contrário do que se fez. Como assim não foi, a Europa está a 

transformar-se num deserto de fábricas e até o know - how para a China e 

para a Índia está a ser enviado. Por aqui encontramos muitos autores como 

James Meade por exemplo quanto à sua análise dos processos de integração, 

ou mais recentemente de Maurice Allais ou Sapir ou Rodrik, mas Bruxelas 

tinha pressa, muita pressa, em se submeter à ditadura dos mercados 

forçando ao limite do impensável a abertura aos mercados externos e o 

resultado está ele bem à vista: a incapacidade da Europa encontrar empregos, 

encontrar a via do crescimento e por aí resolver a questão da dívida soberana 

sem martirizar as populações, sem bloquear o futuro.  

Cenário 2.  

Faz o mesmo processo de investimento nacional em formação, ensino e 

investigação e consegue vir a produzir vinho com a técnica inglesa. Dispõe de 

220 horas e vai produzir vinho mas em economia aberta produz então 

220/90= 2 unidades e 4/9 de vinho. Consome 1 unidade em economia fechada 

e em economia aberta e exporta então o restante, ou seja, 1 unidade e 4/9 e 

importa 1 unidade e 4/9 de tecido. Neste caso consome menos que na situação 

anterior. 

Cenário 3.  

Especializa-se em vinho, com a técnica constante. Neste caso, como para 

produzir cada unidade de vinho gasta 100 horas, pode então produzir 2,2 de 

vinho. Consumindo 1 unidade de vinho em economia fechada e em economia 

aberta, pode exportar 1, 2 de vinho e importa 1, 2 de tecido. 

Esta última hipótese é, portanto, inferior ao cenário 2 que por seu lado é 

inferior ao cenário 1 e a razão é simples. No cenário 1, o seu ganho de 

produtividade é máximo, pois especializou-se na produção em que o aumento 

de produtividade é maior. Com efeito, a produção em tecido era por hora de 

1/120 e passou para 1/80, com uma taxa de crescimento da produtividade 



portanto de (1/80-1/120) / (1/120) na ordem de 50% contra 33% no cenário 

2 e com a produtividade constante no cenário 3. 

Curiosamente na lógica do actual executivo os cenários 1 e 2 são 

completamente impossíveis em Portugal, uma vez que a política é mandar 

professores e alunos para fora, “descapitalizando” o país dos suportes 

humanos do seu próprio futuro como país, os professores e os alunos, para 

além de que o plano inclinado e fortemente inclinado em que estão as nossas 

instituições de ensino só por si são um sinal claro de que estes dois cenários 

estão no horizonte do actual governo fora do seu campo visual, logo 

impossíveis com eles no poder. De resto, perguntar-me-ei, senhor ministro, 

com as políticas seguidas, qual será, quando será, e como será, o aspecto do 

cadáver que dá já pelo nome de Ensino Superior português. Não nos 

enganemos sobre este ponto. 

Curiosamente, o cenário 1 é aproximadamente o que terá feito a China e com 

uma grande diferença, a de não precisar de fazer investimentos fortíssimos 

em ensino, em formação e em educação para conseguir criar as técnicas 

ocidentais. Os empresários ocidentais encarregaram-se de as levar para lá, à 

custa dos desempregos do lado de cá. E hoje grande parte dos investimentos 

em educação, ensino e formação feitos na China têm mais já a ver com as 

técnicas do futuro que estes querem vir a aplicar do que com o quererem 

reproduzir as técnicas existentes. Portanto o Ocidente corre o risco de ser 

completamente ultrapassado na conquista dos mercados e por muito tempo 

exactamente pelas forças que agora o contestam e a quem o Ocidente recusa 

dar o estatuto de economia de mercado! 

Mas estamos e continuamos longe, muito longe mesmo, do corpo teórico dos 

neoliberais que nem sequer querem perceber que o mundo de Ricardo, do 

século XIX, com as suas hipóteses nada tem a ver com o mundo globalizado, 

onde predominam os movimentos de capitais que, em Ricardo, estão excluídos 

como está em Ricardo a concepção sem falha de que, neste contexto, os 

preços são de formação nacional e portanto não são formados num mercado 

internacional contrariamente ao que acontece agora e necessariamente assim 

pelos mecanismos dos movimentos de capitais e da tendência para a 

igualização das taxas de lucro. 

Na sequência de Ricardo, Stuart Mill, grande figura cultural da Inglaterra do 

séc. XIX, debruça-se sobre o teorema de Ricardo fazendo com isso avançar 

a teoria do comércio internacional com a introdução do progresso técnico. No 

entanto, ficou prisioneiro de três hipóteses fundamentais: pleno emprego dos 

factores; repartição constante entre as classes sociais (entre as 

remunerações dos factores na linguagem dos nossos estudantes de agora) 



uma outra hipótese chave também ela hoje completamente destruída pela 

globalização pois é hoje um absurdo falar de repartição constante; e uma 

terceira hipótese que é a de que o progresso técnico se dá num país e no bem 

em que se especializa não sendo transmissível sequer ao outro país. Nesta 

última hipótese, está contido o discurso de nação dominante, a Inglaterra, e 

a percepção de que há países com vocação para terem progresso técnico e há 

países sem essa vocação, mas com um resultado bem curioso: estas últimas 

têm todo o interesse em se submeterem à globalização pois eventualmente 

são estes últimos países os que mais ganham com o progresso técnico 

realizado pelos outros, pelos mais capazes, em suma, pelos países mais ricos 

que assim ajudam os países pobres. Como nos diz Bastiat: 

“Neste mecanismo maravilhoso, o jogo das concorrências, 
aparentemente antagónicas, conduz a este resultado singular e 
consolador que há equilíbrio para toda a gente ao mesmo tempo… o que 
se torna comum beneficia a todos sem prejudicar ninguém; pode mesmo 
acrescentar se, e isto é, matemático, beneficia cada um na proporção 
da sua miséria anterior”. 

Admitamos agora que há progresso técnico na Inglaterra e no bem em que ela 

se especializa, o tecido, e em que com isso se reduzem os seus custos 

unitários em 25%. De acordo com Stuart Mill, o beneficiário total deste 

progresso técnico são os consumidores dado que se mantém: 1. A hipótese do 

pleno-emprego; 2. A repartição está constante. Com estas duas hipóteses 

heróicas, os custos estão constantes, as receitas estão constantes, os preços 

baixam e baixam na proporção da redução dos custos. Beneficiam os 

consumidores, beneficiam pois as nações que os importam, beneficiam os 

países que se submetem à divisão internacional do trabalho desejada pela 

imperial Inglaterra. Se imaginarmos que a Inglaterra vendia cada unidade de 

tecido ao valor de 1 unidade de vinho, o impacto imediato será então a descida 

do tecido, a valer portanto menos vinho. No caso em questão desceria 

imediatamente para 1 unidade de tecido igual a 0,75 unidades de vinho. Os 

países que compravam tecido passam agora a pagar menos por ele, pois 

pagariam por unidade de tecido apenas 0,75 unidades de vinho. E todos 

ganhariam.  

Curiosamente os trabalhadores sentem hoje que uma das causas do seu 

desemprego e portanto da sua baixa de rendimentos é exactamente o 

progresso técnico. No entanto, a teoria diz-nos que enquanto produtores, 

enquanto agentes do processo produtivo, deve ser-lhes indiferente a sua 

introdução uma vez que a repartição permanece constante mas que deste 

progresso são beneficiários enquanto consumidores. O mesmo raciocínio do 

benefício dos consumidores se aplica hoje à globalização, às deslocalizações, 



exactamente o mesmo raciocínio, quando num caso e noutro escapam duas 

hipóteses fundamentais: não há pleno emprego e nem há repartição 

constante, antes pelo contrário, todos os mecanismos de redistribuição do 

rendimento têm estado a ser destruídos pelos neoliberais, porque estes 

“descobrem” que a desigualdade pode ser o motor do crescimento! 

Curiosamente Samuelson numa peça fundamental hoje para a análise teórica 

dos efeitos da livre-troca mesmo com imobilidade dos capitais, artigo que 

iremos acompanhar neste texto, insurge-se frontalmente contra este tipo de 

raciocínio e afirma:  

“Sim, bons empregos podem aqui ser perdidos no curto prazo. Mas 
ainda aqui também o produto nacional líquido dos EUA deve, pela lei 
económica das vantagens comparadas aumentará a longo prazo (e na 
China, também). Os ganhos dos vencedores da livre-troca quando 
medido correctamente, leva que estes ultrapassem as perdas dos 
perdedores. Isto não é por uma misteriosa magia difusa, mas resulta 
de uma partilha do aumento das trocas induzidas pelo aumento global 
dos vectores de bens e serviços que as pessoas numa democracia 
querem. Nunca se deve esquecer de registar os ganhos reais dos 
consumidores enquanto se admite possíveis perdas de alguns 
produtores neste trabalho de elaboração do que Schumpeter chamou 
de "destruição criadora do capitalismo."  

As leis económicas correctas reconhecem que alguns grupos norte-
americanos podem ser prejudicados pela dinâmica da livre-troca. Mas 
as leis económicas correctas justificam a palavra destruição "criadora 
" por sua prova [sic] de que os ganhos dos vencedores americanos são 
suficientemente grandes para mais que compensarem os perdedores. 

O último parágrafo pode ser apenas uma insinuação. Pois é 
absolutamente errado afirmar que o excedente dos vencedores é 
necessariamente superior aos prejuízos dos perdedores, como o provei 
na minha "Little Nobel Lecture de 1972" (1972b) “ 

Isto foi senhor ministro e meu antigo aluno o tipo de aulas que lhe leccionei e 

a esta situação chamava até o paradoxo de Stuart Mill à escala das nações. 

Ora, face ao que o senhor ministro mostra saber, há os que me acusam de 

incompetente como professor por tê-lo formado assim, a julgar esse ensino 

pelo que o senhor Ministro agora diz, mas ser eu o causador da incompetência 

por si mais que uma vez afirmada é coisa que nunca assumi e nessa crítica 

nunca me reconheci. A razão disso passa por múltiplos exemplos como este, 

como o desta aula e, portanto, do seu comportamento, da sua formação actual, 

dessa não posso ser acusado nem ser responsabilizado. Dessas aulas 



garantidamente não me envergonho e se ainda me apanhou a falar da formação 

dos preços a nível mundial ainda se lembrará (?) qual a razão por que 

abandonei o quadro de análise de Ricardo, e a razão é simples: porque o 

teorema se esgotava num conjunto de hipóteses que o esvaziavam, hoje, de 

sentido económico. E é neste conjunto de hipóteses que os neoliberais se 

fundamentam. E tenho tanta razão que mais tarde, em 2004, Samuelson deixa 

cair apenas uma hipótese também, a de que a existência de progresso técnico 

se dá sempre no produto em que o país se especializa e os resultados são os 

que se conhecem: uma fortíssima crítica à política das deslocalizações feita 

por aquele que durante anos foi o chefe de fila dos neoliberais no que toca à 

globalização, mantendo ainda “ In this paper, along classical lines, all my free 

trade equilibria are analyzed under the assumptions of zero net capital 

movements.” Pela nossa parte se bem se lembra ficávamos pela situação em 

que Portugal se especializa em tecido para ganhar margem nas taxas de 

crescimento da produtividade e a isso eu chamava o exemplo de Ricardo ao 

contrário. Depois passávamos para a análise neo - ricardiana do comércio 

internacional. Lembra-se? 

Mas voltemos ainda ao quadro de Ricardo-Stuart Mill. E se o progresso 

técnico se desse em Portugal, país menos evoluído, mas no bem em que não 

está especializado, hipótese contrária ao pressuposto no modelo? É esta 

hipótese que Paul Samuelson levanta tomando como referência os Estados 

Unidos e a China. E a que conclusão chega? Leia-se então: 

O que é que nos diz a aritmética Ricardo-Mill sobre os efeitos que de 
modo realista se pode esperar a longo prazo para os Estados Unidos a 
partir de tais externalizações? Considerámos que as novas 
produtividades do ponto de vista de Ricardo implicam que, com esta 
invenção no exterior a dar à China algumas das vantagens comparativas 
que tinham pertencido aos Estados Unidos, podem levar a que nos 
Estados Unidos haja uma perda permanente do rendimento per capita. 
E, pense-se bem, isso poderia não ser um efeito de um impacto de curto 
prazo. Ceteris paribus, pode ser uma perda permanente. ("Permanente" 
significa que permanece, enquanto as novas tecnologias instaladas 
continuam a manter-se.) 

