
DOS MOTORES DE DESENVOLVIMENTO 

Joao L. Cesar das Neves (*) 

1 -lntrodu~ao. Os quatro «motores do desenvolvimento» 

Fazer urn esfon;o de sfntese do estudo dos «majestosos problemas do 
desenvolvimento econ6mico» (1) e uma das tarefas mais arduas da economia. 
0 processo de desenvolvimento atinge e transforma profundamente todas as 
dimens6es da sociedade humana pelo que cada experiencia particular constitui 
uma realidade global, evolutiva e especffica. A munidimensionalidade, a dinamica 
e a particularidade do problema toma-o uma questao de complexidade superior. 

A complexidade do problema corresponde uma enorme variedade de hi
p6teses, teorias e explicav6es que a ciencia econ6mica tern apresentado ao 
Iongo do tempo para o compreender e analisar. Esta diversidade e, mais do 
que natural, uma imposivao da propria complexidade do fen6meno em estudo. 
Assim, qualquer esforvo de sfntese da teoria tern de ter em conta as serias 
consequencias de tais caracterfsticas. 

Neste breve texto pretende-se apenas esbovar urn esforvo de taxonomia 
e sfntese das varias explica¢es essenciais desse processo dinamico. 0 objectivo 
epistemol6gico nao e, pois, organizar ou classificar as «teorias de desenvolvi
mento» como tal. Apenas se isola como tema da sfntese o aspecto mais central e 
nuclear de cada uma dessas teorias. E o mecanismo impulsionador basico do pro
cesso de desenvolvimento, e s6 ele, que constitui o objecto da sfntese que se segue. 

Assim, procurou-se identificar e organizar as componentes basicas do 
mecanismo propulsor do desenvolvimento presentes nas experiencias econ6mi
cas concretas dos varios pafses. A essas componentes fundamentais chamou-se 
«motores de desenvolvimento••, por constitufrem os ingredientes elementares de 
qualquer dinamica de progresso econ6mico. 0 conceito original de «motor•• provem 
da ffsica. Af, urn «motor•• define-se como urn dispositivo que transforma urn tipo de 
energia noutro tipo de energia. E possfvel utilizar nesta analise o conceito ffsico de 
motor. Nesse caso teremos de considerar que os mecanismos abaixo referidos trans
formam a energia natural das rela¢es sociais em «energia cinetica econ6mica•• f). 

(*) Texto apresentado como lh;ao de sfntese nas provas publicas de agregac;:ao na Faculda
de de Ciencias Econ6micas e Empresariais da Universidade Cat61ica Portuguesa. Agradec;:o os 
comentarios do Prof. Jacinto Nunes, arguente da prova, e do consultor da revista. Os erros sao, 
naturalmente, da minha responsabilidade. 

(') Samuelson (1947), p. 355. A citac;:B.o da uiUma frase da «conclusao» do livro de Samuelson 
na primeira frase desta lic;:ao tern de ser simb61ica porquanto esse livro e grande sfntese da 
teoria econ6mica do seculo. 

(2) Agradec;:o ao Prof. Lufs Valadares Tavares este reparo etimol6gico e epistemol6gico. 
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Nao sera objecto de discussao a existencia ou a delimita98.o deste conceito de 
«motor de desenvolvimento», mecanismo fundamental de impulsao econ6mica. Vai 
partir-se da hip6tese de que, subjacentes a cada uma das explica96es da evoluc;§.o 
a Iongo prazo das economias, existe urn ou mais mecanismos elementares de 
que o autor lan9ou mao para explicar a impulsao concreta do modelo em estudo. 
E clara que, ao classifica-los, se esta a impor a sua existencia e caracterfsticas. 
Mas nunca sera feita uma defini9ao explfcita e defesa previa do conceito. 

A abordagem a questao sera, pois, empfrica e pragmatica. 0 conceito 
de ••motor de desenvolvimento>> nascera, simplesmente, da busca, em cada 
teoria, da razao de fundo que, naquele caso, faz evoluir a economia; da ra
zao por que, naquele modelo, existe desenvolvimento econ6mico. E a estes 
elementos dinamicos que se chamara ••motores de desenvolvimento». Como 
se vera, em modelos e explica96es muito distintos e variados, sera possfvel 
identificar urn mesmo processo nuclear que impulsiona o sistema para o de
senvolvimento. 

Em particular, serao identificados quatro motores essenciais de de
senvolvimento, que se considera dominarem a maior parte dos modelos e teo
rias de desenvolvimento apresentados na hist6ria da economia. A estes qua
tro motores foram dados tftulos (admitidamente nao perfeitamente carac
terizadores), mas relacionados com conceitos nucleares da teoria econ6mica: 
••acumula9ao de capital», ••inova9ao», ••vantagem comparativa» e ••dimensao 
de mercado». 

Na realidade, nao se trata de ideias novas ou originais. A estes quatro 
conceitos referidos correspondem quatro for9as econ6micas dinamicas que sao 
comuns na literatura. Sao elas o investimento em capital ffsico, a iniciativa do 
empresario, a especializa98.o intemacional e o aproveitamento de economias exter
nas e de escala. Em cada caso se procurara identificar a rela98.o de cada motor com 
os mecanismos constituintes das principais teorias de desenvolvimento. 

Antes de iniciar a apresenta9ao desta proposta estruturadora das teorias 
vale a pena precisar os termos. Em particular, deve definir-se em que sentido 
e utilizada a expressao ••desenvolvimento econ6mico». Esta precisao e tanto 
mais necessaria quanta, ao Iongo dos tempos, tern sido feita grande elabora-
9ao a volta da contraposi9ao entre «crescimento» e ••desenvolvimento econ6-
mico». Assim, segundo alguns autores, a teoria econ6mica apenas poderia iden
tificar e estudar ••motores de crescimento», a componente quantificavel 
economicamente do processo de desenvolvimento. 

Nao e essa a abordagem aceite neste trabalho. A hip6tese de partida sera 
que o fen6meno do desenvolvimento e urn todo, uno e inseparavel, que nao 
deve ser decomposto em subfen6menos, como ••crescimento», «transforma9ao 
estrutural», ou outros. E verdade que a teoria econ6mica, como ciencia particular, 
nao e (mica que estuda este fen6meno, mas, ao estuda-lo, estuda-o na sua 
totalidade. No estudo econ6mico do desenvolvimento, o ponto de vista e parti
cular, mas o objecto e o global. 
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0 conceito de «desenvolvimento econ6mico» e, pois, usado aqui com signi
ficado proximo do utilizado em textos fundamentais como a Theorie der 
Wirtschaftlichen Entwicklung, de Joseph Schumpeter [Schumpeter (1911 )], ou On the 
Mechanics of Economic Development, de Robert Lucas [Lucas (1985)], que, alias, 
como se vera, constituirao referencias essenciais da sfntese que se segue. 

A lic;ao dividir-se-a em cinco partes. As primeiras quatro procuram identifi
car e caracterizar cada urn dos quatro motores atras referidos e relaciona-los 
com as principais hip6teses e teorias de desenvolvimento da hist6ria da cien
cia. A ultima parte apresenta uma «sfntese» desses motores, ou seja uma teoria 
particular em que os quatro motores estao todos presentes e jogam papel es
sencial. Esse modelo, sendo urn dos textos de referencia fundamental da 
actual escola de estudo do desenvolvimento, permite tambem relacionar a taxo
nomia apresentada com as investigac;6es actuais do problema. 

Este esforc;o resulta directamente do trabalho de leccionac;ao realizado ao 
Iongo de varios anos nas cadeiras de Desenvolvimento Econ6mico do curso de 
Economia da Universidade Cat61ica Portuguesa e foi feito originalmente com 
imediatas preocupac;6es pedag6gicas. Foi por esta razao que se achou ser parti
cularmente adequado para apresentac;ao como lic;ao de sfntese nas provas de 
agregac;ao orientadas para esse tema nessa Universidade. 

