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SOS Planeta Terra

Figure: Modelo Clube de Roma/MIT prevê que 5 biliões de pessoas
desaparecerão do planeta Terra após um colapso económico. (Notı́cia
avançada pela cadeia televisiva russa RT-rt.com-em Abril 2012)
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SOS Planeta Terra
Sinais de Alerta

Ordenamento do Território: O nı́vel do mar subiu de 10-20 cm
desde 1900.

Desigualdades Socio-Económicas: Em 1998, mais de 45% da
população mundial tinha um rendimento médio de 2 dólares
americanos (aprox. 1 euro e 54 cêntimos) por dia. Por seu turno,
85% do PIB global é detido apenas por 1/5 da população mundial.

Agro-Alimentar: Em 2002, a Organização para a Alimentação e
Agricultura da ONU estimou que 75 % da pesca em mar salgado,
foi pescada, ou no limite ou além da capacidade.

Degradação de Terrenos Férteis: 1,4 bilhões de hectares (cerca
de 38%) de terras agrı́colas actualmente utilizados têm sido
degradados (p.e. incêndios, desflorestação, libertação de resı́duos
e poluentes).

Colapsos Financeiros: No perı́odo de 1990 − 2001, 54 paı́ses
tiveram quebras abruptas do PIB per capita.
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Ordenamento do Território: O nı́vel do mar subiu de 10-20 cm
desde 1900.
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Repensar o Imperativo do Crescimento
Kenneth Rogoff, Rethinking the Growth Imperative,Project Syndicate 2012 (traduzido
pelo Jornal de Negócios, 18 Janeiro 2012).

”É um pouco absurda a obsessão
de maximizar perpetuamente o
crescimento de longo prazo do
rendimento médio, negligenciando
outros riscos e considerações.”
(Kenneth Rogoff)

” Talvez um motivo mais profundo subjacente ao imperativo do
crescimento em muitos paı́ses derive das preocupações em torno
do prestı́gio nacional e da segurança nacional. No seu influente
livro de 1989, intitulado The Rise and Fall of the Great Powers
[Ascensão e queda das grandes potências], o historiador Paul
Kennedy concluiu que, no longo prazo, a riqueza e a capacidade
produtiva de um paı́s, relativamente às dos seus
contemporâneos, é o determinante essencial do seu estatuto
global. ” (KR)
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anda por aı́

Nelson
Faustino

SOS Planeta
Terra
O que será de nós
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”É um pouco absurda a obsessão
de maximizar perpetuamente o
crescimento de longo prazo do
rendimento médio, negligenciando
outros riscos e considerações.”
(Kenneth Rogoff)

” Talvez um motivo mais profundo subjacente ao imperativo do
crescimento em muitos paı́ses derive das preocupações em torno
do prestı́gio nacional e da segurança nacional. No seu influente
livro de 1989, intitulado The Rise and Fall of the Great Powers
[Ascensão e queda das grandes potências], o historiador Paul
Kennedy concluiu que, no longo prazo, a riqueza e a capacidade
produtiva de um paı́s, relativamente às dos seus
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A hipótese
Darwinista

Repensar o Imperativo do Crescimento
Kenneth Rogoff, Rethinking the Growth Imperative,Project Syndicate 2012 (traduzido
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Repensar o Imperativo do Crescimento
Kenneth Rogoff, Rethinking the Growth Imperative, Project Syndicate 2012 (traduzido
pelo Jornal de Negócios, 18 Janeiro 2012).

”Imaginemos que o rendimento nacional per capita (ou alguma
medida de bem-estar mais ampla) vai aumentar 1 % ao ano nos
dois próximos séculos. (. . . ). Com um aumento anual de 1 % nos
rendimentos, uma geração nascida daqui a 70 anos desfrutará de
praticamente o dobro do actual rendimento médio. Em dois
séculos, o rendimento terá crescido oito vezes.”

”Agora suponhamos que vivı́amos numa economia de crescimento
muito mais rápido, em que o rendimento per capita aumentava 2
% ao ano. Nesse caso, o rendimento per capita duplicaria 35
anos depois e bastaria um século para ser oito vezes superior.