Na análise ricardiana do equilíbrio, nunca há qualquer desemprego no 
longo prazo. Portanto, quer-se com isto dizer que, por hipótese, a prazo 
não haverá postos de trabalho perdidos, apenas que a nova situação do 
mercado de trabalho assalariado se equilibra com a redução dos 
salários reais dada por esta versão do ajustamento dinâmico do livre 
comércio. (Deve-se aqui esquecer os ganhos nos Estados pelas 
importações mais baratas? Não. Não há ganhos líquidos, há sobretudo 



agora novas perdas derivadas dos termos de troca desfavoráveis para 
os EUA.).” 

Mesmo respeitando muitas das hipóteses heróicas de Ricardo, abandonando 

uma apenas, também ele, Samuelson, eis pois as conclusões a que ele chega! 

Mas Samuelson vai mais longe e considera que na sua análise ainda manteve 

uma hipótese que deveria ser abandonada, a da homogeneidade dos 

trabalhadores no espaço nacional, homogeneidade à Ricardo, como nos 

referimos atrás, considerando mesmo que com o seu abandono os resultados 

contrários às teses neoliberais a que chegou ainda viriam ampliados. E 

francamente vale a pena segui-lo nesta longa citação: 

 “A minha mais importante omissão, em termos de realismo e de 
política, foi ter aqui tratado toda a gente em cada região como sendo 
trabalhadores à Ricardo diferentes mas homogéneos. Esta omissão 
impede a nossa análise de trabalhar com alguns casos mais realistas 
onde alguns americanos (capitalistas e especialistas qualificados em 
informática) podem estar a ser ajudados por aquilo que está a dizimar 
a verdadeira taxa de salário em livre-troca dos trabalhadores 
semiqualificados ou trabalhadores fabris a que se chamam os 
colarinhos azuis  

Em vez de enfraquecer as teses deste paper, a heterogeneidade dá-
lhe até maior importância. 

Imagine-se um cenário em que a “destruição criadora” capitalista de 
Schumpeter lesa uma fracção realmente ampla da população futura dos 
EUA e que, digamos, melhora o bem-estar de uma outra fracção 
populacional; e que isto acontece de tal forma que até fundamente o 
cálculo de que a fracção ganhadora transfira alguns dos seus ganhos e 
dessa forma não fique qualquer fracção populacional dos EUA como 
perdedora líquida da livre troca. Deverão os não-economistas aceitar 
isto como uma refutação convincente, se não está evidenciado que 
tenham sido, ou venham a ser feitas transferências orçamentais 
compensatórias. Maria Antonieta disse: “Deixem-nos comer bolos”. 
Mas a história não regista qualquer transferência de açúcar e farinha 
para os seus súbditos camponeses. Mesmo o sábio Dr. Greenspan, por 
vezes, soa a “Antonietices”. Os escritos dos economistas dos anos 
1930’s - Hicks, Lerner, Kaldor, Scitovsky e outros, para não falar dos 
primeiros textos de J.S. Mill, Edgeworth, Pareto and Viner – fazem 
uma espécie de “shell game” (N.T.: jogo que usa um truque de confiança 



para fazer uma fraude), nos debates éticos sobre o conflito entre a 
eficiência e uma maior desigualdade. 

Deixando de lado a esfera política e as questões éticas, os economistas 
da corrente do comércio livre não se deram bem conta das alterações 
drásticas nos rendimentos médios americanos e nas desigualdades 
entre as diferentes classes dos EUA. Como em qualquer outra 
sociedade, talvez um terço dos americanos não possua elevados níveis 
de escolaridade e não estejam suficientemente capacitados para se 
habilitarem a profissões especializadas. Se a imigração em massa para 
os EUA de trabalhadores idênticos a eles tivesse sido permitida e 
fosse efectivada, os economistas da moda não poderiam deixar de 
prever uma queda substancial dos salários do grupo dos nativos 
americanos, uma vez que os novos imigrantes teriam beneficiado de um 
aumento substancial dos seus salários em relação ao que tinham no país 
de origem. 

Assim, em resultado da renovação que fiz em 1948-1949 e dos 
aperfeiçoamentos de 1919-1933 da tese de Heckscher-Ohlin da quase-
igualização do factor preço pela troca apenas de mercadorias, poder-
se-ia prever a sequência no fim da Segunda Guerra Mundial. 
Historicamente, os trabalhadores americanos tinham tido uma espécie 
de acesso monopolístico de facto aos superabundantes capitais e know 
– how (científico, engenharia e de gestão) dos EUA. Todos nós, os 
Ianques, por assim dizer, nascemos com colheres de prata na boca – e 
isso explicou de forma importante os historicamente elevados níveis 
de salários reais no mercado dos EUA dos (entre outros) porteiros, 
empregadas domésticas, donos de pequenos negócios e por aí adiante. 
Contudo, depois da Segunda Guerra Mundial, este know - how e capital 
americano começou a espalhar-se rapidamente para fora dos EUA. Isto 
significou que, em sentido real, as populações estrangeiras 
escolarizadas – primeiro na Europa Ocidental, depois através da bacia 
do Pacífico – podiam e genuinamente faziam o mesmo tipo de pressão 
competitiva sobre os rendimentos salariais da classe média baixa dos 
EUA que a migração em massa tinha ameaçado fazer. 

Sem que seja surpresa, o sucesso do desenvolvimento de nações tais 
como o Japão, Hong Kong, Singapura, Taiwan, Coreia do Sul, ou mesmo 
a Tailândia, a Indonésia e as Filipinas, foram capazes, no final do século 
XX, de reduzir a distância que os separava dos Estados Unidos em 
termos dos seus próprios rendimentos per capita reais. A mesma coisa 
aconteceu na Europa Ocidental no período 1950-1980. Não nos 
poderemos admirar se um ou mais destes ciclistas em fuga sejam 



capazes de alcançar a bicicleta dos EUA e, em seguida, talvez até 
mesmo conseguir correr à frente desta. A Penn World Tables e 
estimativas semelhantes de Angus Maddison parecem não relatar que 
isto esteja até agora a acontecer. Será que isto possa significar ser 
um sinal de que as inovações originais dos Estados Unidos tal como se 
difundiram pelo mundo possam ter sido os factores importantes para 
explicar a forte diminuição do peso relativo dos Estados Unidos? 

Hesita-se em afirmá-lo. Na verdade, há já alguns sinais notórios a 
indicar que a produtividade por hora em França ou na Alemanha esteja 
a ultrapassar a dos Estados Unidos Se os franceses e os alemães 
trabalhassem em média o mesmo número total de horas por semana e 
por mês as suas bicicletas estariam já a correr à frente da dos Estados 
Unidos. Evidentemente os gostos subjectivos podem modificar os 
parâmetros tecnológicos dos modelos como os de Ricardo ou 
semelhantes para explicar a dinâmica das estruturas actuais da 
economia global e de cada economia nacional.  

Mesmo que as minhas hipóteses sejam exageradas, estas são o que 
tanto Ricardo-Mill como os modelos mais gerais na linha de Ricardo 
parecem estar a sugerir.” 

É pois de Paul Samuelsonn8 e da divisão internacional do trabalho que 

passaremos também a falar. Curiosamente por esta via encontram-se Ricardo 

e Stuart Mill. Por esta via aqui falamos de dois homens que no fim da vida 

questionaram e reviram o que tinha escrito, um, Ricardo, sobre a teoria do 

valor-trabalho e o outro, Samuelson, sobre as vantagens do comércio 

internacional fundado nas vantagens comparadas. Até por isso mesmo 

assumem aqui uma dimensão que nada tem a ver com o espectáculo degradante 

que vemos hoje, em que economistas para esconderem o erro em que 

colectivamente participaram preferem insistir em continuar a viver nele. 

No artigo em referência de Samuelson diz-nos ele que países de baixos 

salários como a China ou a Índia, que aumentaram muito rapidamente o seu 

potencial tecnológico têm a capacidade necessária para modificar os termos 

actuais do comércio internacional, têm a capacidade de introduzir baixas de 

rendimento per capita nos outros países, mesmo na hipótese de pleno 

                                         
8Paul A. Samuelson, Where Ricardo and Mill Rebut and Confirm Arguments of Mainstream 

Economists Supporting Globalization, texto disponível em: 

https://pubs.aeaweb.org/doi/pdfplus/10.1257/0895330042162403 

 

https://pubs.aeaweb.org/doi/pdfplus/10.1257/0895330042162403


emprego, e por esta via ele fustiga fortemente as deslocalizações que 

veiculam uma falsa polémica popular. “  

 

Parte III: Comentários finais sobre o Teorema de Ricardo  

 

Michael Petis, no conjunto de textos por nós selecionados, faz 

sucessivamente referência a Alexander Hamilton e ao seu famoso texto 

Report on manufactures contra a lógica que resulta do teorema de Ricardo. 

Dois grandes autores, Hamilton e Ricardo, dois pensamentos sobre a economia 

bem diferentes, duas realidades económicas e sociais igualmente bem 

diferentes, a Imperial Inglaterra a ser o centro económico do mundo, numa 

lógica assente no modelo de Ricardo-Mil, e uma das suas colónias a querer 

libertar-se desse jugo económico, os Estados Unidos, tomando como base as 

linhas económicas apresentadas por Hamilton ao Congresso em 1791. Como 

assinala Douglas A. Irwin 9: 

“O famoso Relatório de Alexander Hamilton sobre o tema da indústria 
transformadora paira como uma enorme sombra sobre a política 
comercial dos EUA em relação à indústria. Publicado em Dezembro de 
1791, o relatório não apenas fornece as justificações para a promoção 
da indústria transformadora nacional mas também como documento de 
política em que se fazem propostas específicas para serem tomadas 
pelo governo. Essas propostas incluem direitos mais elevados sobre as 
importações de produtos acabados, direitos de importações menos 
elevados sob certas matérias-primas, subsídios pecuniários (subsídios 
à produção) para certas indústrias selecionadas, uma ajuda 
governamental para a imigração de trabalhadores qualificados, entre 
muitas outras medidas. Até hoje, o relatório é frequentemente 
apresentado como a declaração americana por excelência contra a 
doutrina do laissez-faire, contra a livre troca e a favor de políticas 
industriais ativas, entre as quais a utilização de tarifas protecionistas, 
no sentido de desenvolver a indústria transformadora americana.” 

Ricardo, o financeiro e defensor do capitalismo britânico e da financeirização 

da economia inglesa, Alexander Hamilton, o defensor de um Estado ativo na 

criação da sua própria base industrial e da articulação dos setores chaves da 

                                         
9 Veja-se DOUGLAS A. IRWIN em “The Aftermath of Hamilton’s “Report on Manufactures” 

disponível em: https://www.dartmouth.edu/~dirwin/docs/ham.pdf 

 

https://www.dartmouth.edu/~dirwin/docs/ham.pdf


economia americana, são duas visões do mundo e da política económica que 

atravessam grande parte dos textos de Michael Petis selecionados, de entre 

os quais salientamos o texto “A China e a História dos modelos de crescimento 
americano- o programa de Hamilton” e o texto “Estará Peter Navarro errado 
sobre o comércio internacional?”  

Por esta simples razão, e uma vez que temos vindo a falar da perda de 

qualidade do ensino universitário em geral, julgamos conveniente 

estendermos esta análise ao caso particular do ensino de economia em 

Portugal e tomando como base exatamente o que ensinámos durante décadas 

sobre Ricardo e Stuart Mill a que acrescentamos a análise do último trabalho 

teórico de Paul Samuelson sobre a Teoria do Comércio Internacional. 

O que acima é dito sobre a livre-troca foi uma parte do que ensinei sobre 

Ricardo e nessa mesma linha sobre Stuart Mill. Um ensino que lhes pode 

parecer, a si senhor Ministro da Ciência, da Tecnologia e do Ensino Superior 

Manuel Heitor, e a si senhor Ministro da Economia Caldeira Cabral, e à maioria 

dos estudantes de economia das Faculdades de agora, um pouco esotérico, 

senão mesmo como um ensino inútil10, mas como explico estou em boa 

companhia, de dois Prémio Nobel, Maurice Allais e Paul Samuelson, e recuando 

bem mais atrás encontramos uma outra linha de proximidade, tendo outros 

dois notáveis da Economia, Alexander Hamilton com o seu texto Report on 
the Subject of Manufactures, 1791, e Friedrich List com a sua obra The 
National System of Political Economy.  

 

O texto que se segue tem como base a carta enviada ao então ministro Álvaro 

Santos Pereira, a partir do qual iremos fazer a integração de um texto de 

Paul Samuelson11.  

