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1 - lntrodu~ao 

A moderna teoria do crescimento econ6mico tem a sua origem, em parte, 
na importante contribuigao de Solow (1956). Este autor estabelece, atraves de 
uma formalizagao matematica simples, um mecanisme segundo o qual o cres
cimento do produto em dada economia e resultado da acgao de um conjunto 
de outras variaveis, destacando-se entre estas o capital ffsico, uma vez que e 
a maior ou menor capacidade de investimento em maquinas e equipamentos 
que determina o processo de crescimento; tudo o resto (progresso tecnico, taxa 
de crescimento da populagao, comportamento dos indivfduos) e ex6geno, no 
sentido em que nenhuma destas variaveis seria manipulavel de um ponto de 
vista meramente econ6mico. 0 modelo de Solow parte de uma estrutura de 
mercado concorrencial em que o produto e gerado por uma fungao de produ
gao agregada de propriedades neoclassicas (rendimentos marginais decrescen
tes do factor capital e rendimentos constantes a escala); a utilizagao de uma 
fungao de produgao com estas propriedades induziu a que o modelo de Solow 
e subsequentes extensoes viessem a adquirir a designagao de teoria de cres
cimento neoclassica. 

A teoria de crescimento neoclassica radica a sua ideia base na lei dos 
rendimentos marginais decrescentes; segundo tal lei, ao acrescentar unidades 
sucessivas de capital a produgao, esta tende a crescer a uma taxa progressi
vamente inferior, de modo que a economia converge para um ponto de satura
gao do investimento, a que corresponde, salvo qualquer influencia ex6gena, uma 
situagao de crescimento nulo. Ainda com base na lei dos rendimentos margi
nais decrescentes, a teoria neoclassica justifica um processo de crescimento 
mais acelerado nos pafses menos dotados de capital, onde o investimento teria 
um impacte superior na produgao aquele que se observa em pafses com maior 
disponibilidade de recursos. Assim, nao s6 todos os pafses tenderiam, na 6pti
ca neoclassica, para um equilfbrio de Iongo prazo caracterizado pela ausencia 
de crescimento, como tambem o fariam a velocidades diferentes, permitindo um 

() Este artigo e uma versao resumida da lese de mestrado discutida no ISEG a 11 de 
Setembro de 1996 e realizada sob a orienta9ao do Professor Paulo Brito. 

(') Mestre em Economia Monetaria e Financeira e assistente da disciplina de Economia na 
Escola Superior de Comunica9ao Social- lnstituto Politecnico de Lisboa. 

137 



Esruoos oE EcoNOMIA, VOL. XVI-XVII, N." 2, PRIMAVERA 1997 

processo de convergencia entre economias, ou seja, um processo de aproxi
ma<;::ao dos pafses pobres aos pafses rices (1). 

Dada a aparente contradi<;::ao que a teoria neoclassica evidenciava (reve
lando-se, par um !ado, como um paradigma teorico bem estruturado e capaz 
de tornecer uma explica<;::ao logica para o processo de crescimento das econo
mias mas, par outre !ado, pouco plausfvel de um ponte de vista de associa<;::ao 
as experiencias concretas de desenvolvimento), tornou-se necessaria encontrar 
rumos alternatives para a teoria do crescimento. E com Romer (1986) e Lucas 
(1988) que o estudo do crescimento econ6mico ganha novo t61ego. A ideia 
fundamental e a de contrapor ao crescimento exogeno e limitado no tempo tal 
como detinido par Solow um processo de crescimento que e simultaneamente 
end6geno e sustentavel (endogene porque a evolu<;::ao das variaveis que o 
condicionam, como a tecnologia, e agora determinada no interior do modele e 
sustentavel porque as novas variaveis end6genas, constituindo o prate da ba
lan<;::a que se contrap6e a tendencia decrescente dos rendimentos marginais do 
capital tfsico, possibilitam uma taxa de crescimento do produto nao decrescen
te ao Iongo do tempo, a medida que cresce a dota<;::ao de tactores). 

A investiga<;::ao em torno da teoria do crescimento endogene, apesar de 
ter sempre subjacente a justitica<;::ao dos acrescimos do produto atraves de 
causas endogenas, tenderia a dispersar-se par inumeros temas de analise. Duas 
correntes assumem especial preponderancia: 

1) Modeliza<;::ao da inova<;::ao e ditusao tecnologica como motores do 
crescimento; 

2) Separa<;::ao capital tfsico/capital humane como meio de justiticar a 
presen<;::a de rendimentos marginais do capital constantes ou cres
centes. 

0 desenvolvimento da vertente tecnol6gica da teoria do crescim~nto 
endogene depende, em grande parte, da contribui<;::ao de Paul Romer. Romer 
(1990) introduz na teoria do crescimento end6geno uma verdadeira teoria do 
progresso tecnologico, ao considerar que o estor<;::o de investimento em investi
ga<;::ao e desenvolvimento (I&D) que as economias desenvolvem deve ser con
siderado variavel end6gena no processo de crescimento, pais da sua optimiza<;::ao 
pode depender o sucesso da polftica de crescimento economico. 

A segunda corrente de crescimento endogene distingue-se da primeira num 
aspecto essencial: nesta, a semelhan<;::a do modele de Solow e da teoria neo
classica em geral, a tecnologia e exogena, centrando-se a analise do cresci
mento na variavel capital. 

Sintetizadas as principais reterencias na teoriza9ao do crescimento econo
mico, torna-se possfvel situar o presente objecto de estudo: e desenvolvido um 
modele que poe em contraste situa<;::6es de crescimento neoclassico e de cres-

(1) As diferentes velocidades no processo de crescimento das economias tem side um tema 
fundamental de estudo empfrico- v., por exemplo, Sarro e Sala-i-Martin (1995). Os resultados 
admitem a provavel existencia de um processo de convergencia como o descrito, mas s6 no in
terior de grupos de pafses em que as condic;:oes definidas por outros factores (taxa de crescimen
to da populac;:ao, taxa de poupanc;:a, nfvel de tecnologia) sao semelhantes. · 
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cimento endogene e que tera sempre subjacente um ambiente concorrencial 
em que se elimina a possibilidade de qualquer tipo de externalidades na acu
mulagao de factores produtivos. Esta analise baseia-se num modele de cresci
mento endogene, o qual posteriormente sera modificado de forma a incluir uma 
situagao de crescimento neoclassico; a questao tecnologica sera negligenciada, 
considerando-se a tecnologia como factor exogeno e, portanto, a vertente a 
evidenciar e a da separagao capital ffsico/capital humane e a da possibilidade 
de admitir as alternativas rendimentos decrescentes/rendimentos constantes. 
0 objective e, assim, o de debater em condig6es de modelizagao proximas 
quais as semelhangas e dissemelhangas que se encontram entre as duas 
teorias. 

