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Os Ciclos Económicos e a Expansão Portuguesa 

 

1 - Os Ciclos Económicos (business cycles) 

 

A actividade económico-social não é um processo regular e homogéneo, mas está sujeito a 
agitação e turbulência dificilmente previsíveis. 

Embora a Economia seja a área das Ciências Sociais em que a quantificação e tratamento 
matemático mais cedo foram aplicados, apenas foi possível registar de forma sistemática 
aquela turbulência e tentar modulá-la quanto a periodicidade e amplitude, sem que se consiga 
identificar as razões que determinam aquela agitação. 

São bem conhecidas as variações sazonais que, ao longo do ano, registam maior actividade 
económica nos trimestres pares e menor actividade nos trimestres ímpares. 

Já com maior amplitude, entre 9 e 11 anos, estão identificados, desde 1860, as oscilações 
conjunturais de Juglar (1), que em Portugal são facilmente observáveis no crescimento 
económico 1986/1990, na recessão 1990/1995 e na nova expansão 1995/2000. 

Apesar da perturbação que introduz na sociedade, aquela instabilidade é de relativamente 
fácil superação. Os ciclos de expansão e recessão têm uma amplitude limitada, encaminhando 
ajustamentos sectoriais oportunos, em áreas de algum imobilismo, e incentivando 
investimentos de modernização, contrariando ameaças de estagnação e obsolescência. 

Bem diferentes são os movimentos de longa duração, com periodicidade que pode prolongar-
se até 60 anos, alterando de forma permanente atitudes e comportamentos, e reconstruindo a 
estrutura social. 

A sua identificação deve-se a Kondratieff (2) e a sua interpretação foi tentada por J. 
Schumpeter (3) em 1939, associando aquelas transformações socioeconómicas ao impacto das 
inovações tecnológicas, que, quando se complementarem e integrarem em “clusters”, 
dinamizam as grandes mudanças sociais. 

Já no dealbar do século XXI, Modelski e Thompson (4), nos EUA, agruparam duas ondas 
sucessivas de Kondratieff nos chamados Ciclos Longos, com cerca de 120 anos. No caso de 
haver continuidade política, que, ao longo de mais de um século, assegure a coerência das 
inovações em curso, emergem novas civilizações e novos poderes hegemónicos. 

Esta nova leitura da História é apresentada com mais algum detalhe, pela importância com que 
é tratado o Ciclo Longo de hegemonia portuguesa. 
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2 – Uma nova interpretação da História 

 

2.1 – O Modelo de referência  

No início dos anos vinte do século passado o investigador russo Nikolai Kondratieff (1892-
1938) verificou, com dados estatísticos dos principais países capitalistas, que, desde a 
Revolução Industrial, a Economia alternava períodos de expansão e depressão, com ciclos de 
aproximadamente 60 anos. 

Em 1939 o economista austro-americano Joseph Schumpeter (1883-1950) construiu um 
modelo económico baseado nos Ciclos de Kondratieff (Business Cycles), em que apresentou as 
inovações tecnológicas como a razão daquelas oscilações. 

O modelo comtemplava os períodos de incubação das inovações, que seria um período 
depressivo, em que aconteceria o que ele chamou “destruição criativa”. As tecnologias 
obsoletas iriam desaparecendo e deixando espaço para as inovações. As novas tecnologias, 
desde que interdependentes e complementares, constituiriam os chamados “clusters” e 
promoveriam a expansão económica. 

As alternativas de prosperidade e escassez, que Kondratieff referenciou, e Schumpeter 
justificou com o processo de maturação da inovação, apenas eram aplicadas aos séculos XIX e 
XX, sendo consequência do processo de industrialização. 

No fim do século XX George Modelski propôs um alargamento do período histórico do modelo, 
que também ultrapassaria a visão exclusivamente económica, passando a incluir o social, o 
cultural e o político. 

A extensão temporal do modelo pretende incluir as civilizações construídas nos últimos 5.000 
anos. A interactividade que as fez desenvolver ou regredir resultaria de opções geoestratégicas 
que lhes dariam, ou não, vantagem nos fluxos comerciais. 

Assim, as novas redes comerciais provocariam uma rápida transformação social, que, se não 
fosse politicamente reprimida, geraria novos valores e novas culturas.   