                                         
10 Esotérico ou inútil dir-me-ão, mas o certo é que os problemas subjacentes e assim 

colocados estão hoje na ordem do dia, em Washington, em Bruxelas, em Berlim, em Pequim, 

enfim, nas relações económicas internacionais do mundo atual. Veja-se ainda mais à frente a 

demonstração atual de O teorema de Ricardo ao contrário no que refere às relações entre a 

China e a Alemanha. 
11 O texto enviado ao então Ministro Álvaro Santos Pereira pode ser visto sobretudo como 

um resumo das nossas aulas sobre Ricardo. O texto que agora se segue, apesar de ser um 

desenvolvimento do texto de Samuelson de 2004, pode ser tomado como um pequeno resumo 

do que durante décadas ensinámos sobre Stuart Mill. No fundo, eram outros tempos, outras 

formas de pensar a economia, de pensar o ensino, de pensar em formar criticamente os 

estudantes e de os levar a serem capazes de se posicionar face ao meio em que se inseriam 

e ao mundo em que viviam. 



O tratamento até aqui dado ao teorema de Ricardo pode parecer esotérico, 

mas se o é, é porque esotérica é a realidade face aos quadros tradicionais do 

pensamento dominante em economia. Com efeito, o texto que se acabou de ler 

à volta do teorema de Ricardo e do seu contrário pré configura duas visões 

do Estado, a do Estado intervencionista contra a do Estado vergado apenas à 

força dos mercados, a do Estado colbertista ( França) ou Estado hamiltoniano 

(USA) contra a do Estado neoliberal (União Europeia), e sugiro que se tenha 

bem presente o antagonismo destas duas visões do mundo e da política 

económica na leitura de todo este texto sobre as Universidades.  

Deste ponto de vista, e antes de passar a uma análise detalhada do exemplo 

numérico de Samuelson, valerá até a pena reproduzir aqui excertos de um 

texto importante de Jean-Michel Quatrepoint: 

“Iniciou-se um novo ciclo económico nos anos 1980 com os governos de 
Margaret Thatcher, primeiro-ministro do Reino Unido, e de Ronald 
Reagan, presidente dos Estados Unidos. Esta é a vingança do mercado 
sobre os Estados: livre comércio, livre concorrência, privatização, 
desregulamentação. Surge uma dupla divergência entre a França e a 
Alemanha, entre duas conceções da construção europeia: a Europa 
grande potência económica ou a Europa aberta a todos os ventos. A 
política industrial ilustra esta oposição. Os franceses querem 
reproduzir, a nível europeu, o modelo implementado durante os "trinta 
gloriosos": criação de campeões nacionais com capital público ou 
privado nos principais setores estratégicos, apoiados por grandes 
projetos impulsionados pelo Estado. Esta política colbertista, vertical, 
política de objetivos precisos, permitiu à França recuperar muito 
rapidamente, graças ao surgimento de um capitalismo de Estado que 
tomou o lugar de um capitalismo desconsiderado de famílias durante a 
guerra. 

A história da Alemanha leva-a a favorecer uma outra abordagem, 
oposta à da França. As suas grandes empresas desenvolveram-se com 
Bismarck, apoiando-se na segunda revolução industrial, a da 
eletricidade. Os grupos poderosos assim criados foram forçados a 
apostar na exportação, até porque o país não tinha nenhuma ou poucas 
colónias. É a partir deste momento que surge o mercantilismo e o 
espírito de excelência da indústria alemã, que ainda hoje se mantém. 

Duas abordagens para a política industrial estão pois em confronto. A 
Alemanha favorece os setores da segunda revolução industrial. A 
França está mais interessada nos setores da terceira revolução 
industrial: eletrónica, informática e hoje o digital. 



A expansão da ideologia neoliberal nos anos 1980 e a crescente 
influência dos britânicos na Comissão Europeia irão progressivamente 
marginalizar as ideias francesas numa Europa que, além disso, está a 
alargar-se.  

Em Bruxelas, as opiniões são partilhadas. Se a Direção da Indústria é 
favorável às teses francesas, a direção-geral da concorrência, que 
reúne funcionários alemães e britânicos, é visceralmente hostil. 

Resultado: na segunda metade dos anos 1980, as ambições são revistas 
para o mínimo; Preferimos a pesquisa a montante, mas a cooperação 
industrial é esquecida. Ao longo dos anos, o peso dos neoliberais vai 
crescendo e as ambições francesas desfazem-se. Assinado em 1986, 
sob o impulso do Presidente da Comissão Jacques Delors, o Ato Único 
europeu estabelece o objetivo de completar o mercado interno: 
desregulamentação, privatização. Em 1988, a Diretiva relativa à livre 
circulação de capitais entra em vigor. Em suma, a França está 
gradualmente a integrar-se na nova ordem económica mundial: o 
"consenso de Washington" . O Ministério das Finanças, dominado pelas 
ideias neoliberais ganha um muito maior peso face aos industriais. 

Durante a sua breve temporada por Matignon, em 1991, Edith Cresson 
tentou reverter o curso das coisas, propondo uma política industrial 
europeia e a criação de uma "comunidade eletrónica"- sem sucesso. É o 
Comissário alemão para o Comércio Exterior e dos Assuntos 
Industriais, Martin Bangemann, que define o Credo a impor: “a questão 
principal diz respeito às condições que devem estar presentes a fim de 
reforçar a dotação de recursos pelas forças de mercado.” 

A Europa já não é mais do que um vasto mercado que se quer expandir 
o mais rapidamente possível, porque o interesse estratégico dos 
Estados Unidos o quer e os alemães encontram nisso a vantagem de 
terem uma zona menos desenvolvida reconstituída às suas portas. Os 
seus grupos industriais têm estado a deslocalizar para produzir 
subconjuntos de baixo custo que eles montam depois nas suas fábricas 
na Alemanha Ocidental. 

Para Louis Gallois, presidente da EADS de 2006 a 2012, a 
responsabilidade por esta falta de política industrial europeia é 
partilhada. "Os alemães não a queriam", explica ele, "porque é contrária 
à sua ideologia ordoliberal e porque não precisam dela."  



Além disso, esta mesma política industrial não interessava aos 
sucessivos presidentes da Comissão, nomeadamente a José Manuel 
Barroso.  

Ao longo dos anos, foi construída uma jurisprudência excessivamente 
restritiva. Para Louis Gallois, "esta jurisprudência impediria que se 
lançasse hoje um projeto como o Airbus12".” 

 

Gallois diz-nos que os alemães não precisam que a Europa alinhe numa politica 

industrial ativa. Hoje há sinais de mudança, na construção de campeões 

industriais europeus, desde que na sua base estejam os campeões nacionais 

alemães. O que se passa hoje com a fusão entre Siemens e Alstom, com a 

Alstom, uma das joias da coroa francesa, a ser absorvida pela Siemens, com 

o apoio dos alemães e de Macron a pressionarem ambos a Direção da 

Concorrência mostra alguns sinais de mudança. Sublinhe-se porém que essa 

mudança se deve ao facto de que uma política “colbertista” da China, este 

país dispõe hoje de uma empresa líder mundial13, a CRRC Corporation Limited, 

nos caminhos de ferro e serviços conexos que pode vir a ocupar um papel de 

relevo exatamente na Europa e tendo como ponto de partida a tecnologia 

Siemens que esta vendeu aos chineses. A China ganhou nos caminhos de ferro 

a produtividade dos alemães ou mesmo ultrapassou-a, tal como no nosso 

modelo anterior ou no modelo adaptado de Samuelson que iremos em seguida 

analisar. O mesmo se irá passar com o Airbus, possivelmente.  

 

Parte IV: Ricardo, Stuart Mill, Samuelson e a globalização 

 

Estando-se agora minimamente preparados para uma visão crítica do teorema 

de Ricardo e da posição contrária oposta à sua visão da globalização, vejamos 

agora como no modelo acima explicado se encaixa também o texto de Paul 

Samuelson, que passamos a acompanhar de muito perto e fazendo-o também 

de forma crítica. Não nos podemos esquecer que Paul Samuelson foi no plano 

                                         
12 Veja-se Jean-Michel Quatrepoint, De désaccord en rivalité, une introuvable politique 

commune - L’Europe en retard d’une guerre industrielle, publicado por Le Monde Diplomatique 

e disponível em : https://www.monde-diplomatique.fr/2017/06/QUATREPOINT/57557 

 
13 Veja-se o recente trabalho de Rochelle Toplensky e Alex Barker publicado pelo Financial 

Times, intitulado The Franco-German deal that could derail Europe’s competition police, 

disponível em: https://www.ft.com/content/153a4d84-6d73-11e8-852d-d8b934ff5ffa 

 

https://www.monde-diplomatique.fr/2017/06/QUATREPOINT/57557
https://www.ft.com/content/153a4d84-6d73-11e8-852d-d8b934ff5ffa


teórico, e durante décadas, um dos economistas mais relevantes, senão 

mesmo o mais relevante, na elaboração da moderna teoria da livre-troca, da 

globalização.  

Neste seu último texto teórico, Paul Samuelson situa-se -se no quadro de dois 

países, China e Estados Unidos, dois produtos, bens 1 e 2, o clássico modelo 

2x2x1, ou seja dois países, dois produtos e um só fator, o trabalho.  

Sejam dois países, os USA e a China a produzirem dois bens a que chamamos 

bem 1 e bem 2. Os trabalhadores americanos são em média 10 vezes mais 

produtivos que os Chineses, mas enquanto os Estados Unidos dispõem de 100 

homens os Chineses dispõem de 1000. Significa isto que se assume que os dois 

países têm a mesma dimensão económica. A estrutura de custos em horas de 

trabalho é a seguinte: 

  Bem 1 Bem 2 

Estrutura de 

custos em horas de 

trabalho 

USA 0,5 h 2 h 

China 20 h 5 h 

    

Quantidades 

máximas que 

podem ser 

produzidas 

USA 200 unidades 50 unidades 

China 25 unidades 200 unidades 

 

A estrutura das duas economias expressa pelas produtividades próprias a 

cada setor é a seguinte, sabendo-se que a produtividade em cada produto é o 

inverso do seu valor, ou seja, é o inverso da quantidade de trabalho necessária 

à reprodução de cada mercadoria considerada.  

 

 Bem 1 Bem 2 Produtividade 

média 

 

USA 

 

𝜋1=2   

 

𝜋2= 1/2 
√(

1

2
) . 2 = 1 



 

China 

 

δ1=1/20  

 

δ2= 1/5  
√(

1

20
) . (

2

10
)

= (
1

10
) 

 

Quando em ambos os países a preferência dos consumidores é semelhante 

nos dois bens, ou seja, é gasta metade do rendimento em cada um deles e isto 

nos dois países, o que se traduz em que em cada produção são utilizados 

metade dos trabalhadores disponíveis - 50, 50 para os Estados Unidos, 500, 

500 para a China – as quantidades produzidas são as seguintes: 

 Bem 1 Bem 2 

USA  50x (2)= 100 unidades  50x (1/2) = 25 unidades 

China 500(1/20)= 25 unidades  500x(2/10)= 100 unidades 

 

 

A produtividade média do trabalhador americano é pois 
1

2
. √(1/2).2 = 1/2 e 

medida esta mesma produtividade pela média geométrica da produtividade 

dos dois setores. Igualmente para a China. A produtividade média por 

trabalhador é expressa por 
1

2
. √(

1

20
) . (

2

10
) = (

1

2
) . (

1

10
) . A relação da 

produtividade média entre os dois países é então (1/2) / (1/20) = 10, que nos 

diz que o trabalhador americano é dez vezes mais produtivo que o trabalhador 

chinês. 

A seguir, tome-se as seguintes referências quanto aos preços relativos: os P 

maiúsculos referem-se aos preços dos Estados Unidos, os p minúsculos 

referem-se aos preços da China e quando nos queremos referir aos preços 

em economia aberta colocamos o símbolo I, com P1I a representar o preço 

relativo internacional do bem 1, P2I o preço relativo internacional do bem 2.  

Para cálculo dos preços relativos só se entra em linha de conta com o trabalho 

na estrutura de custos.  

O salário é então, por definição, igual nos dois ramos de produção e expresso 

em termos do valor da produção, ou seja, igual ao valor produzido. 

Chamo a isto vivermos num mundo sem capital, e isto num modelo que se quer 

representativo do capitalismo avançado!  

 



Nos USA virá WA= 2 P1= (1/2) P2, onde 2 representa a produção por 

trabalhador no bem 1 e (1/2) representa a produção por trabalhador no bem 

2. Desta relação nos Estados Unidos obtém-se o preço relativo do bem 2 em 

termos do bem 1 neste mercado, ou seja: 4 P1 =1 P2. 

Vejamos a determinação do preço relativo do bem 2 em termos do bem 1 na 

China. O salário WCH é então dado por WCH= (1/20) p1= (1/5) p2. Destas 

igualdades temos pois como preço relativo do bem 2: p2= (1/20)/(1/5) = (1/4) 

p1. 

Temos pois a China a produzir o bem 2 a preço relativo mais baixo e os 

Estados Unidos a produzir o bem 1 a preço relativo mais baixo, uma vez que 

neste país o preço relativo do bem 1 em termos do bem 2 assume o valor P1= 

(1/4) P2 enquanto na China p1= 4p2. 