2 - A «acumula~ao de capital» 

Talvez o unico dos «motores» que nao necessita de grande elaborac;ao 
seja a «acumulac;ao de capital». Na verdade e ponto assente na teoria e facto 
comum na discussao corrente dos problemas de desenvolvimento que a «acumu
lac;ao de capital•• e urn dos principais motores de desenvolvimento das econo
mias (3). A acumulac;ao de capital constitui, pois, o mais conhecido, o mais ela
borado e o mais elementar dos ~<motores de desenvolvimento••. 

(") Vale a pena aqui referir a ausencia, nesta sintese, de um outro factor, muito referido 
nas teorias, em paralelo com a acumula~o de capital: o crescimento da popula~o. 0 crescimento 
da populagao nao foi considerado como motor autonomo de desenvolvimento porque o ser huma
ne, ao mesmo tempo que e o agente do desenvolvimento e, tambem, a sua finalidade. Oeste 
modo, o crescimento da populagao nao e, nesta perspectiva, promotor de desenvolvimento, mas 
alargador da sua base de incidencia. A populagao de um pais nao pode ser motor de de
senvolvimento porquanto ela e base definidora do proprio desenvolvimento. Se a populagao au
menta ou diminui, o proprio processo muda de dimensao e natureza, nao se desenrola. E clara 
que a actividade do ser humano, enquanto agente do desenvolvimento, esta subentendida em 
cada um dos motores; eles so sao actuantes atraves das decis6es de pessoas concretas. Por 
outro lado, a alteragao que o aumento do numero de agentes/objectos de desenvolvimento gera 
nas condig6es desse desenvolvimento sera analisado no estudo particular da «dimensao de mer
cado••. Tendo isto em conta, nao h8. necessidade de isolar como motor o crescimento da popu
la~o como motor. Por essa razao tambem, o desenvolvimento dave sobretudo ser medido em cada 
pessoa e nao em termos globais. Daqui se justifica, alias, o uso corrente de analises per capita. 
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A referencia de partida deste conceito pode encontrar-se no livro original 
da teoria econ6mica, o lnquerito, de Adam Smith: 

Nao M qualquer outra forma de aumentar o produto anual da terra e 
do trabalho de uma nayao que nao seja pelo aumento do numero de tra
balhadores produtivos ou da capacidade produtiva dos trabalhadores ja antes 
empregados. E evidente que o numero de trabalhadores produtivos s6 pode 
aumentar significativamente em consequencia de um aumento de capital, 

ou seja, dos fundos destinados a sua manutenyao. Quanta a capacidade 
produtiva do mesmo numero de trabalhadores, ela s6 podera aumentar em 
consequencia ou de um acrescimo do numero e melhoria das maquinas e 
instrumentos de trabalho que facilitam e reduzem o respectivo trabalho, ou 

de uma mais adequada divisao e distribuiyao do emprego. Em qualquer 
dos casas toma-se quase sempre necessaria um capital adicional [Smith 
(1776), livro n, cap. 3, ed. portuguesa, val. 1, p. 600]. 

Apesar de utilizar linguagem datada e conceitos hoje abandonados [por 
exemplo, a teoria do «capital como fundo de salarios» (4), e explicitamente re

ferida na primeira parte da frase], e clara que Smith usa a acumula9ao do 
capital como um mecanismo essencial impulsionador no seu modelo da econo
mia. A acumulayao de capital aparece, neste trecho, ligado a todos os aspectos do 
desenvolvimento, do aumento dos trabalhadores a tecnologia, da «divisao do 
trabalho» (5) a sua organiza9ao. 

Mas o modelo de Smith nao e explfcito (6). E, pais, Iugar comum dizer-se 
que o primeiro modelo dinamico estruturado e global da economia apresentado 
pela teoria econ6mica e o corn model de David Ricardo (1). 

2.1-0 «modelo do cereal» de Ricardo 

A teoria de Ricardo constitui um dos modelos mais duradouros e influen
tes da hist6ria da economia. Adoptado integralmente par toda a chamada «es
cola classica», que dominou a economia ate fins do seculo x1x, o modelo criou 

(4 ) 0 conceito basico da «teoria do capital como fundo de salarios» ve o capitalista como 
urn mero empregador de trabalho e o capital como o montante pago como salarios. Os trabalha
dores, que nao acumulam, nao poderiam sobreviver ate a pr6xima venda de prodw;ao (colheita, 
no caso da agriculture) sem os salarios pagos pelo capitalista. Este, que poupou da ultima venda 
o montante necessaria, paga os salarios durante o processo produtivo. 0 capital aqui e, pois, 
igual a folha salarial [v. Schumpeter (1954), pp. 665 e seg.]. 

(5) Esta ligar,;ao e particularmente importante, como se vera adiante. 
(6) Apesar de haver varios esforr,;os de explicitar,;ao, como em Adelman (1961). 
(') Ricardo (1815), retomado em Ricardo (1817), capitulos 11 a v1. Note~se que o Tableau 

Economique, de Franr,;ois Quesnay [Quesnay (1758)] referido por muitos como o primeiro modelo 
da economia, nao nos interesse aqui pelo seu caracter eminentemente estacionario. 
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uma larga legiao de «ricardianos», que se mantem ate aos dias de hoje. Da 
escola marxista a «economia do desenvoMrnento», os discfpulos directos de Ricardo 

sao muito mais do que os que assumem a heran9(i do mestre (8). 

0 nucleo central da dinamica de Ricardo pode ser resumida no seguinte 

processo elementar (9). 0 crescimento esta essencialmente ligado a acumula
yao de capital. Esta faz-se por poupanya, a qual e apenas realizada pelos 
capitalistas, a partir dos Iueras. A teoria da distribuiyao de Ricardo diz que os 
Iueras sao o excedente, depois de pagos a renda da terra e os salaries do 

trabalho. 
Como a renda da terra, pela celebre «teoria da renda de Ricardo», e to

mada nula na terra marginal, a produtividade marginal do trabalho define o total 
a dividir por salaries e Iueras. 0 salario, pelo seu lado, e definido, a Iongo pra
zo, pelo nfvel de subsistencia. 

A dinamica fundamental de Ricardo pode ser resumida na seguinte equa

yao [adaptada da formulayao de Pasinetti (1960)] 

~7 = 5 ~ (f' (N1) - w) (1) 

onde K representa o capital; 5 a taxa de poupanya (suposta aqui constante 
para simplificar a complexa teoria da poupanya de Ricardo); f' (N1) e a produ
tividade do trabalho (N) no sector agricola (sector 1 ), e w a taxa de salario 

(fixada, no Iongo prazo, ao nfvel de subsistencia). 
A dinamica basica do modelo de Ricardo pode ser representada pela fi

gura 1. Dado que o capital e vista essencialmente como «fundo de salaries>> 

(v. atras), a acumulayao de capital e o crescimento implicam o acrescimo da 

populayao empregue. 

Produto total 
sem renda 

FIGURA 1 

Populac;:ao (NJ 

(
8

) V. Neves (1992) para uma breve analise da influencia da obra de Ricardo. 
(9) Este resumo da teoria de Ricardo baseia-se em duas analises referenciais desse mode

lo: o texto classico de Kaldor [Kaldor (1955)], e o tratamento analftico de Pasinetti (1960). Blaug 
(1885) capitulo 4, numa versao mais recente deste tratamento do modelo de Ricardo, acrescenta 
o grafico apresentado adiante. 
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A verificayao da lei de produtividade marginal decrescente, elemento fun
damental da revoluyao malthusiana de 1798 (1°) [representada pela curvatura 
de f' {N1)], faz com que o lucro se esgote com a dinamica. Este facto cria urn 
estado estacionario (no ponto X) que e de estagnayao e onde a maioria da 
populayao (exceptuando os proprietarios da terra, que recebem uma renda 
sempre crescente) vive ao nfvel de subsistencia. A dismal science fazia a sua 
apariyao. 