 Neste modelo a espécie humana teria uma evolução determinada por quatro condicionantes: 
económico, político, social e cultural. A sua evolução seria semelhante ao modelo biológico de 
Darwin: diferenciação, selecção dos mais aptos, transmissão de informação à nova geração. 

No entanto, na espécie humana, há um mecanismo de informação que não se limita a repetir 
procedimentos da geração anterior, mas, na mesma geração, aperfeiçoa-se e coopera, 
comunicando progressos culturais (tecnológicos). 

Aquela cooperação superaria as relações instintivas e construiria estruturas sociais, que iriam 
progredindo e fazendo emergir novas civilizações. A evolução das estruturas sociais seguiria a 
alternância dos ciclos, que Kondratieff identificou no processo económico. As grandes 
transformações sociais agrupariam dois ciclos de uma extensão de aproximadamente 120 
anos, designados por Ciclos Longos.   
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Modelski “arruma” a evolução da Humanidade em três grandes períodos: 

- Era Antiga: anterior a 1.000 anos antes de Cristo; 

- Era Clássica: entre 1.000 anos antes de Cristo e 1.000 anos depois de Cristo; 

- Era Moderna: posterior ao ano 1.000 depois de Cristo.  

Nos termos do modelo, a Era Moderna inicia-se na China, com a dinastia Sung, 930 d.C., onde 
se desenvolveu uma “economia de mercado”, uma burocracia administrativa apoiada em 
funcionários públicos, um mercado financeiro com taxas de juros, em paralelo com um sistema 
fiscal. Para garantir a expansão comercial criou-se papel-moeda. A intensificação do tráfego 
marítimo generalizou o uso da bússola. 

A dinastia Sung que terminou no ano de 1279, com a invasão mongol, preencheu os Ciclos 
Longos 1 e 2 da Era Moderna. 

A expansão islâmica, iniciada no século VIII, e que se estendeu da Península Ibérica ao Extremo 
Oriente, desenvolveu as relações comerciais e financeiras dos chineses, criando importantes 
centros urbanos (Bagdad, com um milhão de habitantes, Córdoba, com meio milhão de 
habitantes), mas não conseguiu manter a unidade política, dividindo-se em múltiplos conflitos 
internos. Assim nunca chegou a complementar em “clusters” as suas inovações, limitando-se a 
trazer para Ocidente as inovações do Oriente. 

As Repúblicas Marítimas italianas (Génova e Veneza) aproveitaram as fragilidades que 
resultaram das rivalidades muçulmanas. Usando a sua centralidade mediterrânica, garantiram 
neste mar interior uma rede comercial, entre os anos de 1200 e 1400, trazendo para a Europa 
as produções mais valiosas da Ásia, bem como as inovações tecnológicas e económico-
financeiras. 

O comércio mediterrânico preenche os Ciclos Longos 3 (Génova) e 4 (Veneza) da Era Moderna. 

O comércio atlântico superou o comércio mediterrânico logo que novas tecnologias 
permitiram a eficaz navegação no “mar oceano”. Assim ocorre o Ciclo 5, de hegemonia 
portuguesa, o Ciclo 6, dominado pelos holandeses, e o Ciclo 7, em que prevaleceram os 
ingleses. 

 No Ciclo 8, também inglês, o domínio comercial foi substituído pela Revolução Industrial, com 
novos produtos e uma crescente dimensão do mercado consumidor.  

O Ciclo 9 é conduzido pelos EUA, que ascenderam ao domínio mundial, substituindo a Europa, 
que prevalecera nos seis Ciclos anteriores.  

Neste modelo não se consideram como geradores de Ciclos Longos, nem o Império Mongol, 
que dominou a China em 1.279 e se estendeu até à Polónia, nem o Império de Carlos V/Filipe 
II, que encerrou a hegemonia portuguesa em 1.580, porque não conseguiram integrar de uma 
forma complementar (clusterizar) as inovações tecnológicas entretanto ocorridas, limitando-se 
a prolongar as anteriores estruturas sociais. 
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2.2 - A Cronologia do Modelo      

China – Dinastia Sung –   C L 1 – 940/1.060  (K 1 e K 2) 

                                              C L 2 – 1.060/1.180 (K 3 e K 4) 

Inovações: Expansão comercial e tráfego marítimo com uso da bússola; Moeda fiduciária 
(papel moeda);Sistema fiscal e mercado financeiro com taxa de juro; administração pública 
com burocracia e funcionários admitidos por concurso.     