A secgao 2 debate com maier pormenor a distingao entre as duas classes 
de modelos no que toea ao tipo de rendimentos marginais do capital conside
rados. A secgao 3 introduz o modele a desenvolver. A secgao 4 faz uma pri
meira distingao importante entre as duas classes de modelos ao determinar taxas 
de crescimento de equilfbrio positivas para as situag6es de crescimento 
endogene em clare contraste com as taxas de crescimento nulas que definem 
o estado de equilfbrio neoclassico. A resolugao do modele conduz a um con
junto de equag6es canonicas, encontradas na secgao 5, que vao permitir cons
truir um sistema linearizado a partir do qual a dinamica comparativa local e 
analisada. Na secgao 6, inicia-se o estudo de dinamica comparativa, salientan
do-se novamente a separagao crescimento neoclassico/crescimento endogene, 
agora no que respeita a dimensao da trajectoria de equilfbrio do modele. As 
secg6es 7 e 8 destinam-se a evidenciar o comportamento e o sentido de evo
lugao que as diversas variaveis toma:m, numa primeira fase, no ajustamento 
para o equilfbrio de Iongo prazo e, numa segunda fase, quando sujeitas a 
perturbag6es exteriores ao sistema economico, nomeadamente nos nfveis de 
tecnologia. Por tim, a secgao 9 destina-se a algumas considerag6es e conclu
s6es relevantes. 

2 - Crescimento neoclassico e crescimento end6geno 

A teoria de crescimento neoclassica e a teoria do crescimento endogene 
distinguem-se fundamentalmente pela diferente forma como encaram a possibi
lidade de crescimento economico no Iongo prazo. A teoria neoclassica respeita 
a ideia de que o crescimento de Iongo prazo s6 e possfvel em virtude de cau
sas ex6genas; caso nao ocorra qualquer perturbagao exterior ao sistema eco
n6mico, tendera a perpetuar-se um estado de equilfbrio, atingido ap6s um pro
cesso mais ou menos celere de convergencia, ao qual correspondera uma taxa 
de crescimento do produto per capita nula. Na teoria do crescimento endogene, 
admite-se a presenga de uma taxa de crescimento positiva que se mantera no 
tempo sem que para tal seja necessaria qualquer influencia externa a estrutura 
econ6mica em causa; variaveis exogenas, como o nfvel de tecnologia, afectam, 
tambem neste caso, a evolugao da taxa de crescimento do produto per capita, 
porem a ocorrencia de qualquer processo de inovagao tecnol6gica nao e con
digao l'"!ecessaria para que os nfveis de produto, acumulagao de capital e con-
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sumo se mantenham afastados de um hipotetico ponto de equilfbrio de cresci
mento nulo (2). 

Analiticamente, a distinvao entre os dois paradigmas te6ricos reside na 
forma como se percebe a evoluvao dos rendimentos marginais a que esta sujeita 
a acumulavao dos factores de produvao reprodutfveis (nomeadamente o capi
tal, ffsico e/ou humano). Nos modelos de indole neoclassica, a tendencia natu
ral da economia para o declfnio da sua taxa de crescimento encontra justifica
vao na convicvao de que a acumula9ao de capital esta sujeita a rendimentos 
marginais decrescentes. Em contrapartida, um modelo de crescimento end6geno 
caracterizar-se-a pela exploravao da ideia de que a economia demonstra capa
cidade de fazer crescer o produto na exacta medida em que aumenta a dota
vao de capital para a produvao, admitindo-se, por conseguinte, a presen9a de 
rendimentos marginais do capital constantes. . 

0 debate crescimento limitado no tempo (teoria neoclassica)/crescimento 
sustentavel (teoria do crescimento end6geno), ou rendimentos decrescentes/ 
rendimentos constantes, esta presente na comparavao entre modelo Solow-Swan 
e modelo AK (3), comparavao esta que e extensfvel a modelos de crescimento 
com determinavao end6gena da poupanva (modelos tipo Ramsey). Aqui, o 
objective e o de situar este debate a um nfvel complementar aos citados. Ter
-se-a como referencia uma economia composta por dois sectores (capital ffsico 
e capital humano produzidos atraves de tecnologias distintas) e o ponto de 
partida sera o modelo Uzawa-Lucas, explorado entre outros em Lucas (1988), 
Rebelo (1991 ), Caballe e Santos (1993), Mulligan e Sala-i-Martin (1993) e Bond, 
Wang e Yip (1996). Este modelo descreve um processo de crescimento 
end6geno no sentido em que quer no sector produtivo (de bens de consumo e 
capital ffsico) quer no sector educative (que produz capital humano), os rendi
mentos marginais do capital, entendido em sentido amplo de forma a incluir 
capital ffsico e capital humano, sao constantes. Continuando a ter por base o 
cenario bi-sectorial referenciado, a hip6tese de rendimentos constantes e entao 
confrontada com outras alternativas (nomeadamente, a presen9a de rendimen
tos decrescentes num ou no outro sector) de forma a evidenciar os principais 
pontos de coincidencia e de ruptura entre as duas teorias. 

3 - Generaliza~ao do modelo Uzawa-Lucas 

0 ponto de partida da analise a efectuar sera um modelo de crescimento 
end6geno de dois sectores conhecido na literatura por modelo Uzawa-Lucas. 
Uma possfvel versao deste modelo e a que se apresenta de seguida. 

Considera-se uma economia composta por dois sectores, que produzem 
separadamente, e atraves de tecnologias distintas, capital ffsico/bens de con-

(2) Em rigor, num modelo de crescimento de caracterfsticas neoclassicas, a taxa de cres
cimento de equilfbrio da economia (.que correspondera, neste caso, a taxa de crescimento dos 
agregados produto, capital e consumo) nao sera nula, mas sim equivalente a taxa de crescimento 
da populagao. Porem, como a analise a efectuar tera por base variaveis per capita, a variavel 
representativa do crescimento da economia sera a taxa de crescimento do produto per capita, a 
qual, esta sim, e nula no estado de equilfbrio neoclassico. 