Apesar de tomar este resultado de pobreza generalizada como natural, 
Ricardo estava ciente da possibilidade de lhe escapar, atraves da verificac;ao 
de melhorias tecnol6gicas (1 1

), ou da abertura de novos mercados atraves do 
comercio internacional (1 2). estes efeitos iriam aumentar f' (N1), fazendo subir a 
curva do grafico e adiando a verificayao do estado estacionario. 

A escola classica, como se disse, manteve o essencial do modelo de 
Ricardo. Em particular, o seu maior discfpulo, John Stuart Mill, nao alterou a 
estrutura base da dinamica ricardiana {13). lsso faz com que o mais importante 
e original dos modelos dinamicos classicos p6s-ricardianos seja modelo de Karl 
Marx. 0 contributo de Marx foi, alias, historicamente essencial para entender o 
significado da acumulayao de capital. 0 seu modelo, porem, e urn (o unico) 
sistema econ6mico dinamico sem variaveis de controlo (1 4), pelo que perde muito 
do interesse fora do cfrculo de adeptos fervorosos. 

A estrutura essencial de crescimento da escola classica manteve-se, as
sim, ligada ao corn model de Ricardo. E ele grande proposta econ6mica dina
mica do seculo x1x baseada na acumulayao de capital, e uma das mais impor
tantes da hist6ria da economia. Mais de urn seculo depois, Sir W. Arthur Lewis 
retoma a sua estrutura essencial para construir urn dos principais modelos de 
referencia da escola da «economia do desenvolvimento» (15). 

(' 0) 0 impacte do livro de Malthus [Malthus (1798)] pode bern ser tornado como uma revo
lu<;:ao. A adop<;:ao do essencial das suas ideias por Ricardo arrastou a escola classica, na esteira 
do seu mestre. 

(") V. Ricardo (1817), capitulo 11, pp. 87 e seg. Esta discussao sera retomada adiante na 
sec<;:ao 6. 

(
12

) Este elemento - apresentado no celebre capitulo v11 da obra, o texto original de toda a 
teoria do comercio internacional - esta ligado a grande questao polftica de Ricardo, a aboli<;:ao 
das corn laws e a liberaliza<;:ao do comercio intemacional. V. adiante, sec<;:ao 4. 

(
13

) V. Mill (1848), livro 1v. E de referir, no entanto, a celebre e curiosa posi<;:ao dogmatica 
de Mill de repudiar o desenvolvimento. Este e apresentado apenas aceitavel em sociedades atra
sadas. A situa<;:ao desejavel seria, segundo Mill, o «estado estacionario», onde todas as melhorias 
ja tivessem sido conseguidas, e apenas restasse o problema da distribui<;:ao (op. cit., liv. 1v, cap. v1). 
V. o tratamento que Rostow (1990), capitulo 4, da a esta questao. 

(
14

) V. Adelman (1961), capitulo 5. 
( 15) Lewis (1954). Lewis assume explicitamente a dfvida para com Ricardo, e baseia a sua 

escolha na interessante tese de que os pafses pobres do seu tempo assemelhavam-se muito 
mais a realidade estudada por Ricardo do que a que ocupava a Teoria Econ6mica da segunda 
metade do seculo xx. 
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Pode dizer-se que, entre os modelos que adoptam o motor da acumula
yao de capital, apenas existe uma outra estrutura analftica com influencia e 
importancia comparaveis ao com model de Ricardo. Este e, sem duvida, o 
«contribute» de Robert Solow para a Teoria do Crescimento Econ6mico (1 6}. 

2.2- A Teoria do Crescimento Econ6mico de Solow 

Depois de decades de relativo desinteresse pelos problemas dinamicos de 
Iongo prazo, ap6s as revoluy6es marginalista e keynesiana (1 7

} e dos esforyos 
iniciais de Harrod (1939) e Damar (1946), o modelo de Robert Solow criou uma 
nova abordagem referencial a estas quest6es. 

0 modelo deriva directamente de tres hip6teses basicas: 

A funyao de produyao neoclassica, onde o produto ( Y) depende do 
capital (K) e do trabalho (N}: 

Y= F(K,N) (2) 

0 crescimento da populayao e, consequentemente, do factor trabalho, 
e feito a taxa constante n: 

dN 
Cit"= n.N (3) 

0 crescimento do capital por investimento e tornado igual a poupanya 
a qual e uma funyao linear do rendimento: 

dk 
-=S=s.Y 

dt 
(4) 

Combinando as tres funy6es (2)- (4) acima, obtem-se a dinamica re
presentada em (5), a «equayao fundamental de Solow»: 

dk 
-= sf(k}-nk 

dt 
(5) 

onde k= KIN e Y= f (k) = F(K, N)IN = YIN, vista F( ) ser uma fum;:ao homoge
nea do primeiro grau. 0 grafico seguinte representa a dinamica e o equilfbrio 
fundamental deste modelo. 

(' 6) Solow (1956). 
(

17
) As unicas excepQ6es dignas de nota nesta breve descriQao sao os trabalhos de 

Schumpeter (v. adiante, secQao 3) e de Marshall. No entanto, o mestre de Cambridge nunca 
apresentou uma versao estrutura acabada das suas ideias [v. a discussao de Rostow (1990), 
capitulo 6]. 
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No modelo de Solow, o ponto de estacionariedade X e dinamizado pela consi
dera98-o de progresso tecnol6gico, a qual pode ser feita com elevac;6es sucessivas 
da cur\ta f(k). 

FIGURA 2 

y 

k 

E..k 
s 

~k) 

0 modelo de Solow serviu de ponto de partida para multiplos desenvolvi
mento da Teoria do Crescimento, urn dos mais dinamicos ramos da ciencia 
econ6mica nos anos 50 e 60 que, recentemente, adquiriu novo fmpeto. Desde 
a considerac;ao de sectores multiplos e de gerac;oes de investimento, ate a in
clusao de func;oes de produc;ao e de poupanc;a mais sofisticadas, muitos foram 
os refinamentos da estrutura que foram ensaiadas (18}. 

Recentemente, urna versao do modelo de Solow, que inclui urn processo de 
optimiza98-o para determinar a taxa de poupan<fa, foi tomada como «modelo basico 

de crescimento••, que constitui a estrutura basica da macroeconomia neoclassica (1 9}. 

2.3 - Sintese: o motor do capital 

Os modelos classico e neoclassico de desenvolvimento sao, sem duvida, 
as duas estruturas dinamicas de referencia mais importantes da economia. Para 
muitos, elas constituem a unica «teoria econ6mica do desenvolvimento». 

ccModelo do cereal» de D. Ricardo (1815)- Mecanismo essencial de desenvolvimento 

AcumulaQao: :~ = I; I= S; S = s(.) Lu 
Lucros: Lu= N.(f(N)- w) 
ccFundo de salaries» N = ..!5_ 

w 

{18) Stiglitz e Uzawa (eds.) (1969) e um dos muitos exemplos de manuais e colectfmeas 
dos principais desenvolvimentos deste modele. Solow, em textos posteriores [por exemplo, Solow 
(1970) e (1987)] analisou as consequencias do seu trabalho pioneiro. 

( 19) V. Blanchard e Fischer (1989), capitulo 2, onde este modele, com optimizaQao e, mais 
justamente, referido como ccmodelo de Ramsey», a partir de Ramsey (1928), o primeiro autor a deduzir 
as condiy09s de optimiza~o dinamica do consumidor. V. tambem Sarro (1990), capitulo 10. 
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«Equa9ao fundamental de Ricardo»: ~~ = s(.) ~ (f (N)- w 

Cereal 

f (N)- Renda 

N 

«Teoria do crescimento econ6mico» de R. Solow (1956)- Mecanisme essencial 

de desenvolvimento 

Acumula9ao: ~~ = I 

Produto: Y = F(K,N) 

Dinamica da popula9ao: ~~ = n.N 

I=S 

y= f(k) 

«Equa9ao fundamental de Solow»: ~~ = s. f(k)- n. k 

y 

S=s.Y 

(y = Y/K, k =KIN) 

k 
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Na verdade, quase todas as an<~lises econ6micas do desenvolvimento ou 
comungaram da sua essencia ou definiram-se em contraposic;ao a elas. Este 
fen6meno apenas reforc;a a afirmac;ao inicial, de que a acumulac;ao de capital 
constitui o motor mais comum e importante do desenvolvimento. 