”Por último, pergunte a si mesmo se realmente se importa que
demore 100, 200 ou até mesmo mil anos até que o bem-estar
aumente oito vezes. Não faria mais sentido preocupar-se com a
sustentabilidade e durabilidade de longo prazo do crescimento
global? Não faria mais sentido preocupar-se com o facto de os
conflitos ou o aquecimento global poderem resultar numa
catástrofe que faça descarrilar a sociedade durante séculos ou
até mais?”
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anda por aı́

Nelson
Faustino

SOS Planeta
Terra
O que será de nós
em 2030?

Repensar o
Imperativo do
Crescimento

Crescimento
Sustentável
Crescimento
Exponencial vs
Crescimento
Logı́stico

Análise Global

A hipótese
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aumente oito vezes. Não faria mais sentido preocupar-se com a
sustentabilidade e durabilidade de longo prazo do crescimento
global? Não faria mais sentido preocupar-se com o facto de os
conflitos ou o aquecimento global poderem resultar numa
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A hipótese
Darwinista

Repensar o Imperativo do Crescimento
Simulações Numéricas

Os valores da tabela abaixo exemplificam o caso de crescimento de
1%, 2%, 3% e 5% ao ano (2 c.d.), respectivamente, tendo como ponto
de partida um rendimento per capita de 100 unidades.

1% 2% 3% 5%
1 ano 101.00 102.00 103.00 105.00

2 anos 102.01 104.04 106.09 110.25
3 anos 103.03 106.12 109.27 115.76
5 anos 105.10 110.41 115.93 127.63

11 anos 111.57 124.34 138.42 171.03
13 anos 113.81 129.36 146.85 188.56
17 anos 118.43 140.02 165.28 229.20
20 anos 122.02 148.59 180.61 265.33
35 anos 141.66 199.99 281.39 551.60
50 anos 164.46 269.16 438.39 1146.74
70 anos 200.68 399.96 791.78 3042.64

100 anos 270.48 724.46 1921.86 13150.12
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Repensar o Imperativo do Crescimento
Simulações Gráficas

Figure: Para uma taxa de crescimento de J % ao ano (gráficos a
verde,vermelho,azul e magenta), o Rendimento per Capita (eixo das
ordenadas) corresponde à função R(t) = 100(1 + J)t .
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Crescimento Insustentável
Distribuição de Divisas & Abrandamento Económico

Figure: Nesta infografia recente China, Japão, Arábia Saudita, Rússia,
Índia, Argélia, Brasil, Lı́bia e México surgem como os maiores
aforradores de divisas (i.e. reservas cambiais) a nı́vel mundial.
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Crescimento Insustentável
Distribuição de Divisas & Abrandamento Económico

Figure: Os paı́ses amealharam divisas de forma ”mais rápida” nos
últimos 10 anos foram também os que tiveram quebras e/ou
abrandamentos significativos no aforramento de divisas.

10 / 19



A matemática
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Limitações do Crescimento Exponencial
A ”estagnação” da economia chinesa

O gráfico das reservas cambiais da China sugerem o
crescimento exponencial como modelo matemático apropriado no
perı́odo 1996-2010.
Por seu turno, a valorização progressiva do Yuan, desde 2006,
leva-nos a colocar a hipótese de existir uma relação intrı́nseca entre
as reservas cambiais e a taxa de câmbio do Yuan, ao ponto de
poder estar/vir a condicionar [no futuro] o ”crescimento” da
economia chinesa.
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A hipótese
Darwinista

Crescimento Logı́stico
Motivação

O padrão do crescimento das reservas cambiais da China
assemelha-se ao crescimento de populações de micro-organismos
em laboratório e ambientes naturais (cf. John Vandermeer, Nature
Education Knowledge, 3(10):15).
A ideia de crescimento exponencial aparece naturalmente
associada ao crescimento populacional (Sir Thomas Malthus,
Século XVIII).
O legado de Malthus influenciou Charles Darwin (1842-1844) na
concepção da hipótese de evolução por seleção natural como
forma de explicar a adaptação e a especialização dos seres
vivos em ambientes naturais.
O modelo de seleção natural de Darwin tem sido, nos últimos
anos, o mote para a criação de modelos económicos baseados em
ecologia, que atestam empı́ricamente uma relação de
causa-efeito entre leis da termodinâmica e crescimento
económico. Neste tipo de modelos a energia surge associada a
factores de produção (cf. David I Stern (2011), in ”Ecological
Economics Reviews”,Ann. N.Y. Acad. Sci. 1219:26–51).