(3) V., por exemplo, Barro e Sala-i-Martin (1995), capitulo 1. 
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sumo e capital humane; ambas as formas de capital sao utilizadas como facto
res de produgao- o capital humane nos dois sectores e o capital ffsico exclu
sivamente no sector produtivo. 

0 consume per capita (c), a fracgao de capital humane a utilizar no sector 
produtor de bens (u), o montante de capital ffsico, por unidade de trabalho, 
disponfvel para a produgao (k) e a variavel respeitante a eficiencia media do 
trabalho ou variavel representativa do capital humane (h) sao as variaveis 
end6genas do modele, o qual inclui ainda os parametres ou variaveis ex6genas 
A (nfvel de tecnologia do sector produtivo), B (tecnologia do sector educative), 
n (taxa de crescimento da populagao), 8k e 8h (taxas de depreciagao do capital 
ffsico e do capital humane, respectivamente) e p (taxa de desconto da utilidade 
do consume). 

Trabalha-se com uma economia fechada e supoe-se a ausencia de qual
quer tipo de externalidade: trata-se de uma economia concorrencial, onde o 
equilfbrio e atingido atraves da competigao entre empresas em conjugagao com 
o comportamento optimizador das famflias. 

Ao agente representative da economia compete fazer o melhor uso possf
vel dos recursos disponfveis de forma a atingir o objective a que se propoe. 
0 objective da famflia representativa sera o de maximizar a utilidade do consu
me num horizonte infinite e as decisoes de consume serao tomadas no mo
menta t= 0. 

De acorde com o ambiente descrito, o modele Uzawa-Lucas assume a 
seguinte estrutura: 

Max U
0 

= fu(c).e-(p-n). 1.dt 
~u 0 . 

(P1) 

s.a:k = f(k,u.h)- c- (n + 8k ).k 

h = g[(1 - u).h]- 8h.h 

k(O) = k0 dado 

h(O) = h0 dado 

ende: c ~ 0; u E [0, 1]; k~ 0; h ~ 0; n > 0; 8k ~ 0; 8h ~ 0; p > 0. 
As fungoes de predugae e a fungao de utilidade a considerar no modele 

terao de obedecer a algumas propriedades, as quais se encontram, por exem
plo, em Caballe e Santos (1993), propriedades essas que permitem adoptar as 
seguintes formas funcionais: 

c1-e 
U(c)=-1-e 

y = f(k,u.h) = A.J(J-. ( u.h) 1-a 

Yh= g[(1- u).h] = 8.(1- u).h 

(3.1) 

(3.2) 

(3.3) 

As variaveis y e yh definem e nfvel de produgao I rendimente gerado res
pectivamente nos sectores produtivo e educative da econemia e 0 :::; a :::; 1 re-
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presenta a elasticidade capital ffsico-produto no sector produtivo. 0 parametro 
e na fun9ao de utilidade representa o inverso da elasticidade de substitui9ao 
intertemporal da utilidade do consumo; este parametro e constante e superior a 
unidade. 

0 modelo Uzawa-Lucas, como descrito par (P1), apresenta duas fun96es 
de produ9ao que verificam simultaneamente as propriedades de rendimentos 
constantes a escala e rendimentos marginais do capital constantes; isto acon
tece porque os factores de produ9ao considerados sao exclusivamente factores 
de capital e e esta coincidencia que permite definir um modelo de crescimento 
end6geno compatfvel com uma estrutura de mercado concorrencial. Pretende
-se agora generalizar o problema (P1) de modo a que este possa admitir fun-
96es de produ9ao mais abrangentes que as do caso Uzawa-Lucas, isto e: 

{

Y= A.f(l. (u.h)~ 

yh = B: [(1- u). hJ'l 
(3.4) 

Relativamente as fun96es de produ9ao subjacentes ao problema (P1 ), 
considera-se agora, para alem do parametro a, dais parametres de produtividade 
adicionais: 0 < ~ ~ 1 - a e 0 < TJ ~ 1 . 0 objective sera o de par em contraste as 
alternativas a + ~ < 1 , a + ~ = 1 e TJ < 1 , TJ = 1. Com a + ~ = 1 e TJ = 1 retoma-se 
o modelo Uzawa-Lucas. E possfvel demonstrar que outras duas situa96es sao 
compatfveis com o ambiente de concorrencia perfeita (4) (a+ ~ < 1 e TJ = 1; 
a+ ~ = 1 e TJ < 1) donde sera legftimo considerar um modelo mais generico que 
o problema Uzawa-Lucas e que inclua, ao contrario deste, situa96es de rendi
mentos decrescentes na acumula9ao de capital num ou no outro sector, man
tendo no entanto a hip6tese de rendimentos constantes a escala ou de concor-
rencia perfeita. · 

4 - Taxas de crescimento de equilibria 

De acordo com Caballe e Santos (1993), no estado de equilfbrio dado pela 
solu9ao optima que resulta da resolu9ao do problema (P1 ), e suposto que, 
quaisquer que sejam k(O) e h(O): c, k e h devem crescer a taxas constantes; 
u devera ser constante; o racio produto/capital sera tambem constante. Estas 
caracterfsticas serao validas nao apenas para o modelo Uzawa-Lucas, mas para 
as tres situa96es que se .encontram inclufdas no modelo mais generico. Rela
tivamente a ultima condi9ao ela nao e somente valida para o sector produtor 
de bens, isto e, para o racio produto/capital ffsico neste sector, mas tambem 
para o sector produtor de capital humano, ou seja, para o racio produto do 
sector educative/capital humano. A partir destas tres propriedades e possfvel 
determinar as taxas de crescimento de equilfbrio das variaveis c, k e h. 

(4) · Esta demonstragao e realizada em Gomes (1996), secgao 4. 
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Notanda a taxa de crescimento da variavel capital humano, no estado de 
equilfbrio, por v, prova-se que as taxas de crescimento de equilfbrio do capital 

ffsico e do consumo serao ambas 
1 
~a. v, taxa esta nunca superior a v. E possf

vel tambem concluir que o parametro 11 sera o parametro que permite distinguir 
as situa<;6es de crescimento neoclassico e de crescimento end6geno; concreta
mente, se 11 = 1 a taxa v e positiva e portanto havera crescimento no equilibria, 
enquanto se 11 < 1, v= 0 e consequentemente ter-se-a um estado de equilfbrio 
de crescimento nulo. Assim, para as tres situa<;6es que definem o nosso mo
delo, uma del as respeitara ao caso neoclassico (11 < 1 , a + p = 1) enquanto as 
restantes duas (11 = 1 , a + P = 1 ; 11 = 1 , a + p < 1) representam situa<;6es de cres
cimento end6geno. 