De acordo com o teorema de Ricardo a China irá produzir o bem 2 e os Estados 

Unidos irão produzir o bem1. Do ponto de vista económico ambos os países 

têm igual dimensão económica. A China dispõe de 1.000 homens mas como são 

dez vezes menos produtivos que os americanos, diremos que o potencial 

produtivo é igual entre os dois países.  

Na linha de Stuart Mill, as preferências dos consumidores são iguais para os 

dois bens pelo que é gasta metade do rendimento em cada um deles e isto nos 

dois países. Igualdade na dimensão económica, igualdade nas preferências dos 

consumidores, hipóteses necessárias mas não suficientes para que se garanta 

o preço relativo internacional PI dentro do intervalo de preços relativos 

internos.  

O preço relativo internacional é aqui dado pela média geométrica dos preços 

relativos internos, ou seja, o preço relativo internacional do bem 2 em termos 

do bem 1 é dado por PI2= √¼. 4 = 1. 

Vejamos como evolui o rendimento dos dois países.  

Em economia fechada os USA utilizam 50 homens a produzir o bem 1 e 

produzem 100 unidades enquanto os restantes 50 produzem 25 unidades do 

bem 2. O seu rendimento expresso pela média geométrica das duas 

produções, como um índice, é de √100 . 25 = 50 e o seu rendimento per capita 

é de (50/100)= 0,5.  

Por seu lado, a China em economia fechada coloca 500 homens a produzir o 

bem 1, onde produzem (1/20). 500= 25 unidades e os restantes 500 homens 

produzem (1/5).500= 100 unidades do bem 2. O seu índice de rendimento é 

expresso pela média geométrica das duas produções, ou seja √100 . 25 = 50 o 

seu rendimento per capita é de (50/1000) = 0,05.  



Ou seja, o rendimento per capita dos USA é dez vezes superior ao da China. 

A soma dos rendimentos dos dois países medidos pela média geométrica é 

50+50=100  

Na passagem de economia fechada a economia aberta a China especializa-se 

no bem 2, produz 1000 . (1/5)= 200 unidades e os Estados Unidos 

especializam-se no bem 1 e produzem igualmente 200 unidades (100 . 2). O 

rendimento mundial expresso pela média geométrica é então √200.200 =

200. 

Aumentou a massa de valores de uso do bem 1 de 125 para 200 unidades, e 

do bem 2 de 125 unidades 200 unidades. Na passagem de economia fechada 

a economia aberta, o rendimento mundial dobrou (de 100 para 200). E o 

rendimento de cada país também, a significar que os ganhos da passagem de 

economia fechada a economia aberta foram equitativamente repartidos. O 

preço relativo internacional é 1, definido aqui pela média geométrica dos 

preços relativos internos. Cada país gasta metade do seu rendimento em cada 

um dos bens, Os Estados Unidos produzem 200 unidades do bem 1. Gastam 

100 do bem por si produzido e exportam 100 do bem 1, e com o valor das suas 

exportações, ao preço relativo internacional considerado, importam 100 do 

bem 2. Não nos devemos esquecer que uma das hipóteses é que a balança 

comercial está equilibrada. O seu rendimento de 100 unidades do bem 1 e 100 

unidades do bem 2 é pois de √100.100 = 100 , dobrando relativamente ao 

rendimento de economia fechada que era de 50. Para a China obtemos o 

mesmo resultado. Metade do que produz é gasto internamente, logo consome 

100 unidades do bem 2. Produz 200 unidades deste bem, exporta pois 100 

unidades. Ao preço relativo internacional considerado estas 100 unidades 

valem 100 unidades do bem 1. O seu rendimento passou a ser de √100.100 =

100, quando era de 50 em economia fechada. O rendimento mundial dobrou 

(de 100 para 200), o rendimento de cada país dobrou (de 50 para 100). 

Mas admitamos agora que a China pelo seu próprio processo de 

desenvolvimento aumentou a produtividade dos seus trabalhadores no bem 

em que se especializou, o bem 2, a hipótese que foi pela primeira vez levantada 

pelo jovem John Stuart Mill14. O progresso técnico15 foi tal que a sua 

                                         
14 Os meus alunos que leiam este texto lembrar-se-ão do exemplo do tecido e das 

ferramentas, da Inglaterra e da Alemanha, os dois produtos e dois países que utilizamos nas 

aulas. 
15 Utilizamos a definição mais corrente de progresso técnico: para a mesma quantidade de 

fatores aumenta a quantidade produzida. A quantidade produzida passa de Q para Q’ com 

Q’>Q. A repartição está constante, donde a quantidade de trabalho e capital  são as mesmas 

, pelo que com a remuneração por unidade trabalhador e por unidade de capital constantes, 

a mesma quantidade de fatores tem o mesmo custo X. Ora, o custo total, constante, a dividir 



produção por trabalhador na produção deste bem passa agora a ser de (8/10) 

contra (2/10) anteriormente, ou seja, passou a produzir 800 unidades. 

Na lógica de Stuart Mill dois pressupostos são aqui considerados: A 

repartição permanece constante e continua a verificar-se o pleno emprego. 

Neste contexto, a redução dos custos em trabalho repercute-se 

imediatamente na íntegra sobre o preço dos produtos ao consumidor. Este é 

o verdadeiro beneficiado com o progresso técnico. Vejamos a taxa de redução 

dos custos e depois vejamos o impacto dessa redução sobre o preço relativo 

internacional em vigor.  

A taxa de redução dos custos é dada por 
(𝑋/𝑄) – (𝑋/𝑄∗)

(
𝑋

𝑄
)

, ou também =
𝑄∗−𝑄

𝑄∗
 =

(
4

5
)−(

1

5
)

(
4

5
)

 

= ¾, onde X representa os custos em trabalho, constantes porque a repartição 

é considerada constante, Q a quantidade produzida por trabalhador antes do 

progresso técnico e Q* a quantidade produzida pós progresso técnico.  

Há uma redução de ¾ nos custos de produção, há uma descida do seu preço 

no mercado na mesma proporção. Ora se uma unidade do bem 2 valia uma 

unidade do bem 1, agora, como o bem 2 se depreciou de ¾ do seu valor, passa 

pois a valer P2I (1-3/4) de P1I = (1/4) P1I. O preço relativo internacional do 

bem 2 é agora apenas (1/4) de bem 1. Este seria então o impacto imediato do 

progresso técnico na China sobre o preço relativo internacional em vigor. Mas 

será um preço relativo internacional de equilíbrio? Vejamos vários cenários. 

A China continua a gastar metade do seu rendimento no bem 2 e a outra 

metade no bem 1. O custo de produzir 400 unidades na China é o mesmo que 

se tinha antes a produzir 100 unidades. Portanto, a produzir as 400 unidades 

tem o mesmo custo e continua pois a querer com as 400 unidades do bem 2 

comprar as 100 unidades que antes comprava aos Estados Unidos. E os 

Estados Unidos? Admitamos que com a descida do preço do bem 2 os Estados 

Unidos procuram então 400 unidades e para tal estão disponíveis a colocar no 

mercado 100 unidades do bem 1. As exportações tomam aqui um papel passivo: 

cada país está sempre disponível a exportar o que ao preço em vigar é 

necessário para pagar as importações que pretende fazer.  

Sendo assim: o quadro de oferta e procura dois países ao preço P2I= (1/4) 

P1I é o seguinte 

                                         
pela quantidade a aumentar traduz a redução unitária dos custos. Ora se as remunerações 

estão constantes, então o progresso técnico, a sua redução de custos, obrigatoriamente é 

repercutida na sua totalidade na redução dos preços ao consumidor! Estas são as hipóteses 

de Stuart Mill. 

 



  Oferta de Exportações Procura de importações 

Estados Unidos 100 unidades do bem 1 400 unidades do bem 2 

China 400 unidades do bem 2 100 unidades do bem 1 

 

O total produzido em economia aberta pelo conjunto dos dois países: China 

800 unidades, USA 200 unidades. As quantidades consumidas são:  

 Consumo do bem 1  Consumo do bem 2 

USA 100 unidades 400 unidades 

China 100 unidades 400 unidades 

 

Dir-se-á que neste caso a elasticidade de procura relativamente ao preço 

para o bem 2 nos consumidores americanos é igual à unidade. A quantidade 

importada pelos americanos aumentou na ordem inversa à redução dos preços. 

Como expressão da elasticidade no arco utilizamos a seguinte expressão:  

𝛾 = (dQ/Q)/(dp/p’) 

 

onde (dQ/Q) é a taxa de variação das quantidades procuradas face à variação 

relativa do preço. (dp/p’) é a taxa de variação do preço do bem considerado 

e em que p’ é o novo preço. A relação destas duas variações expressa pois a 

elasticidade da procura em relação à variação do preço. No nosso caso, dp= 

(3/4) e p’= (1/4). A taxa de variação do preço, (dp/p’) assume pois o valor 3. 

Uma vez que a taxa de variação das quantidades dQ/Q é também igual a 3, a 

elasticidade vem igual a 1. Repare-se que o acréscimo das quantidades 

procuradas é exatamente de 300 unidades, ou seja quantidades e preços 

evoluem na mesma proporção mas de sinal contrário: os preços descem e as 

quantidades aumentam na mesma proporção. 

Repare-se ainda que os ganhos foram repartidos equitativamente. Face à 

situação que existia antes do progresso técnico a nova situação trouxe um 

acréscimo de produção do bem 2 de 600 unidades. A tabela acima ilustra os 

resultados: cada país usufruiu de 300 unidades do bem 2. O rendimento dos 

Estados Unidos relativamente ao rendimento mundial é dado 
√100.400

√200.800
 = (1/2), 

o mesmo se passando com a China. Naturalmente assim. Repare-se que as 400 

unidades exportadas pela China têm para ela o mesmo custo que as anteriores 

100 unidades exportadas. Os Estados Unidos importam 400 unidades do bem 

2 mas que têm o mesmo custo que as 100 unidades exportadas do bem 1. 



Dizíamos nas nossas aulas que o país que tem progresso técnico nada ganhava 

de adicional, do ponto de vista do comércio internacional, com o progresso 

técnico, mantendo constantes as vantagens adquiridas com a passagem de 

economia fechada a economia aberta..Com efeito, para o mesmo custo em 

tempo de trabalho obtêm exatamente a mesma quantidade de importações. 

Ganhava porém do ponto de vista interno, pois com a mesma quantidade de 

trabalho com que antes produzia 100 unidades do bem 2 para consumo interno 

consome agora 4 vezes mais, ou seja, consome as 400 unidades acima 

referidas.  

Mas admitamos agora que a elasticidade da procura relativamente ao preço 

dos consumidores americanos não é igual à unidade, admitamos que esta 

elasticidade é menor do que a unidade e com tudo o resto constante. Esta é 

uma outra via de análise aberta por Stuart Mill quando considerava que as 

elasticidades da procura seriam iguais ou inferiores à unidade  

Assim, face à descida do preço do bem 2 a China posiciona-se no mercado a 

oferecer 400 unidades, tal como no caso anterior e pelas razões assinaladas 

aí referidas. Porém, agora a elasticidade preço da procura americana pelos 

bens da China é menor do que a unidade. Significa isto que que a quantidade 

procurada pelos americanos vai ser menor do que 400 unidades. Temos pois a 

seguinte situação: 

 Bem 1 Bem 2  

USA Oferta bem 1 <100 Procura <400 

China Procura=100 Oferta=400 

  

A procura do bem 2 é menor do que a oferta, o que significa que o preço do 

bem 2, em termos absolutos terá de descer. Inversamente quanto ao bem 1. 

A oferta dos Estados Unidos é menor do que 100 enquanto a procura é de 

100. O preço absoluto do bem 1 terá pois de subir. Consequentemente o preço 

relativo do bem 2 continua a descer e atinge na nova situação de equilíbrio o 

valor de (1/5). Vejamos o que se pode passar, considerando uma elasticidade 

de 0,7: 

Da expressão γ= (dQ/Q)/( dp/p’), obtemos: 0,7 = (dQ/100) / (4/5 / 1/5), ou 

dQ = 280 

Ou seja, dQ, a variação das quantidades procuradas pelos americanos e 

oferecidas pelos chineses quando o preço relativo do bem 2 desce para (1/5) 

e a elasticidade é de 0,7, é de 280 unidades. A quantidade procurada pelos 

americanos do bem 2 é pois de 280+100=380 e ao preço de um quinto significa 

que os americanos exportam 76 unidades do bem 1 (380/(1/5)) Inversamente, 



os chineses exportam 380 unidades do bem 2 e importam 76 unidades do bem 

1. 

A este nível as trocas internacionais na situação de equilíbrio são as 

seguintes: 

 Bem 1 Bem 2 

USA Exportações 76 

unidades do bem 1 

Importações 380 

unidades do bem 2 

China Importações 76 

unidades do bem 1 

Exportações 380 

unidades. 