Mas, a primeira vista, os dais modelos acima esboc;ados tern profundas 
diferenc;as em todos os aspectos, desde o prop6sito epistemol6gico a envolvente 
cientffica. Fazer urn paralelo dos dais faz ressaltar muito mais as diferenc;as 
que as semelhanc;as. 

No entanto, olhando para as suas estruturas nucleares,. representadas nos 
quadros acima, a partir das equac;oes {1) e {5), e nas figuras 1 e 2 acima, fica
-se com a clara sensac;ao de uma identidade fundamental. 

E a esta estrutura nuclear que se chama «motor de desenvolvimento», e 
a identidade detectada provem do facto de ambas as estruturas, em todas as 
suas diferenc;as, comungarem de urn mesmo motor, a acumulac;ao de capital. 

3- A «inova~ao» 

0 segundo motor de desenvolvimento e o unico que resulta directamente 
da intuic;ao e da investigac;ao de urn s6 cientista. A teoria dinamica de Joseph 
Schumpeter - elaborada no essencial na sua obra de juventude A Teoria do 
Desenvolvimento Econ6mico [Schumpeter {1911 )] e exposta em toda a sua 
maturidade no magistral Capitalismo, Socialismo e Democracia [Schumpeter 
(1942)] (2°) - e talvez a mais notavel e impressionante realizac;ao da teoria da 
dinamica econ6mica. 

0 prop6sito de Schumpeter e o de estudar o sistema capitalista (21
) e de 

construir uma teoria puramente econ6mica da evoluc;ao econ6mica (22 ). 

Schumpeter parte do «fluxo circular da vida econ6mica» (TOE, titulo do capf-

(2°) Adiante, para facilitar a citar;:ao, estas duas obras serao referidas, simplesmente, pelas 
suas iniciais, TOE e CSD respectivamente. 

(2') A semelhanr;:a de objectivos de Schumpeter com os prop6sitos de Kar1 Marx e assumida 
explicitamente pelo autor (v. CSD, p. x1). Mas, apesar deste prop6sito cientffico parecer limitar a 
aplicar;:ao dos resultados a urn sistema particular, o entendimento de «capitalismo» que Schumpeter 
tern (alias tal como Marx) e suficientemente englobante para incluir todo o sistema econ6mico 
moderno. 

(22) Este ponto, alias, caracteriza a essencia da analise schumpeteriana. 0 autor, que tan
tas vezes e apresentado como soci61ogo, polit61ogo, etc., e talvez o mais economista dos econo
mistas. Ele nao s6 conhecia a teoria econ6mica como ninguem - v. a sua monumental Hist6ria 
da Analise Econ6mica, Schumpeter (1954)- como, sobretudo, tinha como objectivo aplicar a teoria 
econ6mica a todos os aspectos da realidade social. Por isso, os seus estudos da democracia, 
dos sistemas sociais, etc., sao sempre e s6 aplicar;:Qes dos princfpios econ6micos. Em toda a sua 
analise, Schumpeter manteve-se sempre e s6 economista. 
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tulo 1 }, que e a economia de equilfbrio geral walrasiano, para estudar o «de
senvolvimento». Este nao e a simples expansao das quantidades, a que chama 
«crescimento», mas um processo diferente, mais complexo e profunda. 

A distin9ao que Schumpeter faz entre «crescimento» e «desenvolvimento» 
tern, para esta analise, urn interesse especial. Na verdade, e explfcito que ela 
corresponde, na terminologia aqui usada, a distin9ao entre «acumula9ao de 
capital» e «inova9ao••. Schumpeter pretende englobar no termo «crescimento•• 
o entendimento comum que os economistas entao tinham da dinamica e que, 
como vimos, estava muito ligada a acumula9ao de capital. 0 estudo especffico 
do desenvolvimento schumpeteriano, pelo seu lado, e o estudo de urn motor 
novo e diferente, a que aqui sera chamado, como o seu autor, «inova9ao••. 

Para Schumpeter, o desenvolvimento «e uma mudan9a expontanea e 
descontfnua nos canais do fluxo, perturba9ao do equilfbrio, que altera e deslo
ca para sempre o estado de equilfbrio previamente existente•• (TOE, p. 4}. Tra
ta-se de algo novo, de uma «inova9ao» que transforma definitivamente o equi
lfbrio do fluxo circular de partida. «0 progresso econ6mico na sociedade 
capitalista significa tumulto•• (CSO, p. 32}. A inova9ao e, pois, o «Fen6meno 
fundamental do desenvolvimento econ6mico•• (TOE, tftulo do capitulo 2}. 

Que sao inova96es? A inova9ao e uma «nova combina9a0», que introduz 
urn facto novo no sistema econ6mico. Schumpeter engloba cinco casas na de
fini98.o de inova9ao (TOE, p. 48}: a introdu9ao de urn novo bern; a introdu9ao 
de urn novo metoda de produ9ao; a abertura de urn novo mercado; a conquis
ta de uma nova fonte de materias-primas e o estabelecimento de uma nova 
organiza9ao em qualquer produ9ao. Todas as vezes que se verifica urn 
fen6meno destes estamos perante uma inova9ao e testemunhamos uma reali
za9ao de desenvolvimento. 

A entidade que traz as inova96es ao sistema econ6mico e o «empresa
rio••, a pe9a essencial do fen6meno do desenvolvimento. 0 empresario nao e 
urn capitalista, urn inventor ou urn administrador. 0 empresario introduz as ino
va96es. Assim, ele e aquele que pega em capital que nao e seu, porque o 
pede emprestado, toma trabalho que nao e seu, porque o contrata, em ideias 
que nao sao suas, porque as compra e faz uma coisa nova. 

Esta personalidade e o centro do processo de desenvolvimento capitalista. 
As dificuldades sao muitas: a tarefa tern de ser bern conhecida, pois inovar 
tern custos em si mesmo e o meio ambiente reage. Daf que a principal caracte
rfstica do empresario tenha de ser a lideran9a (TOE, p. 62}. «0 tipo moderno 
do 'capitao da industria' corresponde mais estritamente ao que queremos ex
pressar aqui [ ... ] os empresarios nao formam uma classe social••. (TOE, p. 56.} 

Os seus motivos nao sao os do Iuera. «Os empresarios tfpicos retiram-se 
apenas quando e porque a sua for9a esta gasta e nao se sentem mais a altura 
da sua tarefa [ ... ] Hedonisticamente, portanto, a conduta que geralmente obser
vamos em indivfduos do nosso exemplo seria irracional••. (TOE, p. 65.} Os mo
tivos sao «O sonho e o desejo de fundar urn reino privado, e normalmente, 
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embora nao necessariamente, tambem uma dinastia [ ... ] ha o desejo de conquis
tar, o impulso para lutar, para se provar superior aos outros, de ter sucesso em 
nome, nao dos seus frutos, mas do proprio sucesso [ ... ] final mente M a ale
gria de criar, de fazer coisas, ou simplesmente de exercitar a energia e a 
engenhosidade» (TOE, p. 65). 