Pretendendo-se proceder ao estudo de dinamica comparativa local do 
modelo, isto e, a analise da dinamica de ajustamento das variaveis end6genas 
para o seu estado de equilfbrio, torna-se necessaria modificar o problema (P1) 
que, de acordo com a estrutura que apresenta, nao permite realizar esse ob
jective; concretamente, tal analise s6 e possfvel num modelo em que as varia
veis nao crescem na proximidade do estado de equilfbrio, de modo que se tera 
de considerar, em alternativa a e, k e h, variaveis normalizadas de crescimento 
de equilfbrio nulo. 

0 procedimento de normaliza<;ao baseia-se num processo similar presente 
em Caballe e Santos (1993); este parte da defini<;ao de um conjunto de varia
veis que se sup6em constantes no estado de equilfbrio: en, kn e hn. Retome
-se, entao, a taxa de crescimento do capital humano, no equilfbrio, designada 

por v; o capital ffsico e o consumo crescerao a taxa 
1 
~a . v; nas mesmas cir

cunstancias en, kn e hn crescem a taxas nulas. Oeste modo, as rela<;6es que 
se estabelecem entre os dais conjuntos de variaveis podem ser expressas no 
seguinte: 

hn = h.e-v.t => h = hn.ev.t 

~ ~ 
kn= k.e-~·v.t => k= kn.e~·v.t 

--~-.v.t -~-.v.t 
en= e.e 1-a => e= en.e 1-a 

(4.1) 

(4.2) 

(4.3) 

Refira-se que a normaliza<;ao efectuada e valida para as tres situa<;6es 
subjacentes ao modelo em causa; todas essas situa<;6es podem ser obtidas 
como casas particulares das condi<;6es (4.1 )-(4.3). Note-se que no caso 
neoclassico v = 0 e portanto as variaveis originais coincidem com as variaveis 
normalizadas. 

Tendo definido as variaveis normalizadas, e agora necessaria substituf-las 
no problema de 6ptimo definido, o que origina um modelo reformulado ao qual 
corresponde um estado de equilfbrio {en, u, kn, hn} em que estas variaveis 
sao constantes (taxas de crescimento nulas): 

(4.4) 
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Este modele sera: 

Max U
0
= f~U(cn).e-~-n-(1 -e).1~o:-vJ.~dt 

c •. u Jo 

s.a: kn = A.kn. ( u.hn)~- en- ( n + ok + 1 ~a. v J . kn 

hn =B. [(1- u).hnJTJ- (oh + v). hn 

kn(O) = kno dado 

hn(O) = hno dado 

(P2) 

0 problema {P2) deve ainda obedecer as seguintes restrig6es sabre varia
veis e parametres: 

cn~o. ue [0,1], kn~o. hn~O; 

0 <a< 1, 0 < 13 < 1; 0 < 11 ~ 1, 0 < a+ 13 ~ 1, v ~ 0; 

a+ 13 < 1 ==} 11 = 1 e V> 0; 11 < 1 ==}a+ 13 = 1 e v= 0. 

5 - Resolu~ao do modelo 

Considere-se o hamiltoniano corrente respeitante ao problema {P2): 

~ = ~~~
8 

+pk.[A.k:.(u.hn)~-cn- (n+ok+ 1 ~a·vJ.kJ+ (5.1) 

+ph.{B.[(1-u).hnJll-(oh+ v).hn} 

Em {5.1 ), pk e o prego-sombra do capital ffsico e ph o prego-sombra do 
capital humane. Por aplicagao do princfpio de Pontryagin a (5.1) obtem-se as 
condig6es necessarias de 6ptimo do problema, as quais conduzem ao seguinte 
conjunto de equag6es can6nicas: 

en:::::+. en. ~.a.k:- 1 • (u.hn)~- (p + ok + 8 "1 ~a . v] {5.2) 

u= P-~~(~~(~-Pl {(1 +13-ll).oh-(1-a).(n+ok)+ {5.3) 

+a. ~: - [13 + u. (11 -13)]. B. [(1 - u). hn ]TJ- 1
} 

{5.4) 

{5.5) 
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Estas quatro equac;6es diferenciais, que descrevem a evoluc;ao temporal 
das duas variaveis de controlo (c e u) e das duas variaveis de estado (k e h), 
constituem o sistema can6nico sabre o qual deve incidir o estudo de dinamica 
comparativa do modelo. 

Com o sistema obtido e possivel aprofundar a descric;ao das caracteristi
cas que definem o equilibria de Iongo prazo. A normalizac;ao efectuada permite 
assegurar que, no estado de equilibria:· 

(5.6) 

A imposic;ao de (5.6) ao sistema de equac;6es can6nicas resulta num con
junto de relac;oes validas no estado de equilibria; a partir dessas relac;oes, de 
forma a salvaguardar a hip6tese de que o estudo da dinamica comparativa do 
modelo no estado de equilibria nao se lim ita a situac;ao de um s6 sector (u = 1) 
ou a situac;ao em que existem dais sectores completamente dissociados 
(u = 0) (5), encontram-se as seguintes condic;6es que impossibilitam a existencia 
de soluc;6es de canto, ou seja, que garantem um equilibria interior. Estas con
dic;6es sao, para a situac;ao de crescimento end6geno: 

a) Produtividade minima do capital ffsico: p + ok +e. 
1 
~a· (8- oh) > 0; 

b) Produtividade minima do capital humano: p- n + (1 -e) .
1 
~a. oh < 8; 

c) Condic;ao de transversalidade: p - n + (1 -e) .
1 
~a. oh > (1 -e) .

1 
~a. B. 

E, para a situac;ao de crescimento neoclassico: 

a) Produtividade minima do capital humano: oh > 0; 
b) Condic;ao de transversalidade: p + (1 -11). oh- n > 0. 