 

O consumo dos países, pós progresso técnico e em economia aberta, é então 

o seguinte:  

 Bem 1 Bem 2 

USA 124 unidades 380 unidades 

China  76 unidades 420 unidades 

 

Sabemos que os países, ambos gastam metade do seu rendimento em cada um 

dos bens. O rendimento mundial, expresso em termos do bem 1 pode ser 

expresso de forma simples em 200+800 (1/5)= 360 uma vez que (1/5) é o 

valor do bem 2 expresso em termos do bem 1. O rendimento mundial é pois 

de 200+160= 360 unidades do bem 1. A posição relativa de cada país é a 

seguinte: USA = 
200

360
 enquanto a posição relativa da China= 

160

360
.  

Comparemos agora a situação de economia aberta antes do progresso técnico 

com a situação que acabámos de encontrar:  

 Consumo do bem 1 Consumo do bem 2 

Antes do progresso 

técnico 

  

USA 100 unidades 100 unidades 

China 100 unidades 100 unidades 

Depois do progresso 

técnico 

  

USA 

China 

124 unidades 

 76 unidades 

380 unidades 

420 unidades 

 

Confrontando os dois quadros vemos que os Estados Unidos ganham ao nível 

dos dois bens, pois aumenta o consumo de cada bem com a existência do 



progresso técnico. Quanto à China, o seu rendimento que em termos do bem 

1 era de 200 antes do progresso técnico passa agora para 160 unidades em 

termos do bem 1. Este país importa agora 76 unidades para pagamento das 

quais terá de vender 380 unidades do bem 2 que lhe “custam” o trabalho de 

475 homens enquanto que se tivesse de produzir estas mesmas 76 unidades 

gastaria 720 homens. Conclusão, esta hipótese é para a China pior do que 

quando a elasticidade era igual à unidade mas é ainda superior à situação de 

economia fechada. 

Continuando ainda a confrontar a situação da elasticidade igual a 1 com a 

situação da elasticidade igual a 0,7, verifica-se que, de uma situação a outra, 

a China começou a reduzir os ganhos da sua presença no comércio 

internacional. Com efeito, quando a elasticidade da procura americana 

relativamente ao preço era igual à unidade a China consumia 100 do bem 1 e 

400 unidades do bem 2, o mesmo se passando com os americanos. Mas 

passámos a admitir a elasticidade preço da procura americana igual a 0,7. 

Então de uma situação a outra, de elasticidade 1 para 0,7 o consumo americano 

aumenta nos dois bens e o consumo chinês diminui nos dois bens. Ora, se a 

China não obtinha ganhos adicionais com o comércio internacional, mantendo 

pois as vantagens que tinha adquirido com a passagem de economia fechada a 

economia aberta, como resultado do progresso técnico quando a elasticidade 

da procura americana era igual a 1, então na passagem da situação de 

elasticidade igual à unidade para a situação de elasticidade igual a 0,7 passou 

a perder parte das vantagens que tinha alcançado quando passou de economia 

fechada a economia aberta. Dizemos perdeu parte, porque a China continua a 

ter vantagens em permanecer nos mercados mundiais 

Para sermos mais claros, imaginemos que a situação de equilíbrio se encontra 

com a elasticidade da procura relativa ao preço nos americanos de 0,4 e com 

o preço de equilíbrio de P2I=(1/10).  

Da expressão γ (dp/p’) Q= (dQ), com γ=0,4, com (dp/p’)= 9 e com Q=100 que 

é a quantidade do bem 2 procurada pelos americanos antes do progresso 

técnico, obtemos que a variação da procura americana do bem 2 é de 360 e a 

quantidade do bem 2 que no final é importada pelos Estados Unidos é então 

de 360+100=460, enquanto exporta 46 unidades do bem 1 para pagamento 

dessas mesmas importações. Os consumos finais serão então:  

 Bem 1 Bem 2 

USA 154 460  

China  46 340 

 



O rendimento dos dois países em economia aberta é de 200+800. (1/10)=280 

e a posição relativa de rendimentos é pois a seguinte EUA=
200

280
 enquanto que 

a posição relativa da China é agora de 
80

280
, o que se deve à sua degradação 

dos termos de troca. Como vimos, com a elasticidade a diminuir a China perde 

relativamente face aos Estados Unidos que continuam a crescer no consumo 

dos dois bens, enquanto que a China tem um movimento inverso para os dois 

bens. A medida que o preço relativo do bem 2 vai descendo os ganhos dos 

Estados Unidos vão aumentando e inversamente para a China em que para este 

país os ganhos que lhe advieram da passagem de economia fechada para 

economia aberta vão se esfumando. No entanto, a China ainda continua numa 

melhor posição que em economia fechada. Portanto, mesmo nesta hipótese 

mantém-se em economia aberta. Neste caso, dirá Samuelson, a China estará 

a estar sujeita a um fenómeno dito de crescimento empobrecedor, dito 

Immiserizing growth, em que o crescimento chinês leva a que a China passe a 

ficar mais pobre do que estava, em economia aberta, antes do crescimento 

económico. 16 

Confrontemos agora esta situação de elasticidade 0,4 com a situação anterior 

de elasticidade 0,7. Os Estados Unidos aumentariam o seu consumo nos dois 

bens. E a China reduz o consumo dos dois bens. Vejamos com algum detalhe: 

 Bem 1 Bem 2 

Elasticidade 0,7   

USA 124 unidades 380 unidades 

China  76 unidades 420 unidades 

Elasticidade 0,4   

USA 154 unidades 460 unidades 

China 46 unidades 340 unidades 

 

A China tem vindo a perder posição à medida que passamos a considerar a 

elasticidade da procura americana relativamente ao preço mais baixa, o 

                                         
16 Um processo que resulta da inserção das economias nacionais no mercado mundial. Deste 

ponto de vista, preferimos como explicação do fenómeno de empobrecimento de países 

inseridos no mercado mundial os modelos resultantes das contribuições de Arghiri Emmanuel 

e dos teóricos neo-ricardianos, embora estes últimos só possam ser lecionáveis aos níveis de 

mestrados de alto nível ou de doutoramentos. Curiosamente diz-nos Michael Pettis que estes 

foram autores por si estudados aquando de uma sua pós-graduação em Columbia.  



mesmo é dizer à medida que o preço relativo do bem 2 vai perdendo valor em 

termos do bem 1.  

 

Parte V: As vantagens comparadas, a concorrência mundial e os 

“paradoxos” do discurso neoliberal 

 

Mas uma pergunta se nos levanta aqui: até onde é que pode descer o preço 

relativo do bem 2?  

Vejamos com algum detalhe a resposta à pergunta agora formulada. 

Retomemos os rácios das produtividades ou dos custos da China pós progresso 

técnico. As produtividades eram pois de δ1=1/20 no bem 1 (antes da abertura 

da economia a China) e de δ2= (8/10) no bem 2. A relação de preços internos 

é pois (1/20) p1= (8/10) p2. Daqui se tira (1/16) p1=p2.  

No nosso estudo sobre elasticidades, à medida que a elasticidade da procura 

americana relativamente ao preço ia diminuindo o preço relativo do bem 

exportado pela China ia igualmente diminuindo.  

Elasticidade Preço relativo do bem 2 

1 1/4 

0,7 1/5 

0,4 1/10 

 

Até onde é que pode diminuir? Nas nossas aulas explicávamos que era quando 

o preço relativo internacional atingia o valor do novo preço relativo interno. 

No nosso caso de agora o preço relativo internacional do bem 2 não pode 

descer abaixo de (1/16). Aí todos os ganhos havidos pela parte da China com 

a passagem da economia fechada a economia aberta se esfumaram.  

Vejamos então no quadro do nosso exemplo: A China exporta o bem 2. O seu 

preço é (1/16) e portanto o valor da sua produção vale 50 unidades e o 

rendimento do conjunto dos dois países vale 200+50. Ou seja, a China 

regressa ao rendimento que tinha enquanto economia fechada. A posição 

relativa da China em termos de rendimento vale agora apenas (1/5) do 

rendimento do conjunto e o rendimento dos Estados Unidos vale (4/5) do 

rendimento do conjunto. Nesta hipótese, e a este preço, a China consumiria 

400 unidades do bem 2 e compraria com as restantes 400 unidades do bem 2 

as 25 unidades do bem 1 importadas. Em contrapartida os Estados Unidos 



consumiriam 400 unidades do bem 2 importadas e 175 unidades do bem 1. 

Repare-se que a relação de troca internacional é a mesma que a relação de 

troca interna na China. Por esta razão, dir-se-á que deixaria de haver 

comércio internacional.  

Contudo, no plano formal, e aceites todas as hipóteses subjacentes ao 

Teorema de Ricardo—Mill, não me parece ser uma via lógica pois se não ganha 

nada em estar no comércio internacional, também não se perde nada, depois 

do que já se terá perdido, e portanto, permanecer em economia aberta quando 

o preço relativo do bem 2 desce a este valor de (1/16) evitaria os custos de 

transformação da economia para economicamente ficar na mesma.  

A conclusão a que aqui chegámos nas primeiras páginas do presente texto, 

refletindo um ensino que fazíamos há décadas, é, do ponto de vista da análise 

dos números, equivalente à que Samuelson chegou, com uma diferença de 

fundo: é que não aceitamos o modelo neoclássico nem o de Ricardo como 

explicação do comércio internacional. De resto, de forma subtil, o próprio 

Samuelson vai enumerando as hipóteses de que se parte. Ora, em vez de uma 

subtil crítica às hipóteses de um modelo que em termos gerais não contesta, 

nós preparávamos os estudantes para uma visão crítica aprofundada dessas 

mesmas hipóteses, o que pressuponha um razoável conhecimento da teoria do 

valor, sendo certo que nelas estavam contidas as hipóteses enumeradas por 

Samuelson.  

Do texto de Paul Samuelson que temos estado a seguir ainda criámos em aulas 

uns exercícios práticos e algumas questões de exame, mas o resultado em 

exame foi trágico: a quase totalidade dos estudantes confundia média 

geométrica e média aritmética. Os estudantes começam a ter falta de 

memória para conceitos elementares como resultado de termos 

transformado, do ponto de vista das avaliações, as Universidades num liceu 

de segunda ordem, com sucessivas avaliações e avaliaçõezinhas, como no liceu, 

para diminuir o insucesso escolar, para melhorar as estatísticas, para 

melhorar o seu rating, como nas bolsas, afinal. 

Até aqui, temos estado a acompanhar a análise que Samuelson faz sobre a 

contribuição do jovem Stuart Mill para a teoria do comércio internacional 

formulada por Ricardo. De resto, nesta parte da exposição estamos 

igualmente a fazer uma apresentação simplificada17 do que foi a contribuição 

de Stuart Mill, mas em tudo muito semelhante à que se fazia na Faculdade de 

Economia da Universidade de Coimbra e que derivava exclusivamente do texto 

                                         
17 Quando professor de Economia Internacional editei um longo texto sobre Stuart Mill 

formalmente bem mais desenvolvido do que a exposição aqui e agora apresentada.  



de Stuart Mill. Não se tratava, pelo nosso lado, de apresentar uma outra 

teoria, mas sim de sistematizar e unificar o que tínhamos aprendido ao longo 

dos anos sobre estas matérias, e por isso tratava-se nas nossas aulas de 

analisar criticamente um texto, uma contribuição feita no século XIX por um 

jovem com pouco mais de 20 anos, John Stuart Mill18. Um texto impregnado 

da ideologia dominante na época: a Inglaterra era o centro do capitalismo, era 

portanto o centro que face à periferia melhor poderia ser gerador de 

progresso técnico e, mostrava Stuart Mill, com as elasticidades a serem 

iguais ou inferiores a 1 era do máximo interesse dos países da periferia 

inserirem-se no mercado mundial pois beneficiariam do progresso técnico dos 

países dominantes. Ou seja, com o texto de Stuart Mill prosseguem-se os 

mesmos objetivos que já se pretendiam com Ricardo, adicionam-se apenas 

mais hipóteses e afina-se o raciocínio. Por exemplo, Ricardo colocava o preço 

relativo internacional a meio do intervalo dos preços relativos internos, o que 

se pode fazer coma média aritmética ou geométrica, e arrumava assim a 

questão da formação do preço relativo internacional. Stuart Mill parte de 

Ricardo e afina a análise quanto à formação do preço relativo internacional.  

Mas tal como o fazíamos desde há décadas na Faculdade de Economia da 

Universidade de Coimbra, Samuelson introduz a hipótese de progresso 

técnico num bem e no país que está relativamente menos apto a produzi-lo, 

hipótese esta nunca levantada por Stuart Mill, mas que no plano lógico é tão 

óbvia como a hipótese contrária, a que assumiu Stuart Mill de que haveria 

progresso técnico mas apenas no bem em que o país já usufruía de vantagem 

relativa. Vejamos com algum detalhe os resultados a que se chega com a 

hipótese contrária à assumida por Stuart Mill. 