Para fazer as inova~6es, o empresario precisa de movimentar recursos. 
E daf nascem alguns conceitos que, para Schumpeter, s6 tomam significado quando 
ligados ao binomio «inova~ao-empresario». 0 «credito•• 'so se entende como a 
forma de o empresario ter acessci ao «capital••; e ambos so tern sentido com 
rela~ao ao desenvolvimento. 0 «lucro•• e a remune.ra~ao do empresario, e as-

. sim se distingue do juro, que e a remunera~ao do capitalista. «Sem de
senvolvimento nao ha lucros e sem lucros nao ha desenvolvimento.•• (TOE, p. 103.) 
Os «Ciclos•• (que Schumpeter estudou noutra obra [Schumpeter (1939)] sao 

. causados por «revoadas•• de inova~6es que depois sao sucessivamente copia
das ate ficarem obsoletas, o que faz descer o lucro e esgota a expansao. 

Na economia existe urn processo continuo de aparecimento de inova~6es que 
desafiam, pela conoorrencia, as forrnas instaladas de prod~o. Ao veneer essas forrnas 
antiquadas e implantando-se por sua vez as inovat;aes realizam o verdadeiro desen
volvimento. Este processo, a que Schumpeter mais tarde chamara «Destrui~o cria
tiva•• ( CSO, tftulo do capitulo vu), baseia-se, pois, no motor da inova~o e e, qualita
tivamente, muito diferente do crescimento pela acumula~o de capital. 

Mas todo o fenomeno esta, para Schumpeter, intrinsicamente ligado ao 
sistema de liberdade polftica, social e economica a que chama «capitalismo••. 
E o sucessivo nascimento de novas ideias e projectos, as inova~6es. que gera 
o desenvolvimento [«as possibilidades tecnol6gicas sao urn mar desconhecido•• 
( CSO, p. 118)]. Mas elas s6 tern possibilidade de se implantar numa envolvente 
polftica, social e institucional especial. A liberdade de concorrencia, o sistema 
de incentivos, de recompensas e puni~6es do capitalismo, sao a base que 
permite a existencia do desenvolvimento. 

Para Schumpeter, o desenvolvimento tern profundas raizes sociais e cul
turais. A democracia, o racionalismo, a sociedade burguesa e o sistema econo
mico capitalista sao, pois, para Schumpeter, partes inseparaveis de urn fenomeno 
global de desenvolvimento: 
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A burguesia comercial e industrial elevou-se pelo sucesso nos 
neg6cios. A sociedade burguesa foi fundida num molde puramente 
econ6mico: os seus alicerces, traves e ilumina~o sao totalmente cons
titufdos de material economico. [CSO, p. 73.] 

Nao existe institui~ao mais democratica do que urn mercado. 
[CSO, p. 184.] 

0 capitalismo - e nao apenas a actividade economica em ge
ral - foi, afinal, a for~a propulsora da racionaliza~ao do comportamento 
humano [ ... ] todos os aspectos e sucessos da civiliza~o modema sao, 
directa ou indirectamente, produtos do processo capitalista [CSO, p. 125.] 



Nao tenho hesita96es em dizer que toda a 16gica e derivada do 
padrao de decisao econ6mica ou, usando uma das minhas frases pre
feridas «o padrao econ6mico e a matriz da 16gica» [CSD, pp. 122-3.] 

A ligactao e de tal modo que, partir de certa altura, aparece patente que, 
para Schumpeter, «capitalismo» e «desenvolvimento» sao quase sin6nimos: 

A economia capitalista nao e, nem pode ser, estacionaria. Nem 
se esta meramente a expandir de forma estavel. Ela esta incessan
temente a ser revolucionada par dentro pela nova empresa i. e. pela 
intromissao de novas bens ou novas metodos de productao ou novas 
oportunidades comerciais na estrutura industrial tal como existe num 
dado momenta [ ... ] 0 progresso econ6mico numa sociedade capitalis
ta significa tumulto [CSD, pp. 31-2.] 

Schumpeter, na sua obra de 1942, discute tambem a evoluctao do capita
lismo e o seu desvirtuar que, segundo a previsao do mestre, poderia fazer parar 
o motor da inovactao. Nao e este o Iugar para analisar esses corolarios, mas 
apenas para caracterizar o essencial do processo dinamico schumpeteriano. 

Na complexidade da «inovactao•• e do «empresario», modelo (mica do genio 
schumpeteriano sem paralelo no pensamento econ6mico (23), pode no entanto 
incluir-se. o conceito mais corrente de «capital humano». Esta nOCfiio, introduzida 
na literatura moderna por Schultz (1960) e Becker (1964), pretende captar muitos 
dos mais importantes efeitos subjectivos e pessoais sabre o desenvolvimento. 

Nao cabe aqui definir pormenorizadamente esse conceito tao central na 
analise actual do desenvolvimento. Basta, para o efeito desejado, referir que se 
trata de uma extensao do conceito de acumula9ao de capital a elementos dina
micas como a formactao, o conhecimento, a informactao, entre outros. 

Esta ideia vem de Ionge na Teoria Econ6mica. Adam Smith, na sua obra 
original e originante, tinha ja definido com clareza esta noctao. No capftulo 1 do 
livro 11, capftulo intitulado «Da divisao do capital», Smith afirma: 

A segunda das tres parcelas em que o conjunto total de bens da 
sociedade se divide e a do capital fixo [ ... ] Compoem-se principal mente 
dos seguintes quatro grupos de objectos [ ... ] quarto, das capacidades 
adquiridas e uteis de todos os habitantes ou membros da sociedade. 
A aquisi9ao de tais talentos implica sempre um custo real, devido a 
manutenctao do indivfduo que recebe essa educactao, estudo ou apren
dizagem; esse custo corresponde, par assim dizer, a um capital fixo e 
realizado na sua pessoa [Smith (1776), val. 1, p. 503.] 

(23) Deve referir-se, no entanto, os esforc;:os que o pr6prio Schumpeter faz no sentido de 
encontrar o conceito de «empresario» na obra de autores anteriores, na sua History of Economic 
Analysis [Schumpeter {1954)]. De particular interesse a discussao do conceito de empresarios feita 
por Cantillon, Smith, Say, Ricardo, Marx, Marshall e na escola austrfaca (op. cit., pp. 222; 554-6, 
645-6, 893-8). 
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E clara na formulavao de Smith o papel produtivo da educavao e forma
vao, os seus custos e caracterfsticas econ6micas e, ate, a expressa relavao do 
conceito com o «capital». Todos os elementos, excepto a expressao «capital 
humane» estao, pais, claros desde a origem da economia. 

E esta ideia nao foi esquecida ao Iongo do tempo. Entre outros, Alfred 
Marshall, nos prim6rdios da economia moderna, na refundavao da teoria eco
n6mica pela revoluvao neoclassica, retoma a formulavao de Smith. Na sua 
definivao dos «agentes de produva.o .. , no infcio do livro 1v dos Princfpios, afir
ma-o explicitamente, junto com uma das suas frases lapidares mais famosas: 

0 capital consiste em boa parte em conhecimento e organiza
vao: e deste alguma parte e propriedade privada e outra nao. 0 co
nhecimento e o nosso mais poderoso motor de produvao; ele per
mite-nos subjugar a Natureza e forva-la a satisfazer as nossas ne
cessidades. A organizavao ajuda o conhecimento. [Marshall (1890), 
p. 115.] 

E claramente urn abuso assemelhar o conceito de capital humane com o 
modele, muito mais vasto e profunda, de Schumpeter. No entanto, e patente 
alguma semelhanva entre as duas ideias. Os elementos culturais, as novas ideias 
tecnol6gicas, a formavao pessoal e profissional constituem o essencial do capi
tal humane. Sao estes, tambem, alguns dos elementos mais importantes pre
sentes na monumental construvao schumpeteriana. E pais possfvel, pelo me
nos, identificar uma raiz dinamica comum a ambos. 

Schumpeter, o grande te6rico p6s-marxista do sistema capitalista caracte
riza urn novo e especffico motor de desenvolvimento, talvez o mais complexo e 
profunda dos aqui citados. E o essencial da actividade empresarial num siste
ma s6cio-econ6mico moderno que constitui o motor schumpeteriano de desen
volvimento. E a este mecanisme, intense, vasto e nuclear que aqui se chama 
«inovava.o ... 