6-Tipo de dinamica associada ao modelo- os valores pr6prios da matriz J 

De acordo com o exposto nas secc;oes anteriores, o problema (P2), que 
obedece a um conjunto de condic;6es de interioridade, define um modelo que 
descreve o comportamento de uma economia que consoante o valor do 
parametro de produtividade 11 apresentara ou nao crescimento sustentavel. 
0 estudo de dinamica comparativa local do problema permitira evidenciar as 
diferentes soluc;6es; os resultados a obter, os quais advem da comparac;ao das 
duas classes de ·modelos quando tomadas duas restric;6es de recursos, irao 
revelar que num modelo de crescimento end6geno, como o modelo Uzawa
-Lucas, existe uma traject6ria de equilibria de dimensao unitaria (uma recta), 
enquanto num modelo de crescimento de caracterfsticas neoclassicas, a 
traject6ria estavel ou de equilibria corresponde a um plano, sendo, portanto, 

(5) Se u = 0, o sector produtivo tera como unico factor de produ9ao o capital ffsico e o 
sector educativo utilizara exclusivamente capital humano; neste sentido, OS dois sectores estao 
dissociados porque a prodUI;:ao de cada urn nao estara em nada dependente da produ9ao do 
outro. 
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bidimensional. Analiticamente, esta diferenc;:a significa que dos quatro valores 
pr6prios associados ao sistema linearizado a considerar, terc3.o sinal negativo 
dois no caso de crescimento neoclassico e apenas um no caso de crescimento 
end6geno- ambos os sistemas definirao um equilibria ponto-sela (6), mas a 
dimensao da traject6ria estavel sera, como reterido, diferente. 

Ao sistema de equac;:6es can6nicas da secc;:ao anterior associa-se uma 
matriz jacobiana, J, que se obtem a partir da derivac;:ao de cada equac;:ao dite
rencial em ordem a cada variavel end6gena. As principais caracterfsticas distin
tivas desta matriz sao: 

a) 0 seu trac;:o, Tr(J), equivale ao dobra do factor de desconto total 

[que de acordo com (P2) sera p* = p- n- (1 -e).-~-. v], quanti-
1-a 

dade positiva, de acordo com a condic;:ao de transversalidade da 

secc;:ao 5; 
b) 0 determinante da matriz J obedece a seguinte condic;:ao: 

{
IJI=O se 11=1 

IJI>O se 11<1 

c) A soma dos menores principais de ordem dois da matriz J e uma 
quantidade interior ao quadrado do factor de desconto total, 
M(2) < (p*) 2 , de tal modo que se pode detinir a constante 
K = M(2) - (p*)2 < 0. 

Estas caracterfsticas permitem calcular os valores pr6prios de J; para etec
tuar este calculo segue-se, fundamentalmente, a tecnica apresentada em Brito 
(1995), segundo a qual os quatro valores pr6prios, 'A.i, (i= 1, ... ,4), sao obtidos 
atraves da seguinte formula: 

(6.1) 

A quantidade ( ~ r- I J I sera positiva, nas condic;:6es do modelo apre

sentado, de tal modo que os quatro valores pr6prios serao numeros reais. Os 
sinais dos valores pr6prios, aquila que e fundamental determinar, diterirao con
soante o valor assumido pelo parametro 11: 

Se 11 = 1 (crescimento end6geno) existem quatro rafzes reais para o 
polin6mio caracterfstico, sendo duas positivas, uma nula e ape-

(6) Segue-se aqui uma interpreta9ao de equilibria ponte sela identica aquela que e adopta
da no apendice matematico de Barra e Sala-i-Martin (1995): qualquer situa9ao em que o sistema 
nao e globalmente estavel (valores pr6prios todos negatives) ou globalmente instavel (valores 
pr6prios todos positives), corresponde a urn equilibria ponto-sela. 
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nas uma negativa, o que corresponde a uma situagao de bifur
cac;:ao local onde o brago estavel e unidimensional; um equili
bria definido por esta situagao reflecte a ausencia de estabilida
de estrutural; 

Para 11 < 1 (caso neoclassico) dois valores proprios serao positivos e 
os outros dois negativos. Este cenario caracteriza uma situagao 
em que o subespac;:o associado a trajectoria estavel e bidi
mensional e monotono. 

7 - Traject6rias estaveis e dinamica de ajustamento das variaveis 
end6genas 

0 estudo de dinamica comparativa a realizar sera composto por duas ta
ses. Numa primeira fase analisa-se o comportamento que as variaveis defini
das como endogenas evidenciam durante o processo de ajustamento para o 
seu estado de equilfbrio de Iongo prazo. Uma segunda fase consiste em, apos 
atingido o estado de equilibria, observar como este pode ser perturbado pela 
acgao de variaveis exogenas; esta segunda tase da analise dinamica do mode
lo sera o objecto de estudo da secc;:ao 8. 

Dado que o estudo de dinamica comparativa, em qualquer das suas fa
ses, envolve calculos consideravelmente volumosos, ir-se-a trabalhar, no que 
segue, com valores concretos para os diversos parametros; ao efectuar o estu
do de dinamica por exemplificac;:ao numerica possibilita-se uma maior clareza 
nos resultados a obter, embora, em contrapartida, se perca algum grau de ge
neralidade nas conclusoes a retirar. Para realizar esta exemplificagao sera ne
cessaria designar quais os valores a atribuir aos parametros do modelo; segue
-se aqui, uma vez mais, Caballe e Santos (1993), que consideram uma economia, 
segundo eles proxima da evidencia empfrica, na qual: A = 1 e B = 0,05; p = 0,05; 
n = 0,015; 8k = 0,01 e oh = 0; e 8 = 1 ,5; por tim, os parametros de produtividade 
adoptados sao a= 0,3; ~ = 0,7 e 11 = 1. Caballe e Santos (1993) trabalham com 
um modelo tipo Uzawa-Lucas e, por conseguinte, consideram rendimentos mar
ginais do capital constantes em ambos os sectores da economia; na nossa ana
lise, de forma a evidenciar as diferentes situagoes subjacentes ao modelo de
senvolvido, adoptam-se as alternativas ~ = 0,6 I~= 0,7 e 11 = 0,9 I 11 = 1. 

Para realizar o estudo de dinamica comparativa sera necessaria, num pri
meiro momenta, utilizar os valores admitidos para o conjunto de parametros do 
modelo com o objectivo de determinar os valores de equilibria das variaveis 
endogenas, e em seguida proceder ao calculo da matriz de vectores proprios 
associada aos valores proprios de J; a partir da matriz dos vectores proprios 
obtem-se, entao, as inclinac;:oes das trajectorias de equilfbrio entre as diversas 
variaveis endogenas, inclinagoes estas que possibilitam caracterizar o seu com
portamento dinamico. 