Retomemos o nosso cenário de partida. Os Estados Unidos estão 

especializados no bem 1 e a China no bem 2, em que as suas produtividades 

iniciais eram: 

 

                                         
18 Curiosamente, para a exposição sobre o teorema ao contrário de Ricardo muito terá 

contribuído o livro de Samir Amin, L'accumulation à l'échelle mondial, de 1972, a Troca 

Desigual de Arghiri Emmanuel, e dois artigos, cito de memória, um de Alain Gomez, de 

Thompson e um outro de Jacques Calvet, então PDG de Peugeot. Hoje, são referências 

bibliográficas simplesmente perdidas, daí o não poder citar os respetivos artigos. Para a 

análise de Stuart Mill, muito contribuiu um excelente manual de Economia Internacional 

editado pela PUF, de Gerard Marcy, que lamentavelmente carecia de uma apresentação 

gráfica que não se compadecia com o formato dos livros da PUF. A formação geral entretanto 

adquirida fez o resto. 



 Bem 1 Bem 2 Produtividade 

média 

 

USA 

 

𝜋1=2 

 

𝜋2= 1/2 
√

1

2
. 2 = 1 

 

China 

 

δ1=1/20 

 

δ2= 1/5 
√(

1

20
). (

2

10
)

= (
1

10
) 

 

Mas agora a China, mantendo constante a sua produtividade no bem 2, alcança 

progresso técnico no bem que tinha deixado de produzir, o bem 1, e tal que a 

sua produtividade neste produto é agora de (8/10).  

Nos Estados Unidos a relação de preços mantém-se constante: 2P1=(1/2) P2, 

ou seja, P2= 4P1. 

Na China temos então com esta mudança nas condições possíveis para 

produzir o bem 1 a relação de preços expressa por : (8/10) p1=(1/5) p2, pelo 

que p2 = 4p1. 

Estamos, pois, perante preços relativos iguais, ou seja, gerou-se uma situação 

em que não há nenhum interesse em que haja comércio internacional. Dito de 

outra forma, deixa de haver ganhos com o comércio internacional, uma vez 

que a relação de troca, se há comércio internacional, é feita ao mesmo preço 

relativo que se ambos os produtos fossem produzidos internamente em 

qualquer dos dois países.  

Ora, nós partimos de economia fechada para economia aberta, onde houve 

necessariamente ganhos. O progresso técnico na China e no bem 1 passa agora 

a eliminar estes ganhos. A China, neste caso, continuando à Mill a gastar 

metade do seu rendimento em cada bem, gastará o trabalho de 500 homens 

a produzir o bem 2 e 500 homens a produzir o bem 1. As suas produções 

seriam então de 100 unidades do bem 2 (500. (1/5)) e produziria 400 unidades 

do bem 1 (500.(8/10)). Logicamente, teria como usufruto adicional os efeitos 

da aplicação do progresso técnico sobre o bem 1. Os Estados Unidos passando 

a economia fechada voltavam a consumir 100 unidades do bem 1 e 25 unidades 

do bem 2. Os Estados Unidos seriam os perdedores porque empurrados para 

uma situação de autarcia perdiam os ganhos que resultariam da existência de 

vantagens comparadas que se esfumaram agora com o progresso técnico, pela 

simples razões que estas devem ser encaradas em dinâmica e não em estática. 



E em dinâmica o progresso na China levou a que a vantagem comparada dos 

Estados Unidos no bem 1 tenha desaparecido e este tenha sido levado a ser 

o perdedor da globalização e tanto mais facilmente quanto as técnicas podem 

migrar dos Estados Unidos para a China.  

Diz-nos Samuelson:  

"A história económica está repleta de exemplos em que o país [tem 
progresso técnico no produto em que se especializa], primeiro 
insidiosamente e mais tarde decisivamente: nos Estados Unidos, a 
agricultura mudou-se de leste para oeste há dois séculos; a produção 
de têxteis, calçado e outros produtos manufaturados foram mudados 
de Nova Inglaterra para o sul dos Estados Unidos onde os salários eram 
mais baixos no início do século passado; A hegemonia da indústria 
transformadora da época da rainha Vitória foi substituída por 
incursões dos yankees depois dos anos de 1850.. Mesmo onde os países 
lideres continuaram a progredir em termos de crescimento absoluto, a 
sua taxa de crescimento tendia frequentemente a ser atenuada pelos 
ventos adversos negativos que eram gerados por concorrentes de 
baixos salários e pela imitação das técnicas.  

Epílogo 

As especializações ( com progresso técnico no bem em que se tem 
vantagem comparada-ato I) (e com progresso técnico no bem em que 
está em desvantagem relativa- ato II) demonstraram que, por vezes, a 
globalização do comércio livre pode converter uma alteração técnica no 
estrangeiro num benefício para ambas as regiões; Mas às vezes um 
ganho de produtividade num país pode beneficiar esse país sozinho, 
enquanto permanentemente prejudica o outro país, reduzindo os 
ganhos do comércio que são possíveis entre os dois países. Tudo isto 
constitui efeitos schumpeterianos de longo prazo, o que é uma outra 
coisa completamente diferente dos danos transitórios do 
funcionamento a curto prazo ligados aos custos do ajustamento de 
curto prazo ou às rendas temporárias das patentes e da erosão dos 
monopólios sobre o conhecimento. 

Não se segue das minhas correções e emendas que as nações devem ou 
não devem introduzir protecionismos seletivos. Mesmo onde um 
prejuízo real é tratado pela roleta das vantagens comparativas em 
evolução num mundo de comércio livre, o que uma democracia tenta 
fazer em autodefesa pode muitas vezes equivaler a gratuitamente 



disparar um tiro nos pés. Uma síntese pragmática e cientificamente 
mais correta para a globalização poder-se-ia ler como se segue. 

Se o passado e o futuro comportam ambos o tipo de invenções do tipo 
caso 1 que prejudicam o nosso país e invenções do tipo caso B que o 
ajudam e quando os dois tipos de invenções se somam ao bem-estar do 
produto líquido mundial - então o comércio livre pode afirmar-se como 
sendo, de um ponto de vista pragmático ainda o melhor para cada região 
em comparação com as pautas induzidas por lobistas e por quotas que 
envolvem quer a perversão da democracia quer as perdas nada subtis 
que resultam das distorções ao comércio introduzidas pelas quotas.. 
Em 1900, os defensores do comércio livre proclamaram: "as tarifas são 
a mãe dos trustes." Neste milénio uma mais importante verdade pode 
ser expressa: "as tarifas são geradoras da arteriosclerose económica." 
(Fim de citação)  

Porém podemos levar o nosso caso do teorema de Ricardo ao contrário, ao 

extremo, como o apresentamos no texto enviado ao ministro de então Álvaro 

Santos Pereira, relembrando-lhe o que lhe tinha ensinado nos anos 90 a 

quando da sua licenciatura na faculdade de Economia da Universidade de 

Coimbra.  

A China, admitamos agora, alcança o domínio da produção do bem 1 utilizando 

a técnica dos Estados Unidos na sua produção.  

O quadro das produtividades viria então: 

 Bem 1 Bem 2 

 

USA 

 

𝜋1=2 

 

𝜋2=1/2 

China δ1=2 δ2=1/5 

 

Como o que aqui nos interessa são os preços relativos vejamos agora quais são 

estes: Nos Estados Unidos nada mudou e portanto 2P1=(1/2) P2, ou seja, 

4P1=P2 ou alternativamente P1= (1/4) P2, enquanto que na China teremos 2p1= 

(1/5) p2. Daqui obtemos 10 p1= p2. O bem 1 passa a ser relativamente mais 

barato na China que nos Estados Unidos. 

De acordo com o modelo de Ricardo-Mill, e na lógica igualmente de Samuelson, 

a China passa a especializar no bem 1, e teremos os Estados Unidos a 

especializarem-se no bem 2.  



Tudo se passa aqui como sendo um exemplo das instabilidades criadas pela 

globalização, em que a pressão do global sobre o local pode ter efeitos 

devastadores sobre as comunidades nacionais, como se tem vindo a assistir 

nestas duas últimas décadas, pelo menos. De uma forma repentina, a China 

recoloca-se no mercado mundial com uma capacidade produtiva no bem 1 

semelhante à dos Estados Unidos, alterando os preços relativos 

internacionais, invertendo as especializações entre os dois países, no quadro 

do modelo de Ricardo-Stuart Mill. 

A especialização segue os ventos agrestes da globalização. Com uma 

diferença de monta. Agora quanto ao bem 1 não podemos supor que os 

chineses são dez vezes menos produtivos no bem que os americanos, não, não 

podemos, somos antes obrigados a aceitar que então os Chineses terão 

atingido neste setor o mesmo nível de produtividade que os americanos, o que 

lhes permite passar a produzir 2000 unidades do bem 1, uma vez que dispõem 

de 1000 homens e têm no bem 1 a mesma produtividade que os americanos. 

Retomando a estrutura de consumo à Mill os chineses consumiram 1000 

unidades do bem 1 e terão disponível para o mercado mundial 1000 unidades 

desse mesmo bem. Ora os americanos neste caso especializam-se no bem 2 e 

produzem 50 unidades. Encontramos aqui um problema de dimensão 

económica. Os Estados Unidos consomem 25 unidades desse bem 2 quando os 

chineses querem consumir as 100 que consumiam antes. O preço relativo 

internacional do bem 2 atinge o seu valor máximo possível, ou seja, atinge o 

preço relativo interno da China, p2I=10p1I. Os chineses importam 25 

unidades e terão de produzir as 75 restantes para satisfazerem o seu 

consumo interno. Os Estados Unidos passam a assumir o estatuto de pequeno 

país, a China o estatuto de grande país ou de especialização incompleta, 

porque é ainda obrigada a produzir alguma quantidade do bem 2 para 

satisfazer a sua procura deste bem em que não se especializa, uma vez que o 

seu país fornecedor, os EUA, por ser relativamente pequeno não conseguem 

abastecer totalmente a China.  

Repare-se que os Estados Unidos antes da inovação e em economia aberta 

consumiam 100 do bem 1 e 100 do bem 2, e agora passariam a consumir, por 

hipótese 25 unidades do bem 2 e 250 unidades do bem 1. Se considerarmos 

que o preço era de 1:1, relação a que eram valorizados os bens, os 

consumidores americanos “perdem” 75 unidades do bem 2 mas “ganham” 150 

unidades adicionais de bem 1, Diríamos mesmo que ficaram a ganhar quando 

comparada a situação de economia aberta e antes do progresso técnico! Pelo 

lado da China, a este preço relativo internacional a China não ganharia nada 

em estar no comércio internacional, mas uma vez que já está em economia 

aberta, também não ganha nada em passar para economia fechada, antes pelo 



contrário, ficando em economia aberta e em especialização incompleta 

evitaria ainda parte dos custos de custos de adaptação à situação de autarcia. 

O dado a ressaltar é que os Estados Unidos ficariam a ganhar, no quadro do 

modelo Ricardo-Stuart Mill em passarem a ficar subalternos à China, face a 

quem passariam a ser um pequeno pais. Um curioso teorema, portanto. 

Podemos ainda aqui admitir uma variante deste raciocínio. Sabemos que muita 

da política chinesa no que toca à investigação e à indústria faz parte do seu 

pacote de políticas discricionárias e com uma visão de longo prazo 

determinada pelo Estado Chinês, ao contrário do Ocidente que pretende 

delegar tudo na soberania dos mercados e no curto termismo dos mesmos. É 

pois possível e admissível que a China reduza a quantidade de trabalhadores 

a trabalhar neste setor e desloque os restantes trabalhadores para o setor 

público e para o setor social, o terceiro setor, com o desenvolvimento dos 

setores da saúde, educação, apoio à terceira idade e à primeira idade, etc. 

Por memória, há alguns anos, as estatísticas mostravam que 25% das crianças 

chinesas eram crianças left-behind, deixadas no interior da China rural 

enquanto os pais iam trabalhar para a China industrial, o que significa que só 

neste campo se poderia investir massivamente para melhorar as condições de 

vida dos chineses e das futuras gerações!  

Poderíamos admitir uma hipótese mais realista que a China passaria a 

dinamizar o setor público assim como o terceiro setor da sociedade chinesa, 

através da deslocação de parte dos trabalhadores do sector de produção do 

bem 1 para estes mesmos setores, deixando de se posicionar a produzir 2000 

unidades do bem 1. Adicionalmente passamos ainda a considerar que os 

Estados Unidos e a China estão inseridos no mercado mundial. 