12 / 19



A matemática
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concepção da hipótese de evolução por seleção natural como
forma de explicar a adaptação e a especialização dos seres
vivos em ambientes naturais.
O modelo de seleção natural de Darwin tem sido, nos últimos
anos, o mote para a criação de modelos económicos baseados em
ecologia, que atestam empı́ricamente uma relação de
causa-efeito entre leis da termodinâmica e crescimento
económico. Neste tipo de modelos a energia surge associada a
factores de produção (cf. David I Stern (2011), in ”Ecological
Economics Reviews”,Ann. N.Y. Acad. Sci. 1219:26–51).
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Crescimento Logı́stico
Exemplo Modelo Matemático

Figure: A função logı́stica L(t) =
100N

1 + (N − 1)(1 + J)−t descreve a

evolução do rendimento per capita, para uma taxa de crescimento de
J % ao ano, tendo como ponto de partida um rendimento de 100
unidades.
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Crescimento Logı́stico
Comparação com o Crescimento Exponencial

Figure: Para taxas de crescimento a J% ao ano, verifica-se que o
crescimento logı́stico é o mais robusto e o mais sustentável a longo
prazo.
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Distribuição de Divisas

Figure: China, Japão, Arábia Saudita, Rússia, Índia, Argélia, Brasil,
Lı́bia e México como os maiores aforradores de divisas (i.e. reservas
cambiais) a nı́vel mundial.

15 / 19



A matemática
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Crescimento Sustentável
Recursos energéticos como condição necessária no fomentar do crescimento
sustentável

A polı́tica económica da China e Japão assenta na exportação e
na polı́tica monetária baseada na (des)valorização cambial das
suas moedas. São dos maiores exportadores a nı́vel mundial.

Rússia e Arábia Saudita são os maiores exportadores de petróleo
do planeta.

Com a excepção da Índia, Argélia, Brasil, Lı́bia e México são
ricos em recursos energéticos e possuem terrenos aráveis.
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SOS Crescimento
O preço dos alimentos tende a subir em simultâneo com o preço do petróleo

Uma das razões pela qual os preços do petróleo e dos alimentos
tendem a subir em simultâneo deve-se em parte, ao uso
extensivo desta matéria prima na criação de culturas (máquinas
agrı́colas, herbicidas, pesticidas, irrigação e fertilizantes).
Como o aumento dos preços do petróleo e dos alimentos
geram inflação, os bancos centrais (p.e. FED,BCE,JCB) tendem a
aumentar as taxas de juro alvo de forma a minimizar o impacto
provocado pelo(s) aumento(s) de preço(s).
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A hipótese Darwinista
Uma Conjectura Pessoal em termos de Matemática Financeira

1 Ao nı́vel dos Bancos Centrais: O câmbio funcionaria como
factor de estabilização no processo de arrecadação de
reservas cambiais.

2 Ao nı́vel de polı́tica económica: O processo de arrecadação de
reservas cambiais seria sustentado por exportações e por
desvalorizações cambiais resp. de-dolarizações locais (p.e. a
desvalorização fiscal do ”câmbio do escudo” face ao câmbio do
euro).

3 Ao nı́vel da produção: A produção industrial seria condicionada
pelo progresso tecnológico, matérias primas e por um consumo
de subsistência abaixo/acima das necessidades de tal modo
que a criação resp. eliminação de postos de trabalho dependeria
essencialmente da produção por trabalhador ter ficado acima resp.
abaixo dos nı́veis de consumo interno e/ou exportações.
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1 Ao nı́vel dos Bancos Centrais: O câmbio funcionaria como
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factor de estabilização no processo de arrecadação de
reservas cambiais.
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