Seja P= [Pi/]' i= 1, ... ,4; j= 1, ... ,4, a matriz dos vectores proprios a calcular 
para cada uma das tres situac;:oes. Nas situagoes de crescimento endogeno, 
como referido na secgao 6, a trajectoria de equilibria e unidimensional e por 
conseguinte existe um unico valor proprio negativo. Designando o vector pro
prio associado a esse valor proprio por P1 = [P11 P21 P31 P41 ]T, as inclinagoes 
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das diversas traject6rias estaveis entre cada par de variaveis end6genas do 
modelo determinam-se, com base em P1, da seguinte forma: 

Sendo a traject6ria estavel do modelo unidimensinal, e necessaria supor 
que uma das variaveis end6genas, ou, mais especificamente, uma das varia
veis de estado, assume o estatuto de variavel predeterminada, isto e, de va
riavel que se ajusta gradualmente ao Iongo do tempo; as restantes tres varia
veis poderao, em contrapartida, saltar descontinuamente, representando, pais, 
variaveis nao predeterminadas. 

Supondo que a variavel capital humano e a variavel predeterminada do 
modelo, as inclinac;:6es das traject6rias de equilibria entre esta e cada uma das 
restantes variaveis end6genas sao dadas por: 

(7.1) 

0 elemento ihc representa a inclinac;:ao da traject6ria estavel entre as varia
veis capital humano e consumo, ou seja, designa qual o sentido e a amplitude 
da variac;:ao de en quando hn varia uma unidade, isto no decorrer do processo 
de ajustamento para o equilibria. 0 mesmo tipo de interpretac;:ao e valido para 
as restantes duas inclinac;:6es. A partir destes tres declives caracteriza-se todo 
o processo de convergencia das variaveis end6genas para o equilibria de !on
go prazo. Em contrapartida, no caso neoclassico o subespac;:o associado a tra
ject6ria estavel e bidimensional, tomando dais valores pr6prios valores negati
ves; para esta situac;:ao e possfvel determinar a inclinac;:ao das traject6rias de 
equilibria entre cada variavel de estado e cada variavel de controlo, ficando por 
determinar de que forma evoluem conjuntamente as duas variaveis de estado. 
Analiticamente, as referidas inclinac;:6es sao dadas pela multiplicac;:ao da submq.triz 
de P correspondente aos valores pr6prios negatives e as· variaveis de controlo 
com o inverso da submatriz respeitante aos mesmos valores pr6prios e as 
variaveis de estado, isto e: 

(7.2) 

0 elemento ike da matriz calculada respeita a inclinac;:ao da traject6ria es
tavel ou de equilibria entre as variaveis capital ffsico e consumo; os restantes 
elementos definem o mesmo tipo de inclinac;:6es para as respectivas variaveis. 

Considerando, entao, cada um dos tres casas separadamente: 
Caso 1 - Modelo Uzawa-Lucas (~ = 0,7; 11 = 1}.- Tendo presente o atras 

exposto, este modelo corresponde a uma situac;:ao em que se assume apenas 
uma variavel predeterminada: o capital humano. Sera, deste modo, passive! 
encontrar as inclinac;:6es das traject6rias de equilibria entre esta e cada uma 
das restantes variaveis end6genas, atraves de (7 .1 ): 

ihc = -3,3525; ihu = 3,5; ihk = -43,58 
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De acordo com os declives encontrados para as separatrizes estaveis, 
justifica-se o processo de ajustamento dinamico das variaveis para o respective 
equilibria, do seguinte modo: 

1) A inclinac;ao da traject6ria sela respeitante a relac;ao entre as varia
veis capital humano e consume e negativa, o que significa que a 
acumulac;ao de capital humano e o consumo variam, na conver
gencia para o equilibria, de forma qualitativamente oposta; 

if) A inclinac;ao da separatriz estavel entre capital humano e frac<;ao 
de capital humano a utilizar no sector produtivo e positiva: a va
riac;ao de hn e de u e qualitativamente identica no ajustamento para 
o equilibria; 

iii) Finalmente, a relac;ao entre as variaveis representativas das duas 
formas de capital e dada pela inclinac;ao negativa da respectiva 
traject6ria estavel, o que traduz uma situac;ao em que, no ajusta
mento para o equilibria, capital humano e capital fisico evoluem 
de forma qualitativamente inversa. 

De acordo com a analise realizada, a variavel capital humano relaciona-se 
com as restantes variaveis do modelo, no ajustamento para o equilibria, da 
seguinte forma: se no estado inicial da economia, o valor do capital humano e 
inferior ao valor que assumira no estado de equilibria [hn(O) < hn] este agrega
do tendera a sofrer um acrescimo no processo de convergencia; conjuntamen
te com este acrescimo na variavel hn, de acordo com as traject6rias de equili
bria calculadas, o capital fisico sofrera uma reduc;ao, o consume reduzir-se-a 
tambem e o capital humano transferir-se-a do sector educativo para o sector 
produtivo. Se, pelo contrario, o valor inicial da variavel capital humane for supe
rior ao seu valor de equilibria [hn (O) < fin], as traject6rias estaveis indicam que 
o processo de ajustamento se faz com um acrescimo do capital fisico, um acres
cimo do consumo e a transferencia de capital humane do sector produtivo para 
o sector educative. 

Caso 2- Rendimentos decrescentes no sector produtivo CP = 0,6; 11 = 1).
Tendo em conta (7.1), resultam as seguintes inclinac;6es das traject6rias esta
veis, para a presente situac;ao: 

ihc= -3,6127; ihu= 2,8446; ihk= -44,6989 

Facilmente se depreende que a (mica diferenc;a na evoluc;ao dinamica das 
variaveis end6genas entre este caso e o modelo Uzawa-Lucas e de natureza 
quantitativa, uma vez que do ponto de vista qualitative o processo de ajusta
mento e similar. 