Admitamos que neste setor se reduz a quantidade de trabalhadores aí 

empregues que passa a ser de metade, desenvolvendo-se o setor público e o 

terceiro setor, dito setor social ou terceiro setor, a partir dos 500 

trabalhadores deslocados.  

Em economia aberta e antes do progresso técnico no bem 1 a China dispunha 

de 1000 trabalhadores no setor de produção do bem 2. Há inversão de 

especialização e, face à queda dos preços no mercado mundial do bem 1, o 

governo chinês decide uma outra política, em que salvaguarda o pleno 

emprego, a de desenvolvimento do setor de serviços não negociáveis 

internacionalmente, o setor público e o setor dito terceiro setor, reduzindo 

para 500 os trabalhadores que passam da produção do bem 2 para a produção 

do bem 1 e deslocando os restantes 500 que estavam a produzir o bem 2 para 

o setor público e para o terceiro setor. 



Admitamos então a seguinte sequência: no momento inicial tínhamos os 

Estados Unidos especializados no bem 1 e a China no bem 2. Houve progresso 

técnico na China no bem 1, um progresso técnico exógeno, à boa maneira dos 

neoclássicos. A China passaria assim a produzir 1000 unidades do bem 1. 

Admitamos que Estados Unidos e China estão inseridos no mercado mundial. 

O aumento da oferta do bem 1 terá feito descer o preço relativo do bem 1, 

que era antes do progresso técnico na China de 1P1I=1P2I, ou inversamente 

teria feito subir o preço relativo internacional do bem 2, de modo a que uma 

unidade do bem 2 passa a valer 1,6 do bem 1. O preço relativo internacional 

passaria assim de P2I=P1I que se verificava em economia aberta mas antes 

do progresso técnico, para P2I= 1,6 P1I. Os Estados Unidos produzem 50 

unidades do bem 2, exportariam 25 e importariam 40 unidades do bem 1. A 

China poderia, por exemplo, produzir 1000 unidades do bem 1, exportar 560 

para os Estados Unidos e para o resto do mundo e consumir 440 unidades 

deste bem, importando então 350 unidades do bem 2, 25 das quais dos 

Estados Unidos e o restante do mercado mundial. 

A China apareceria então como o grande vencedor da globalização, 

aumentando o seu consumo de 250 unidades do bem 2 e de 340 do bem 1, 

enquanto os Estados Unidos, por exemplo e tal como o resto do mundo, 

aparecem aqui como os grandes perdedores. Um passo que Paul Samuelson não 

deu.  

 

Parte VI-Conclusão 

 

De tudo isto ressalta que logo à partida, o teorema de Ricardo, a base teórica 

para os defensores da globalização tal qual ela existe hoje, assenta numa 

lacuna de fundo, a ignorância de um facto fundamental nas relações 

económicas internacionais. As vantagens comparadas não são estáticas, são 

dinâmicas. Como assinala Maurice Allais: 

“O modelo considerado assenta numa hipótese essencial, ou seja, 
assenta na hipótese de que a estrutura dos custos comparados 
permanece invariável ao longo do tempo. 

Não é assim em geral, a não ser no caso dos recursos naturais… Pelo 
contrário, no domínio industrial, nenhuma vantagem comparada pode 
ser assumida como permanente. Assim, a diminuição ou o 
desaparecimento de certas atividades num país desenvolvido em função 
das vantagens comparadas de hoje pode revelar-se amanhã 



fundamentalmente desvantajosa desde que essas vantagens 
desapareçam. É o caso da indústria têxtil, siderurgia, etc.”19 

Isso é uma realidade que se compreende bem desde o trabalho de Alexander 

Hamilton de 1791 (Report On the manufactures), é uma realidade que os 

chineses entendem bem, ao contrário dos ocidentais que preferem confiar no 

curto termismo do senhor Mercado para que se estabeleça uma política 

industrial, com o argumento espantoso de que a melhor política industrial é 

não haver nenhuma política industrial. Sobre este ponto de vista vejamos o 

que nos diz George Friedman20 num artigo recente:  

“Para a China, há alguns benefícios notáveis no comércio com a 
Alemanha. Na Alemanha os chineses podem adquirir tecnologias 
complexas que não são ainda produzidas na China. Em 2017, os chineses 
investiram $13,7 mil milhões em empresas alemãs, fazendo do país o 
destino mais importante para o investimento chinês na Europa. Como 
parte da estratégia do Made in China para 2025, um plano anunciado 
em 2015 para modernizar a indústria chinesa, a China está a tentar 
aumentar o desenvolvimento de setores de alta tecnologia no país, e 
para isso, precisa de aceder a tecnologias de empresas estrangeiras. 
Investir em empresas alemãs pode ser útil a este respeito. O 
investimento estrangeiro na Alemanha não é regulado firmemente (por 
agora, pelo menos), facilitando-se assim que os negócios chineses 
ganhem aí uma posição. 

De acordo com um estudo publicado pela Fundação Bertelsmann, uma 
maioria de investimentos chineses na Alemanha é feita nos setores que 
são o foco do Made in China 2025. Antes de 2015, o ano em que a 
estratégia foi anunciada, houve pouco investimento chinês no setor da 
Biomedicina e de dispositivos biomédicos, por exemplo. Desde então, 
houve 18 parcerias entre empresas chinesas e alemãs. 

A Fundação Bertelsmann analisou 175 operações de fusão e aquisição 
em que os chineses compraram pelo menos uma quota de 10 por cento 
nas empresas alemãs de 2014 a 2017. Quase 64 por cento destes 
investimentos foram dirigidos nos setores que a China planeia dominar 
por volta de 2025. A maioria dos investimentos relacionados com a 

                                         
19 Maurice Allais (Combats pour l’Europe, Paris, Clement Juglar, 1995) 
20 Veja-se Geeorge Friedman, THE FUTURE OF GERMAN-CHINESE TRADE: PROSPECTS 

AND PITFALLS / GEOPOLITICAL FUTURES| , disponível em:  

http://gonzaloraffoinfonews.blogspot.com/2018/07/the-future-of-german-chinese-

trade.html 

 

http://gonzaloraffoinfonews.blogspot.com/2018/07/the-future-of-german-chinese-trade.html
http://gonzaloraffoinfonews.blogspot.com/2018/07/the-future-of-german-chinese-trade.html


Iniciativa Made in China 2025 é focada em três regiões: Baden-
Wuerttemberg (23 por cento), Renânia do Norte-Vestfália (20 por 
cento) e Baviera (16 por cento). Estas são precisamente as regiões 
onde a maioria das empresas de tecnologia alemã líderes mundiais estão 
implantadas . 

(…)  

Há também restrições sobre o investimento estrangeiro em certas 
indústrias, como automóveis, petroquímicos e aço. Em muitos setores 
da indústria transformadora e do setor de serviços, os investidores 
europeus não têm o direito de criarem empresas de capitais totalmente 
estrangeiros e devem preferencialmente estabelecer 
empreendimentos conjuntos com os investidores chineses . 

Estas parcerias envolvem geralmente a partilha de tecnologias, de 
know-how, de saber-fazer, com os homólogos chineses, o que contribui 
para a segunda barreira para as empresas alemãs: transferências 
tecnológicas que dificultam a competitividade europeia na China e 
algures. Ao longo dos últimos dois anos, têm crescido na Alemanha as 
preocupações com o facto de que o investimento chinês em empresas 
alemãs de alta tecnologia em indústrias como a robótica, aeroespacial 
e farmacêutica, não tem como finalidade exclusiva os lucros. Que estas 
indústrias também são alvos da Iniciativa Made in China 2025 sugere 
que esses investimentos são realmente destinados a ajudar a China a 
tornar-se um concorrente global em setores atualmente dominados 
pelas economias industrializadas. As limitações europeias quanto ao 
investimento estrangeiro são muito mais laxistas, por agora, do que as 
restrições americanas e japonesas, fazendo da Alemanha um destino 
atrativo para as empresas chinesas (e para o governo chinês) que 
procuram adquirir tecnologias avançadas. 

Isto tornou-se problemático em 2016 quando Midea Group, um grande 
fabricante chinês de eletrodomésticos, comprou uma participação 
maioritária no fabricante alemão de robótica KUKA. Os produtos KUKA 
são amplamente utilizados na indústria transformadora alemã, 
incluindo na indústria automobilística, o setor de exportação mais 
importante do país. Neste sentido, a tecnologia de robótica KUKA tem 
um valor estratégico para várias empresas alemãs. Como resultado do 
negócio, o grupo Midea adquiriu tecnologia de topo de gama em robótica 
para utilização na indústria, o que significa que as empresas da 
indústria transformadora alemã deixariam de ser os principais 
utilizadores desta tecnologia de ponta. Em 2017, a Alemanha, 



juntamente com a Itália e a França, solicitaram à Comissão Europeia 
que aumentasse a capacidade de filtragem de Bruxelas e, se 
necessário, bloqueasse o investimento estrangeiro nas empresas 
europeias. As preocupações alemãs sobre a transferência de tecnologia 
para os concorrentes chineses, quer através de compras de empresas 
alemãs ou através de empreendimentos conjuntos com empresas 
chinesas, são cada vez mais um obstáculo ao desenvolvimento de 
relações comerciais e de investimento mais estreitas.”  

Refira-se aqui, como diz o texto, que o investimento das empresas chinesas 

na Alemanha não tem como finalidade exclusiva o lucro, tem sobretudo como 

finalidade adquirir vantagens comparadas em dinâmica e isto independente 

dos preços e do mercado mundial, tem como objetivo permitir que a China 

ganhe vantagem absoluta nos produtos em que os outros têm atualmente 

vantagem absoluta. Isto significa que se está perante uma conceção de 

política industrial promovida pelo governo chinês, a do exemplo de Ricardo ao 
contrário. Foi também assim com Bismarck na Alemanha, não o esqueçamos, 

foi assim com o Japão, foi assim com a Coreia do Sul, etc. Não o esqueçamos. 

Mas aqui estamos para aquém e para além dos mercados globais e do seu curto 

termismo.  

 

Mas sublinhe-se que com o modelo de Ricardo-Mill a justificar a globalização 

estamos a considerar o mercado global do capitalismo mas sem capital, com 

balança comercial equilibrada, com pleno emprego para os países em presença, 

sem a presença de outras classes sociais na repartição, com a existência de 

intensidades capitalísticas iguais nas duas produções por cada país, para 

evitar o problema teórico complicado que é a passagem de valores a preços, 

etc. ! Repare-se pois no absurdo de tudo isto. 

Para se chegar às conclusões a que Samuelson chega agora, se é que de crítico 

se pode dizer que há no seu artigo algo de muito relevante, prefiro então 

modelos muito mais sólidos sobre o comércio internacional que derivam 

exatamente da teoria neo-ricardiana em vez de estar a utilizar um modelo, o 

modelo Ricardo-Mill, que sofre de tantas, tantas restrições que é um absurdo 

reclamar-se dele para que com ele se esteja a justificar a globalização, Mas 

por aqui justificar-se-ia um outro texto que este já vai longo, pelo que ficamos 

por aqui.  

No entanto, devo sublinhar que nas Universidades de agora, onde sobretudo 

se vendem certezas simples, onde se deixou de ensinar a questionar o real e 

onde não se ensina a ter dúvidas, este tipo de texto e de questões deixam de 



ser possíveis, como de resto também deixaria de ser possível que o seu 

próprio autor, professor auxiliar durante 25 anos na Faculdade de Economia 

da Universidade de Coimbra21, continuasse a fazer parte dos quadros da 

                                         
21 Hoje, a progressão na carreira docente nas Universidades parece bem mais difícil do que 

no meu tempo. 

A progressão nas remunerações dos docentes faz-se pela subida de categoria profissional, 

assistente, professor auxiliar, professor associado, catedrático, e dentro de cada categoria, 

faz-se pela subida de escalão, o que equivalente à contagem do tempo de serviço nos outros 

ramos de ensino.  

Quanto à mudança de categoria profissional, esta torna-se cada vez mais complicada pelos 

níveis curriculares exigidos aos candidatos aos cargos de docentes. Para dar um exemplo, 

recentemente na Faculdade de Econmomia da Universidade de Coimbra abriu-se concurso 

para uma vaga de professor associado. Terão concorrido cerca de 12 profisssionais, para um 

só lugar, alguns foram rejeitados liminarmente e quanto aos outros, muitos deles a possuírem 

possivelmente um currículo invejável.  

Seriados os candidatos desse concurso, fica-se com a sensação que à medida que se ensina 

cada vez menos nas Universidades, se exige cada vez mais para cada lugar na carreira 

docente, mas cada vez mais do que não vão ensinar. Tudo isto a fazer-nos lembrar Niels Bohr, 

que nos dizia que se tende a saber cada vez mais de cada vez menos, no limite a saber quase 

tudo, mas sobre quase nada. Tanto é assim que na classificação dos candidatos à ocupação de 

um posto na carreira docente o seu rating global, a sua ordem no concurso, é estabelecida 

através de dois grandes itens, a sua classificação no iten Investigação, que entra na formação 

do rating global com o peso de 80%, e a classificação no resto que entra na formação desse 

rating entra com o peso de 20%. Será que a sua atividade como professor vale apenas 20%? 