4 - A «vantagem comparativa» 

Em 1937, Dennis Robertson proferiu a celebre declaravao que passou a 
hist6ria na versao «o comercio internacional e o motor do desenvolvimento» 
(24

). Mas, talvez ainda mais eloquente seja a referencia que Marshall faz ao 
mesmo fen6meno, nao s6 por ser quem e, mas ate por se tratar de uma refe-

(24
) Robertson (1937). A frase completa de Robertson, raramente referida, explicita clara· 

mente a components do comercio internacional em que o autor estava a pensar: «As especializa
yoes do seculo x1x nao foram simplesmente urn meio para tirar o maior partido dos trabalhos de 
urn dado numero de seres humanos: elas foram acima de tudo urn motor de crescimento.•• 

96 



rencia lateral e desnecessaria ao texto. Marshall, no capitulo x do livro rv dos 
Princfpios, esta a tratar da concentractao espacial das industrias. E, de repente, 
a firma: 

As causas que determinam o progresso econ6mico das nact6es 
pertencem ao estudo do comercio internacional e, par isso, caiem fora 
da nossa presente analise [Marshall (1890}, p. 225.] 

Todos estes testemunhos afirmam a importancia do comercio e das rela
~6es internacionais para o desenvolvimento das economias. Ao afirma-lo, eles 
explicitam uma ideia corrente e comum. Mas, ao mesmo tempo, manifestam 
tambem uma das mais polemicas componentes da teoria do desenvolvimento. 

Na verdade, a interac9ao entre as rela96es internacionais e o progresso 
encontra-se entre as mais controversas das questoes de desenvolvimento. 
A discussao come9a na consideractao da possibilidade de existencia de poten
cial dinamico no comercio internacional. Este foi afirmado desde o principia por 
Adam Smith e, como diz Findlay (1984), toda a teoria do comercio internacio
nal provem do capitulo 7 dos Princfpios de Ricardo. Mas, para muitos, a ••van
tagem comparativa» nao e uma teoria dinamica mas meramente urn conceito 
estatico. 

Afirmar tal coisa e, antes de mais, ignorar de que forma profunda todo o 
raciocfnio classico esta impregnado de dinamica. Ap6s a revoluctao marginalista, 
a economia neoclassica distinguiu bern os dais pianos, estatico e dinamico. Mas 
os ricardianos quase ignoravam tais requintes metodol6gicos. A ••vantagem 
comparativa» e dinamica porque Ricardo era incapaz de raciocfnios esta
ticos. A teoria da escola classica, tal como a realidade, e intrinsecamente 
evolutiva. 

Mas os problemas da interacvao entre as relav6es internacionais e o de
senvolvimento sao polemicos num sentido muito mais profunda. E que, mesmo 
aceitando o caracter dinamico dos contactos internacionais, muitos autores dis
cutem o sentido da sua influencia. Trata-se daquilo a que Hischman chamou a 
hip6tese do ••beneffcio mutua» (25

): sera que os contactos entre economias sao 
beneficos ou prejudicias ao desenvolvimento, sobretudo dos palses mais po
bres? 

A maioria dos autores classicos e neoclassicos, na linha de Smith e Ricardo, 
aceitaram a hip6tese do ••beneffcio mutua» do comercio internacional. Marx 
parecia rejeitar essa hip6tese, mas os contactos internacionais nao estavam no 
centro das suas preocupa«f6es. Em 1902, John Hobson apresenta a tese do 
«imperialismo», que ve os contactos econ6micos entre metr6pole e col6nias 
como os promotores essenciais do atraso relativo das ultimas. A importancia 
posterior desta tese foi magnificada extraordinariamente por dais factos essen

ciais. 

(25) V. Hirschman (1981). 
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Em primeiro Iugar, na sua obra mais importante para a teoria econ6mica 
e para a analise te6rica marxista [Lenine (1917)] Lenine incorpora o conceito 
de imperialismo no modelo marxista. Ao faze-lo, transforma a relagao marxista 
fundamental entre o proletario e o capitalista numa relagao a escala mundial e 
salva a escola do falhango. Na verdade, a nao verificagao da previsao de Marx 
da proletarizagao dos pafses industriais, ja clara no infcio do seculo, iria a pra
zo afectar a influencia polftica da teoria. Lenine, com a sua contribuigao, permi~ 
te justificar esse facto pela existencia das col6nias, fazendo dos proletarios 
europeus exploradores dos pafses pobres. 

Por outro lado, Lenine coloca deste modo a visao marxista no centro do 
problema s6cio-econ6mico fundamental do seculo xx. Se a «questao social>> (26) 

entre proletarios e capitalistas fora o fen6meno social mais importante do se
culo x1x, as relag6es entre regi6es ricas e pobres viria a ter a correspondente 
importancia no nosso seculo (27). 

0 segundo facto determinante da popularidade da tese do imperialismo foi 
a sua adopgao pela chamada escola neo-marxista que, depois de 1945, pro
curou renovar o corpo te6rico marxista. A sua tonica vai centrar-se na discus
sao das consequencias dinamicas das relag6es internacionais (28). 0 «neo-im
perialismo>> torna a linha de Lenine extensfvel as relag6es Norte-Sui entre pafses 
independentes. A escola toma como tarefa essencial o estudo e determinagao 
dos varios mecanismos de «dependencia>>. Fora do nucleo central da escola, 
aparecem variantes influentes como a chamada tese da «degradagao dos ter
mos de troca>>, de Prebisch e Singer (29). 

Esta breve descrigao ilustra a estreita relagao que existe, quer na teoria 
quer na pratica de desenvolvimento, entre os problemas do progresso e das 
transacg6es internacionais. Os modelos de interacgao entre comercio interna
cional e desenvolvimento continuam a ser, ainda hoje, uma realidade muito influente. 
Multiplicam-se os modelos em que o cornercio e benefico {30

) ou malefico (31
). 

lnclusivamente, da interacgao entre os dois conceitos, nasceu uma nova 
geragao de teorias explicativas do fen6meno da especializagao internacional 
[Krugman (1979)]. A relagao estreita entre a «nova economia internacional>> e o 

(26) V. Leao XIII (1891). 
(27

) Paulo VI (1967). 
(28) V., por exemplo, Baran (1952) e Baran e Sweezy (1966). 
(29) V. Prebisch (1959) e Singer (1950) e a explicac;:ao posterior de Bacha (1978). 
(30) Entre os muitos referidos no resumo de Findlay (1984), vale a pena salientar o influente 

Findlay (1980), que tern interesse especial para esta sfntese de analisar o comercio entre o Sui ricardiano 
e o Norte soloviano, sintetizando as duas dinamicas de acumulac;:iio atras referidas. 

(
31

) Bhagwati (1958) e urn caso interessante que mostra que nao s6 os inimigos do comer
cia internacional lhe conhecem os limites. Neste modelo, hoje classico, o crescimento e prejudica
do pelo comercio, sem impedir que o autor continue a ser urn dos maiores defensores da liber
dade do comercio. 
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problema do comercio internacional como motor de desenvolvimento ve-se cla
ramente no facto de urn dos corolarios mais importantes dessa escola ser a 
explica~ao da tese dinamica do imperialismo [Krugman (1981 )]. 

Talvez boa parte da controversia se deva ao facto de, dos quatro «mota
res» aqui referidos, este ser aquele que menos representa uma «forva, pura» e, pelo 
contrario, se reveste mais de caracterfsticas de mecanisme de transmissao. Na ver
dade, pode dizer-se que o potencial dinamico das relay6es intemacionais esta ligado 
estreitamente aos outros tres motores. A acumula~o de capital e as inova~qes num 
pafs tomam-se rnais eficazes e influentes atraves das relay6es intemacionais, tal como 
se verifica nelas urn aumento da dimensao de mercado. 