Caso 3- Modelo neoclassico (p = 0,7; 11 = 0,9).- No modelo neoclassico 
depara-se com uma dificuldade inicial: os valores adoptados para os parametros 
nao permitem definir um equilibria interior; a condic;ao de interioridade oh > 0 e 
violada. Para que tal nao acontec;a sup6e-se agora que a taxa de depreciac;ao 
do capital humano e identica a taxa de depreciac;ao do capital ffsico, isto e, 
.oh= o,o1. 
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Para a situar;:ao neoclassica, na qual a traject6ria de equilibria e bi
dimensional (dois valores pr6prios sao negatives), ter-se-a de super a existen
cia de duas variaveis predeterminadas e em consequencia as inclinac;:6es das 
traject6rias estaveis parciais entre cada par de variaveis sao determinadas de 
forma diferente da que se utilizou no caso de crescimento end6geno. Da matriz 
(7.2) resultam as seguintes traject6rias sela: 

ike= 0,0828; ihc = 0,7521; iku = -0,0058; ihu = 0,059 

Apesar de se obter, nesta situar;:ao, um maier numero de traject6rias de 
equilibria que nos cases anteriores, nao e possivel, para o modelo neoclassico, 
fazer uma analise da dinamica de ajustamento tao completa como nas situa
c;:6es de crescimento end6geno, uma vez que nao e determinavel o sentido de 
evolur;:ao conjunto das duas formas de capital, ou seja, das duas variaveis de 
estado, que sao aqui tambem duas variaveis predeterminadas. Descreva
-se o processo de convergencia neste modele: 

1) A inclinar;:ao da traject6ria estavel correspondente a relac;:ao entre 
as variaveis capital fisico e consume e positiva, o que significa que 
a acumulagao de capital e o consume variam na convergencia para 
o equilibria de forma qualitativamente identica; 

il) A traject6ria de equilibria entre as variaveis en e hn detem, no modele 
neoclassico, inclinac;:ao tambem positiva; agora, ao contrario do que 
sucede no caso de crescimento end6geno, consumo e capital hu
mano convergem no mesmo sentido para o estado de equilibria; 

iii) A traject6ria estavel respeitante a relac;:ao entre as variaveis kn e 
u tem inclinar;:ao negativa: com o acrescimo de capital fisico utili
zado na economia, o capital humano tende a transferir-se do sec
tor produtivo para o sector educative; 

iV) Par tim, a inclinac;:ao da traject6ria estavel entre hn e u e positiva, 
o que significa que a par da acumulac;:ao de capital humano veri
fica-se uma deslocac;:ao desta forma de capital do sector educativo 
para o sector produtivo. 

Portanto, na situac;:ao neoclassica, a exemplifica<;:ao numenca realizada 
permite constatar que: a variavel consume evolui no mesmo sentido que qual
quer das formas de capital; um acrescimo na quantidade de capital fisico que 
a economia utiliza provoca a transferencia de capital humano do sector produ
tivo para o sector educative; e, par tim, um acrescimo do montante de capital 
humane traduz-se na deslocar;:ao desta forma de capital do sector educativo 
para o sector produtivo. 

8 - Perturba~oes ex6genas sobre o estado de equillbrio - Efeitos de 
curto e Iongo prazo 

Na secgao 7 verificou-se de que forma a economia tende para o estado 
de equilibria em func;:ao da evoluc;:ao das variaveis end6genas. Atingido o esta
do de equilibria, cessa o processo evolutivo da economia e, em consequencia, 
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as variaveis normalizadas adoptadas deixam de variar; sabre este estado de 
equilfbrio podem agora incidir perturba96es que o vao modificar, sendo estas 
potenciais fontes ex6genas de crescimento econ6mico. 

Considera-se a possibilidade de um choque ou perturba9ao no nfvel de 
tecnologia do sector produtivo (na variavel A). Os resultados do calculo dos 
multiplicadores de curta e Iongo prazo susceptfveis de serem determinados 
para possfveis perturba96es na variavel tecnol6gica resumem-se no seguinte 
quadro (): 

Curto prazo Longo prazo 

dA 
Case 1 Case 2 Case 3 Case 1 Case 2 Case 3 

t'l.c ...................................... 1 -4,6315 -5,7926 5,2530 0,0448 0,0572 10 
t:,u" ....................................... l 4,8859 4,6061 0,3289 0 0 0 
t'l.kn ...................................... - 60,6276 -72,1065 0 0,2086 0,2712 56,9 

t:,hn""""""""""""'""""""'l 0 0 0 -1,3960 -1,6192 0 

Como se observa, um choque permanente (que se perpetua no tempo) e 
nao antecipado (que nao e possfvel prever em perfodos de tempo preceden
tes) sabre a tecnologia do sector produtor de bens, provoca dois tipos de efei
tos: um efeito de curta prazo sabre as variaveis nao predeterminadas, que se 
verifica no exacto momenta em que a perturba9ao tem Iugar, e um efeito de 
Iongo prazo que incide sabre todas as variaveis do modelo e que se traduz na 
forma9ao de um novo estado de equilfbrio para o qual a economia tende 
assimptoticamente. 

Para as situa96es de crescimento end6geno (caso 1 e caso 2) tal choque 
provoca, no curta prazo, a quebra do consumo e da acumula9ao de capital 
ffsico e o acrescimo de u (transferencia de capital humano do sector educative 
para o sector produtivo), isto tudo em referencia a variavel predeterminada hn 
que nao se altera; no Iongo prazo, ha um acrescimo do consumo e do capital 
ffsico, um decrescimo de capital humano e uma manuten9ao da variavel u ao 
nfvel de equilfbrio pre-choque. 

0 caso 3 (modelo neoclassico) apresenta diferen9as importantes relativa
mente aos restantes dois. No curta prazo o consumo aumenta, tornando-se este 
aumento progressivamente mais acentuado ate ser atingida a situa9ao de ion
go prazo; quanta a variavel u, esta tem um comportamento similar perante o 
choque tecnol6gico ao que acontecia nas situa96es de crescimento end6geno: 
o capital humano tende a deslocar-se do sector educative para o sector produ
tivo no momenta imediatamente ap6s o choque, porem, nao existe qualquer 
altera9ao no Iongo prazo face a situa9ao inicial. Na situa9ao neoclassica, as 
variaveis correspondentes as duas formas de capital sao ambas variaveis pre
determinadas, tendo a perturba9ao, em consequencia, efeito nulo, no curta pra
zo, sabre estas; no Iongo prazo, o montante de capital ffsico tende a aumentar 
e o capital humano nao sofre qualquer altera9ao. 