Quanto à mudança de escalão dentro de cada categoria, esta mudança é também ela cada vez 

mais problemática. Com efeito, diz-nos o Magnifico Reitor da Universidade de Coimbra:  

“Em particular, solicitámos repetidamente a emissão do despacho previsto no nº 2 do artigo 
74º-C do Estatuto da Carreira Docente Universitária (ECDU) que determina que "O montante 
máximo dos encargos financeiros que em cada ano pode ser afectado à alteração do 
posicionamento remuneratório é fixado, anualmente, por despacho conjunto dos membros do 
Governo responsáveis pelas áreas das finanças, da Administração Pública e do ensino 
superior, publicado no Diário da República, em percentagem da massa salarial total do pessoal 
docente da instituição." É pelo facto de o ECDU prever este despacho que o sistema de 
avaliação dos docentes não está sujeito a "diferenciação de desempenhos"/quotas, pois assim 
a moderação nas valorizações salariais dos docentes não resulta de quotas, como no SIADAP, 
mas deste limite financeiro. O nosso regulamento de alteração de posicionamento 
remuneratório dos docentes de carreira reflete-o. 
Infelizmente o CRUP, reunido ontem, dia 10 de julho, constatou que não deteta qualquer 
intenção de emissão desse despacho por parte do Governo, também porque elementos do 
Governo transmitiram informalmente a vários reitores, entre os quais eu próprio, que o 
Governo não o tenciona mesmo fazer. Isso significa, como foi igualmente consensualizado no 
CRUP, que a única valorização possível é a prevista no nº4 do artigo 74º-C do ECDU, que 
determina "a obrigatoriedade de alteração do posicionamento remuneratório sempre que um 
docente, no processo de avaliação de desempenho, tenha obtido, durante um período de seis 
anos consecutivos, a menção máxima", pois a Lei do Orçamento de Estado para 2018 autoriza 
explicitamente as valorizações obrigatórias. Algumas universidades já começaram a pagar de 
acordo com esta regra. 
(…) 



Universidade, porque não há lugar para os docentes não doutorados, a menos 

que estes aceitem profissionalmente viver sem direitos. E é pena que assim 

seja, que a missão de ensinar seja assim tão mal considerada nas nossas 

Universidades.22.  

                                         
A posição do Governo tornou-se mais evidente com a chegada a todas as universidades, no 
final de junho, da comunicação do reforço orçamental para valorizações remuneratórias do 
pessoal docente e do pessoal técnico, que não cobre os gastos das universidades em matéria 
de valorizações salariais para docentes e não docentes, mesmo considerando no caso dos 
docentes apenas as valorizações por força dos seis anos de excelente: o gasto global das 
universidades é de cerca de oito milhões de euros, e o reforço do Governo é de apenas cinco 
milhões. Trata-se de mais um claro incumprimento do acordo celebrado em 2016 com as 
universidades, em que o Governo se comprometia a cobrir integralmente todos os custos 
resultantes de alterações legislativas. Neste caso apenas está a cobrir cerca de 60%. A 
situação de subfinanciamento do ensino superior agrava-se mais uma vez. 
No caso da Universidade de Coimbra o reforço é de 586 mil euros, que cobre apenas 57% 
das necessidades, pois os nossos custos serão de um pouco mais de um milhão, para docentes, 
investigadores e pessoal técnico. 
Não nos resta assim outra via que não seja proceder, também na Universidade de Coimbra, à 
valorização remuneratória apenas dos docentes que tenham tido seis anos consecutivos de 
excelente. Vamos iniciar o processo, que demorará ainda algum tempo a concretizar-se, dado 
o período de férias que estamos a atravessar.” 

Dois triénios de classificação excelente e não só, é necessário que estes dois triénios sejam 

sucessivos, eis o que se exige para mudar de escalão, mas isto, de acordo com o Regulamento 

da Universidade de Coimbra exige que genericamente o docente tenha classificação de 

excelente na Investigação, e Muito Bom na docência, exige artigos publicados nas mais 

importantes revistas mundiais, as revistas de tipo A. Não se pede pouco, pede-se muito, 

muito mesmo, para se querer dar,depois, muitíssimo pouco e a muitíssima pouca gente. Assim 

vai a Universidade, podemos nós dizer. E a questão do alteração do posicionamento 

remuneratório fica assim resolvida, pela ausência de despacho, pela aplicação estrita da Lei, 

com muito pouca gente a poder mudar de posicionamento remuneratório. Mais habilidade que 

esta parece-nos impossível.  

 
22 Sublinhe-se que hoje eu não seria admitido para o cargo de docente, por não estar 

doutorado. Portanto, a quase totalidade dos docentes, hoje, são doutorados. E o que se 

oferece como estabilidade de emprego a muitos deles? Recentemente vejo uma Ata do 

Conselho Científico da Faculdade de Economia, nada diferente do que se passa nas outras 

Faculdades, onde se dá conta da renovação de contratos que estariam agora a expirar. Nesta 

Ata constava a renovação de 19 contratos a um ano, sublinhe-se A UM ANO, e apenas 6 eram 

contratos a tempo integral com exclusividade. Não são pois precisos comentários, 

sublinhemos apenas que vivemos no mundo dos precários, no mundo da Troika mas sem Troika, 

em que na linguagem oficial a palavra reversão parece ser uma palavra proibida, 

impronunciável, uma palavra inscrita no Index da política portuguesa atual. Mas não admira 

que a realidade do ensino universitário seja esta, isto está em consonância com o que se passa 

no mercado de trabalho. Ainda hoje um jornal eletrónico noticiava: 

“Cerca de 80% das ofertas de emprego para licenciados oferecem salários brutos abaixo dos 
1000 euros. Uma realidade que coloca arquitectos a ganharem o mesmo que serventes da 
construção civil, e professores a serem pagos como jardineiros.  



Poder-se-á ter dúvidas quanto a esta afirmação, admito, mas quanto a isso, 

um pequeno exemplo é suficiente para mostrar a gravidade da situação . 

Contactei duas pessoas doutoradas minhas conhecidas de faculdades 

diferentes, ambas professoras auxiliares na Universidade de Coimbra, e 

questionei-as quanto à sua carga horária e quanto à remuneração líquida 

mensal auferida de cada uma delas neste ano letivo. A resposta foi: 

Contrato a tempo parcial de 50%, 10h aulas/semana (3 cadeiras) com 
remuneração a chegar quase a 770€/mês (valor líquido). 

Contrato a tempo parcial de 50%, 10h aulas/semana (4 cadeiras) com 
remuneração a chegar quase a 770€/mês (valor líquido). 

Isto passa-se na mesma Universidade que se arroga o direito de exigir à 

entrada na carreira docente que já se tenha “carreira” feita, uma vez que a 

investigação (feita quando e onde?) entra na avaliação que lhe garante a 

entrada na carreira com o peso de 80%.  

Lembremo-nos que uma cadeira lecionada pela primeira vez significa por hora 

lecionada, 3 horas de preparação. Some-se depois tudo o resto e feitas as 

contas dá mais de 50 horas de trabalho semanal. Não seria assim se tivessem 

uma só cadeira por semestre. Façamos uma simples conta: a encarregada da 

limpeza do meu prédio ganha 100 euros mensais, com um dia de trabalho por 

semana. Seja um dia de trabalho de 5 horas, portanto 20 horas por mês, seja 

pois uma remuneração de 5 euros por hora. Qualquer destas docentes 

trabalha cerca de 200 horas mês, se quer fazer um trabalho letivo 

minimamente decente, ou seja, têm uma remuneração de menos de 4 euros, o 

mesmo é dizer que ganham menos que a responsável da limpeza do meu prédio! 

Um keynesiano como eu dirá que os docentes estão extraordinariamente mal 

pagos. Um neoliberal, como foi o caso de dois colegas do Magnífico Reitor da 

Universidade de Coimbra e da sua própria Faculdade, a Faculdade de Ciências, 

dirão que é a mulher da limpeza que está bem paga e demais. De facto estes 

dois engenheiros, face a uma proposta minha como Administrador do 

Condomínio de aumentar o ordenado da dita mulher da limpeza em 5 euros 

                                         
A economia, o custo de vida e as rendas crescem, mas os baixos salários não. Há arquitectos 
a receber o mesmo que serventes e professores pagos como jardineiro. 
Os bons sinais que a economia tem dado, nomeadamente em termos de criação de emprego, 
parecem estar a ser contrariados pelo mercado de trabalho, que está a colocar trabalhadores 
qualificados e não-qualificados no mesmo patamar.” 

Não admira pois o que nos é relatado pela Ata do Conselho Científico da Faculdade de 

Economia da Universidade de Coimbra, não admira o que nos é relatado pelo jornal eletrónico, 

o que admira é o silêncio de tanta gente. Simplesmente isso. 

 



mensais, responderam-me: “ Não, não concordamos, e tendo em conta a 

situação do mercado de trabalho atual ela ganha bem de mais. Passe-se à 

votação”. E estes dois engenheiros ganharam, eu perdi e a empregada não foi 

aumentada! 

Parece-me que o Magnífico Reitor pretende estabelecer na sua Universidade 

o reino desenhado por Fritz Lang em Metropólis. Por um lado temos os 

cientistas supostamente de alto gabarito - os admitidos na carreira docente 

pelo peso dos 80% na sua avaliação de investigador, feita antes de admitidos 

ao lugar de professores - e, por outro lado, temos os que trabalham como 

estas duas professoras minhas conhecidas, ao nível do que poderíamos chamar 

de quase escravatura em nome do conhecimento, da austeridade e da 

precariedade. Teremos assim a Universidade de Coimbra a transformar-se 

numa Universidade global na opinião do Reitor (de que ele se orgulha, aliás), 

contra a minha opinião de que esta se está a transformar numa verdadeira 

"sweatshop" intelectual. Isto é simplesmente de loucos. 

O que me importa aqui sublinhar é que, sobretudo, sob a tutela de um governo 

PS, no tempo de Mariano Gago, e depois com o governo de Passos Coelho sob 

a tutela de Nuno Crato, um professor que poderia estar preparado para tudo 

menos para ser Ministro da Educação, se destruíram as condições para que a 

Universidade seja um cadinho de geração de saberes e nada no horizonte 

aponta para uma mudança de direção. Atacaram-se, e com que violência, as 

forças de resistência à vaga redutora do papel das Universidades 

determinada a partir de Bruxelas e com as ferramentas jurídicas adequadas 

à reforma de Bolonha criadas pelo Ministro Mariano Gago , e a seguir, imperou 

o silêncio. Este ainda hoje é notoriamente visível na ausência de resposta à 

volta dos docentes remunerados à tarifa de qualquer empregada da limpeza, 

e mesmo com menos direitos que elas, sem que se esteja aqui a faltar ao 

respeito por estas empregadas. Tudo isto nos indica que o caminho de 

reconfiguração e de recuperação das verdadeiras funções da Universidade 

será um longo, penoso e difícil caminho a percorrer. E deste ainda nem sequer 

se vislumbram os seus trilhos. Deles, o governo nada diz e, se nada diz, é 

então porque para o Governo tudo está bem. Venham então mais comboios do 

conhecimento23, como está a ser anunciado, sinal confesso de que algo vai 

muita mal no reino podre do Ensino Superior.  

                                         
23 Num documento da Direção Geral do Ensino Superior (DGES) pode-se ler: “A candidatura 

ao Comboio do Conhecimento arranca dia 18 de junho.  

A iniciativa, sob o lema “Não fiques apeado - dá crédito aos teus estudos e vem conhecer 

Portugal”, insere-se no programa “Estudar mais é preciso”. O Comboio do Conhecimento visa 

estimular a aquisição de competências e de formação superior, aliada ao sucesso académico, 



                                         
e promover experiências de conhecimento do território para os estudantes que transitem do 

1º para o 2º ano do ensino superior com aproveitamento escolar. 

(…) 

Os estudantes podem requerer os vouchers através do portal www.comboio-conhecimento.pt, 

tendo assim acesso a um conjunto de serviços: 

Passe de sete dias consecutivos nos serviços urbano, regional, inter-regional e intercidades, 

para utilização até ao final de 2018 na rede da CP. 

Descontos nas Pousadas de Juventude geridas pela Movijovem: 6 noites de alojamento em 

quarto múltiplo, com pequeno-almoço incluído, pelo preço global de 50€. 

Oferta do Cartão Jovem EYC, mediante pedido online.” 