O Império Mongol e expansão islâmica trazem para a Europa a tecnologia chinesa 

Génova - C L 3 – 1.180/1.300 (K 5 e K 6) 

Inovações: Feiras de Champanhe, rotas de Antuérpia e Mar Negro 

Veneza  - C L 4 – 1.300/1.420 ( K 7 e K 8) 

Inovações: Comércio das especiarias transacionadas com o mundo islâmico 

Portugal – C L 5 – 1.420/1.540  ( K 9 – rota da Guiné; K 10 – rota da Índia) 

Inovações: Transferência do comércio mediterrânico das especiarias para o Atlântico, sem 
intermediação islâmica. 

Holanda – C L 6 – 1.540/1.660 – ( K 11 e K12) 

Inovações: Mercado capitalista de acções para constituição das Companhias de Comércio das 
Índias Ocidentais e das Índias Orientais. 

Inglaterra – C L 7 – 1.660/1.780 – ( K 13 e K 14)  

                        C L 8 – 1.780/1.900 – (K 15 e K16) 

Inovações: Mecanização dos têxteis; barcos a vapor; caminhos de ferro; indústria química; 
telégrafo; gerador eléctrico; etc 

Estados Unidos – C L 9 – 1-900/2010 – (K 16 e K 17)   

Inovações: Exploração do espaço; comunicações por telefone e rádio; electrónica; energia 
nuclear; transportes aéreos; etc 

 

3 - O Ciclo Longo de Hegemonia Portuguesa 

O Ciclo Longo de hegemonia portuguesa (1.420-1.540), que gerou a Lusoesfera, com o núcleo 
duro da Lusofonia, resultou da expansão ultramarina e repartiu-se por duas ondas de 
Kondratrieff: a primeira, que se poderá designar por “rota da Guiné” e terminou com a 
ultrapassagem do Cabo da Boa Esperança por Bartolomeu Dias (1.487-1.488); a segunda a que 
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se chamará “rota da Índia” e corresponde à navegação nos oceanos Índico e Pacífico, sendo 
interrompida pela ocupação filipina (1.580). 

As inovações comerciais que promoveram este Ciclo Longo foram, ao nível de produtos, o 
açucar da Madeira e do Brasil, os marfins e cobres do Benim, o ouro da Mina, a pimenta e o 
cravinho da Índia, as especiarias das Molucas, a madeira aromática de Timor, as sedas e 
porcelanas da China, a prata do Japão, entre vários outros produtos, que na Europa da época 
tinham grande valor comercial. 

As inovações tecnológicas impostas pela transferência do comércio do Mediterrâneo para o 
Atlântico, depois para o Índico e Pacífico, concentraram-se nos transportes marítimos, 
construção de caravelas, depois nau/caravelão, na cartografia, no conhecimento de ventos e 
correntes marítimas. 

A rede comercial apoiava-se em entrepostos e feitorias, mais ou menos fortificados, na África, 
na América e na Ásia. Usou-se o sistema de pré-fabricação, com as pedras angulares a serem 
talhadas e numeradas em Portugal, e depois transportadas, como lastro das naus, para os 
locais onde ainda hoje estão presentes nas respectivas construções. 

Num tempo em que o corso e a pirataria eram prática corrente, na Europa e nos países 
muçulmanos, os navios tinham de ser equipados com artilharia, relativamente à qual também 
houve que inovar, quer na utilização (tiro tenso), quer na normalização, quer ainda na 
militarização de quase todos os tripulantes, que, quando era exigido, se convertiam em 
“homens de armas”. 

Ainda há a referir a gestão inovadora de todo o sistema, que consistiu na descentralização das 
tomadas de decisão. Para isso muito contribuiu a formação de quadros, na “escola de pagens”,  
criada por  D.João II, de frequência obrigatória para os filhos da nobreza. Numa época de 
generalizado analfabetismo, foi nessa escola que se formaram os “capitães da  Índia”, capazes 
de escrever  relatórios, contabilizar despesas e receitas, determinar as rotas dos navios, ou 
identificar as reparações ou manutenção indispensáveis. 