(7) As formulas utilizadas para o calculo destes multiplicadores encontram-se em Gomes 
_(1996), apendice 4. 
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Ate ao momenta, o estudo de dinamica comparativa, em qualquer das suas 
fases (ajustamento para o equilfbrio ou perturba96es sabre o equilibria) centrou
-se no comportamento das variaveis normalizadas e nao sabre o comportamento 
das variaveis originais, que sao aquelas que das quais verdadeiramente inte
ressa conhecer o comportamento dinamico. Na situa9ao neoclassica, como ja 
foi referido, e indiferente considerar urn ou o outro conjunto de variaveis, uma 
vez que estes se identificam; no caso de crescimento end6geno o mesmo ja 
nao acontece, uma vez que as variaveis originais crescem no estado de equi
libria. Para perceber qual o tipo de evolu9ao temporal que as variaveis origi
nais efectivamente sofrem no caso de crescimento end6geno, representa-se, de 
seguida, a traject6ria ao Iongo do tempo de cada uma das variaveis end6genas, 
numa situa9ao que inclui os seguintes momentos: 

c 

M1 - Ajustamento para o equilfbrio: sup6e-se que a variavel capital 
humano evolui de forma crescente para o equilibria, sendo o 
sentido de evoluvao das restantes variaveis dado de acordo com 
as traject6rias determinadas na sec9ao 7; 

M2 - Atingido o equilibria, a economia mantem-se neste estado du
rante urn certo perfodo de tempo; 

M3- 0 estado de equilfbrio e perturbado por urn choque nao ante
cipado na variavel A. 

FIGURA 1 

Traject6rias de evolu!fao temporal das variaveis originais 
no caso de crescimento end6geno 
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Nos quatro graficos da figura 1, a recta a tracejado, T, representa a forma 
como evoluiriam as variaveis se estas se encontrassem sempre no equilfbrio 
de Iongo prazo; no perfodo de ajustamento (M1 ), as variaveis convergem para 
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essa tendencia de Iongo prazo, de acordo com o tipo de ajustamento caracte
rizado na sec9ao 7; no estado de equilibria (M2), as variaveis c, k e h crescem 
a taxas constantes, send a' apenas a varia vel u constante; uma perturba9ao 
ex6gena resultante, neste caso, de um dado processo de inovagao tecnol6gica 
(M3) provoca o abandono dessa traject6ria de equilibria, evidenciando-se que o 
capital humano e a (mica variavel que nao esta sujeita a qualquer salta inicial; 
no Iongo pra:Zo, as variaveis c, k e h tendem para uma traject6ria paralela a T, 
ou seja, continuarao a crescer a mesma taxa constante a que cresciam antes 
da perturba9ao. 

Para a situagao neoclassica, traject6rias analogas podem ser construfdas, 
sendo necessaria para tal tamar uma hip6tese sabre a forma de evolugao con
junta das variaveis k e h; supondo que estas variam em sentidos opostos no 
ajustamento para o equilibria (h cresce, k decresce) a variavel u cresce, fican
do par determinar o sentido de variagao de c; procedendo a representagao 
grafica: 

c 

k 

FIGURA 2 

Traject6rias de evolu~rao temporal das variiiveis originais no modelo neocliissico 
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Como se verifica, a tendencia de evolugao no equilibria, representada pela 
inclinagao da recta a tracejado, T, e nula para todas as variaveis neoclassicas, 
em clara contraste com a tendencia de crescimento existente na outra classe 
de modelos. Saliente-se tambem os diferentes efeitos que um choque tecnol6gico 
provoca nos dais diferentes casas, nomeadamente ao ter presente que agora a 
variavel relativa ao capital ffsico nao esta sujeita a salta inicial ap6s perturba
gao; no Iongo prazo, o choque tecnol6gico faz crescer a quantidade de capital 
fisico utilizada na produgao e e este efeito que possibilita falar em crescimento 
ex6geno de Iongo prazo na teoria de crescimento neoclassica. 
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9 - Conclusoes 

0 estudo de dinamica comparativa esbogado toma tres momentos como 
essenciais: o ajustamento das variaveis end6genas para o equilfbrio (sec
gao 7), a caracterizac;ao do estado de equilibria para as variaveis end6genas 
(secc;oes 4 e 5) e a possibilidade de perturbag6es ex6genas sabre o equilibria 
(secc;ao 8). Existem diferenc;as importantes nestes tres momentos entre as duas 
classes de modelos - as diferen<;as evidenciadas no processo de ajustamento 
e nos choques ex6genos resultam essencialmente da diferente dimensao da 
traject6ria estavel. A distingao fundamental e, no entanto, a que e reflectida pelo 
proprio estado de equilfbrio, ou seja, a hipotese de crescimento no equilfbrio: 
ao modelo neoclassico corresponde um estado de equilibria sem crescimento 
sustentavel (a (mica possibilidade de crescimento consiste na ocorrencia de 
choques exogenos- o crescimento neoclassico de Iongo prazo e exclusivamente 
um crescimento exogeno, que resulta de causas exteriores ao sistema econ6-
mico), enquanto aos modelos de crescimento endogeno e concebfvel que se 
associe crescimento sustentavel (crescimento gerado endogenamente na eco
nomia), a uma taxa constante. 

0 debate crescimento neoclassico/crescimento endogeno aparenta hoje ser 
substancialmente favoravel a teoria do crescimento end6geno -- a forma como 
esta justifica taxas de crescimento do produto nao decrescentes com base 
exclusivamente no funcionamento do sistema economico traduz-se numa consi
deravelmente superior adequac;ao as experiencias reais de crescimento e par 
esta razao tende a sobrepor-se de forma decisiva a teoria neoclassica. Esta 
ideia nao e, contudo, indiscutfvel; o proprio Robert Solow faz a defesa da sua 
teoria face ao crescimento end6geno- Solow (1994) conclui que a teoria do 
crescimento endogeno, ao tamar rendimentos marginais na acumulagao de 
capital exactamente constantes em todos os momentos do tempo, hipotese 
meramente teorica, apresenta-se como uma teoria pouco robusta e deve · ser 
entendida como descrevendo um caso limite do crescimento de tipo neoclassico. 

Nestas circunstancias, a evolugao natural da teoria do crescimento nao 
passa, de forma linear, pelo abandono da teoria neoclassica em favor da teoria 
do crescimento end6geno; o debate entre as duas teorias continua em aberto, 
uma vez que ambas fornecem, apesar das crfticas a que estao sujeitas, expli
cag6es crediveis para o modo como os principais agregados da economia evo
luem no tempo. 
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