Assim sendo, as relay6es intemacionais sao, rnais do que tudo, uma forma de 
os «motores de desenvolvimento» de urn pafs expandirem a sua influencia e, ao 
mesmo tempo, receber a influencia dos motores estrangeiros. Mas e aqui que a 
defini~o ffsica de «motor» nos pode ajudar. As relay6es intemacionais transformam 
a energia proveniente dos outros motores num novo tipo de energia econ6mica. Neste 
sentido, poucos mecanismos serao mais «motores» que a «vantagem comparative». 

Assim, e tal como Marshall e Robertson afirmaram, o comercio internacio
nal e claramente urn motor do desenvolvimento. Mas durante muitos anos, tal
vez para sempre, sera o motor mais polemico do desenvolvimento; 

5 ...,;__ A ccdimensao de mercado» 

Se a «acumula~ao de capital» e o motor de desenvolvimento mais estu
dado, a «inova~ao» o seu motor mais complexo e a «Vantagem comparativa», 
como vimos, e o motor mais polemico, a «dimensao de mercado•• e, certamen
te, o motor mais esquecido. Na verdade, se em alguns momentos da hist6ria 
da economia houve quem o sublinhasse, ele esteve arredado da expressao da 
maioria das analises, embora que nao da sua essencia. 

Em 1928, Allyn Young afirmou que Adam Smith tinha feito «uma das mais 
iluminantes e frutuosas generaliza~oes que pode ser ser encontrada em qual
quer parte de toda a literatura de Economia••. A ideia a que Young se referia 
consiste na combina~ao das primeiras frases do primeiro e terceiro capitulo da 
Riqueza das Nat;6es: 

0 maior acrescimo dos poderes produtivos do trabalho e grande 
parte da perfcia, destreza e born sensa com que ele e em grande 
parte dirigido, ou aplicado, parecem ter sido os efeitos da divisao do 
trabalho [Smith (1776), 1, p. 77.] 

Sendo a capacidade de troca que da origem a divisao do traba
lho, a extensao desta deve ser limitada pela extensao daquela capa
cidade ou, par outras palavras, pela dimensao de mercado (op. cit., 1, 

p. 99.) 

99 



Para Young, a dimensao do mercado constitufa urn dos mais importantes 
motores do desenvolvimento. Mas e diffcil, a primeira vista, dizer qual e a sua 
ideia. E clara que, em parte, a «dimensao do mercado» provem da mesma raiz 
dinamic9: das rela96es internacionais, analisada atras. A forma mais facil de urn 
pafs pequeno aumentar a dimensao do seu mercado e abrindo as suas frontei
ras aos contactos com o exterior. Mas o problema nao se reduz a isso. Exis
tem elementos importantes da dimensao de mercado para alem da especializa
!faO internacional. A ••dimensao de mercado» nao se esgota na ••vantagem 
comparativa» (32). 

Em primeiro Iugar ha problemas de dimensao mfnima de opera9ao econ6-
mica. A questao pode ate ser relacionada com o conceito de ••acumula(fao 
primitiva» que Adam Smith e Karl Marx discutiram {33). E necessaria uma dimen
sao mfnima de partida para conseguir iniciar urn processo de desenvolvimento 
econ6mico. 

Mas a tese s6 toma as seus reais contornos com a considera(fao da exis
tencia de ••economias externas» e ••economias de escala», alias referidas no 
proprio tftulo do texto de Young. E aqui que se resume o nucleo central deste 
motor. 0 aproveitamento destas vantagens da interac(fao econ6mica, tao im
portantes no sucesso da ••revolu~o industrial» e que Smith tinha bern presentes na 
sua obra originante, constituem, par si s6, uma raiz dinamica aut6noma {34

). 

Marshall e o primeiro economista a ter bern consciencia das consequencias 
econ6micas e te6ricas destas externalidades. No seu tratado de base {35) 

Marshall entende bern a sua importancia, mas tambem as dificuldades do seu 
tratamento analftico (36). 

Como se ve, estamos num dos campos mais complexos da discussao 
econ6mica. Mas o problema caiu mais uma vez no esquecimento ap6s a inter
ven(fao de Young. Sera Rosenstein Rodan que, em 1943, o retomara na sua 
tese do big-push. 0 desenvolvimento, diz Rodan, nao consegue verificar-se par 
evolu!fao normal. E preciso urn ••grande empurrao» inicial para criar as estrutu
ras econ6micas basicas (infra-estruturais, mas tambem produtivas) que supor
tem urn crescimento auto-sustentado. 

(32
) De referir aqui uma nota que ja foi assinalada na sec9ao 1 atras, para Smith, a «dimen

sao de mercado» esta, atraves da «divisao do trabalho», estreitamente ligada a «acumulac;:ao de 
capital••. Oeste modo, se nota mais uma ligac;:ao entre os «motores de desenvolvimento». 

{
33

) V. Smith (1776), pp. 493 e seg., e Marx (1867), livro 1, capitulo xx1v. 
{

34
) Nao se pode esquecer aqui o ponto - nao estritamente te6rico, mas essencial na ar

gumentac;:ao politica de Smith- de que a «dimensao de mercado» estava, para este autor, 
inseparavelmente ligada a liberalizac;:ao do comercio e a remo9ao dos obstaculos administrativos 
aos contactos econ6micos. 

{
35

) V. Marshall (1890), livro 1v, capitulos 1x, x1, x111, livro v, capitulos v11, x11 e x111, e apendice H. 
{

36
) Pode dizer-se, como se vera adiante, que s6 as abordagens de Arrow {1952) e de Romer 

(1985) irao permitir, em parte, urn tratamento analitico adequado do essencial dos problemas. 
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A tese de Rodan, que sera desenvolvida no conceito de balanced growth 
de Ragnar Nurkse (37

), partia, como muitos notaram, de uma desconfianc;a nas 
potencialidades do comercio internacional. Mas existia mais do que isso na teoria. 
Scitovsky (1954) vern ilustrar alguns dos seus pontos essenciais, colocando o 
acento t6nico nas «economias externas». 

Ap6s o debate do balanced growth, a «dimensao do mercado» volta ao 
limbo te6rico onde viveu a maior parte do tempo. Daf, como se vera, s6 veio a 
ser retirado par teses mais recentes. Mas se a «dimensao do mercado» era 
esquecida pelos te6ricos, o verdadeiro crescimento era, como sempre, promo
vida em muito pela actuac;ao de externalidades e rendimentos crescentes. 

Pode pais dizer-se que o motor da «dimensao de mercado» pretende captar 
o potencial dinamico, tao simples mas tao importante, das economias externas 
e de escala. Ele e, sem duvida, urn dos factores mais importantes para a exis
tencia de cumulatividade no desenvolvimento (38). 

6 - A sfntese de Robert Lucas 

Estes quatro motores estao presentes em estreita combinac;ao e interacc;ao 
em multiplas abordagens ao problema do desenvolvimento. Alias, na apresen
tac;ao que atras foi feita, varias vezes foi necessaria distinguir elementos de urn 
dos mecanismos a meio da analise de outro. Pode-se mesmo dizer que urn 
estudo do processo de desenvolvimento s6 esta complete se incluir os quatro 
motores e o potencial dinamico acrescido da sua interacc;ao. 

Talvez a sua sfntese mais expressiva, eo local onde todos se manifestem 
mais claramente, seja na obra de Adam Smith. 0 «pai da economia•• foi su
cessivamente citado atras para a definic;ao dos conceitos. Este facto, alias, 
apenas reforc;a a afirmac;ao do Prof. Kenneth E. Boulding: 

E sempre deprimente voltar a Adam Smith, especialmente em de
senvolvimento econ6mico, pais compreende-se quao pouco aprende
mos em quase duzentos anos. [Boulding (1966).] 

(
37

} Nurkse (1952) e (1953). Esta tese havia de ser desafiada por, entre outros, Albert 
Hirschman em 1959, defendendo o unbalanced growth. 0 debate que se seguiu foi Iongo e inten
so mas, como alguns crfticos vieram a notar [v., por exemplo, Dagnino-Pastore (1963)], as duas 
posi~c5es em presen~a partiam da mesma estrutura analftica basica. 

(38} Este facto revela uma das ironias mais interessantes da teoria. Sendo Marshall o autor 
que mais desenvolveu a teoria das economias externas e de escala, Rodan, partindo delas, toma 
como lema o inverso do celebre moto dos Principles of Economics [Marshall (1890}]: «Natura non 
tacit saltum.» 
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Mas entre os exemplos recentes de sfntese dos varios conceitos referidos 
encontra-se, sem duvida, o texto inovador de Robert E. Lucas Jr. On The 
Mechanics of Economic Development. E ele que foi aqui escolhido para ilustrar, 
breveme.nte, a presenca simultanea e interactiva dos quatro motores. 

0 trabalho de Lucas nao e apenas mais uma analise do processo de 
desenvolvimento. Trata-se de urn texto, hoje ja classico, que relancou o inte
resse da Teoria Econ6mica pelos problemas do desenvolvimento ap6s mais de 
uma decada de estagnagao, e inspirou o nascimento da escola do «crescimen
to end6geno» (39). E este o texto que aqui sera muito brevemente analisado, 
apenas para demonstrar a sua relacao com a taxonomia atras discutida. 

No artigo de 1985, Lucas apresenta dois modelos. 0 primeiro, intitulado 
Human Capital and Growth segue a linha directa do modelo neoclassico com 
optimizacao a Ramsey. Mas neste modelo sao inclufdos varios aspectos adicio
nais. Na verdade, para alem da acumulacao de capital ffsico, ponto essencial 
do modelo neoclassico que vimos, alguns novos factores dinamicos sao inte
grados no nucleo essencial do modelo. 

Em primeiro Iugar, como o seu tftulo indica, e inclufdo no modelo o con
ceito de «capital humano», que acima ficou ligado ao motor da inovayao. Mas o 
modelo de Lucas nao inclui o capital humano apenas como mais urn processo de 
acumulayao. lsto toma-se claro por analise da funyao de produyao deste modelo, 
que constitui a base do seu processo evolutivo, e que esta explfcita na equayao (6) (40): 

(6) 

onde N(~ representa a populacao, c(~ o consumo per capita, K(~ o stock de 
capital, ti..~ a parte do tempo de ocupayao utilizado na produyao [o resto, 1 - ti..~. e 
usado na acumulayao de capital humano], h(~o capital humano de cada trabalhador 
e ha(~ representa a media do capital humano dos trabalhadores da economia. 

Repare-se que a equacao (6) inclui explicitamente economias externas e 
de escala, precisamente ligadas ao conceito de capital humano (41

). Deste modo, 
sao inclufdos elementos dinamicos que podemos relacionar directamente com 
o quarto motor, o da «dimensao de mercado». 

(
39

) Deve referir-se, tal como Lucas o faz, a antecedencia de textos como, sobretudo, Arrow 
(1962) e Romer (1985). 

(40) V. Lucas (1986), equagao (11 ). 
( 41 ) A inclusao da media do capital humano na equagao tern, explicitamente, a finalidade de 

incluir os efeitos externos do capital humano. Na verdade, com esta fungao de produgao, cada 
empresa, mesmo que os seus trabalhadores nao tenham maior capital humano, beneficia com a 
subida do capital humano das outras, por efeito da media. Por outro lado, este termo torna a 
fungao homogenea de grau 1 + y > 1. E por causa destes efeitos que os resultados matematicos 
de Romer (1985) se tomam vitais para a solugao de urn modelo com caracterfsticas que ate entao 
eram consideradas impedidoras de uma resolugao analftica. 
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No seu segundo modelo, a que deu o nome de «learning-by-doing and 
comparative advantage», Lucas adapta uma estrutura analftica muito semelhan
te a anterior, mas onde sao tratados efeitos relacionados com o comercio in
ternacional. Nao se pode deixar de caracterizar o raciocfnio deste segundo mo
delo como inclufdo explicitamente no terceiro motor, o da «Vantagem compa
rativa». 

0 resultado dos modelos de Lucas e, sem duvida, notavel. Na verdade, 
atraves destas adigoes, os modelos conseguem resolver o problema mais gra
ve de adequagao empfrica dos modelos de crescimento baseados na acumula
gao de capital, quer sejam classicos quer neoclassicos. Na verdade, estes 
modelos nao conseguiam apresentar urn crescimento positivo de Iongo prazo 
nos indicadores medidos per capita sem langar mao de choques ex6genos (42

). 

Ao produzir esse efeito dentro da propria dinamica do modelo, pode dizer
-se que Lucas conseguiu, finalmente, urn modelo analftico que endogeniza o 
crescimento (43). No entanto, na nomenclatura aqui apresentada, o feito de. Lucas 
pode e deve ser interpretado, simplesmente, como o resultado de uma combi
nagao interactiva genial dos quatro motores de desenvolvimento na mesma 
estrutura analftica. Assim se demonstra a importancia desta interacgao e, simultanea
mente, se decomp6e o modelo de Lucas nas suas partes integrantes. 

7- Resumo e conclusoes 

0 presente texto, como se disse, pretendia apenas apresentar uma tenta
tiva de estruturagao e classificagao dos mecanismos dinamicos essenciais do 
progresso econ6mico. Estes mecanismos, a que se chamou <<motores de desen
volvimento», foram divididos em quatro grupos, de acordo com uma estrutura<;ao 
muito simples. Assim se pretendeu facilitar e organizar o estudo te6rico do com
plexo e multifacetado fen6meno do desenvolvimento. 

(42) Este problema ensombrou sempre estas teorias. No que respeita.ao modelo classico ( e 
apesar de, como se disse, o resultado de estado estacionario nao ser desejado originalmente por 
Ricardo), esta caracterfstica tomou a escola classica incapaz de entender a «revoluc;:ao industrial» 
que lhe era contemporanea e tornou o seu modelo sucessivamente mais contrafactual. Stuart Mill 
procurou resolver a questao caracterizando o desenvolvimento como uma corrida entre os rendi
mentos decrescentes e os melhoramentos tecnol6gicos, que Ricardo ja tinha vislumbrado [v. Mill 
(1848), livro 1, capitulo xm, p. 191]. Pelo seu lado, Solow inclui desde o infcio o conceito de «pro
gresso tecnol6gico» no seu modelo. No entanto ambos os dispositivos eram claramente externos 
ao essencial de cada dinamica dos seus modelos, como vimos. A considerac;:ao simples da 
acumulac;:ao de capital nunca conseguiu criar um crescimento sustentado em nfveis per capita. 

(
43

) Oaf o nascimento da escola chamada do «crescimento end6geno», que tanta fertilidade 
cientffica tern tido desde ·entao. Romer (1989) e um dos resumos mais importantes dos primeiros 
resultados. 
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0 conceito de «motor de desenvolvimento» e discutfvel. Os seus cantor
nos e a possibilidade de isolar tal mecanismo sao, admitidamente, complexas e 
nebulosas. lsso apenas quer dizer que o seu uso nao pode ser exagerado. 
0 conceito e aqui utilizado como mero instrumento para uma taxonomia do nu
cleo essencial da dinamica econ6mica. E defensavel que ele ajuda a clarificar 
essa teoria. 

Os quatro motores foram denominados pelo apelo a conceitos econ6micos 
comuns. Na verdade, eles mais nao fazem do que explicitar quatro ideias dina
micas muito simples e frequentes na Teoria Econ6mica. 0 potencial dinamico 
do investimento em instrumentos produtivos, da actividade empresarial, da es
pecializagao internacional e das economias externas e de escala pertence, 
realmente, a longa heranga dos estudos da evolugao econ6mica. A sua 
explicitagao tern objectivos claros de clarificagao e slntese. 
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