Em paralelo é interessante entender como se criou a janela de oportunidades, que os 
portugueses, nos séculos XV e XVI, souberam aproveitar. A renúncia da China às suas 
navegações, que se tinham iniciado em 1.405 e suspendido em 1.433, o édito imperial de 
1.479 que determinava a destruição de todos os registos das navegações, a  destruição em 
1.525  de todos os navios de grande porte e criminalização com pena de morte da construção 
de juncos com mais de dois mastros (navios oceânicos), deixou os oceanos Índico e Pacífico 
sem presença militar significativa, cinquenta anos antes da chegada dos portugueses  

O desaparecimento das esquadras chinesas que, para Oeste, tinham chegado ao litoral de 
Moçambique, e para Leste, percorreram grande parte do Pacífico, deixou um vazio de poder 
que os portugueses viriam a preencher. 

O encontro das duas civilizações culminaria na fundação da cidade de Macau, em 1550, com a 
nomeação de um mandarim para governar a população chinesa, ficando a cargo da 
governação portuguesa todos os estrangeiros que aí chegassem e permanecessem. 
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O poder militar português foi considerado pelo governo de Pequim de grande utilidade, quer 
na protecção do comércio fluvial e marítimo, quer na defesa da Grande Muralha da China, nos 
confins do “Império do Meio”.       

O interesse por este encontro ainda se mantém hoje. Por iniciativa chinesa foi criado em 
Macau o Forum da Lusofonia, que procura desenvolver as relações entre a China e os países de 
língua oficial portuguesa. 

 

4 - Conclusões 

 

4 . 1 – O documento em apresentação nasceu do interesse pessoal pelas flutuações 
económicas, identificadas desde o século XIX, mas esquecidas na década de 60 do século XX, 
na convicção de que a Ciência Económica tinha construído instrumentos de intervenção que 
garantiam um Desenvolvimento Sustentado e sem turbulência. 

A partir da década de 90 do século passado, aquela convicção tornou-se cada vez mais frágil e 
os vanguardistas da Economia logo apareceram a anunciar pequenas e grandes mudanças (5). 

De entre os vários tipos de oscilações, de curto e longo prazo, que sempre perturbaram a 
linearidade do Desenvolvimento, as tendências seculares eram certamente as mais difíceis de 
explicar. Prolongando-se por várias gerações, com interesses e objectivos que iam mudando, 
as razões para a alternância de sucesso e insucesso são pouco compreensíveis e ainda menos 
previsíveis. 

O modelo G. Modelski/Thompson, que o Instituto Internacional de Análise de Sistemas, em 
Laxengurg, na Áustria, tem vindo a aperfeiçoar, disponibiliza uma explicação credível para as 
longas mudanças seculares. 

4 . 2 – O trabalho realizado pelo Dr. Nascimento Rodrigues em conjunto com o grupo de 
investigação da Universidade da Beira Interior, orientado pelo Professor Tessaleno Devezas (6), 
de que resultou a publicação em referência, é um contributo do maior interesse para a 
definição do Ciclo hegemónico português 1420-1540. 

A frequência com que foram lançadas as navegações portuguesas e a consequente expansão 
demográfica, primeiro no Atlântico, depois no Índico e Pacífico, bem como o conhecido 
interregno entre a dobragem do Cabo da Boa Esperança e a primeira viagem à Índia, 
caracterizam de forma quase perfeita duas ondas de Kondratieff, com o intervalo que 
Schumpeter designou de “destruição criativa”. 

Naquele espaço de tempo efectuou-se a renovação da Arquitectura Naval que respondeu às 
exigências de maior autonomia dos navios, passando da caravela atlântica para a nau da Índia, 
com um novo “clouster” da tecnologia dos transportes marítimos, uma nova estratégia de 
deslocação em comboio, e a gestão descentralizada dos longínquos centros de decisão. 
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Para além da inevitável controvérsia sobre a Teoria dos Ciclos Longos, a expansão portuguesa 
foi uma adaptação quase perfeita aquele modelo estatístico. 

4 . 3 – O ciclo hegemónico português que se estendeu à globalidade do planeta, excedeu 
largamente os recursos materiais e demográficos do país, mas a crise que o encerrou não 
mudou comportamentos, embora impusesse contenção e maior prudência. 

O compromisso e a negociação substituíram a decisão autónoma, mas as sociedades que ainda 
hoje reivindicam identidades diferenciadas, no seu contexto geográfico, afirmando-se 
configuradas por uma matriz portuguesa, são uma realidade que parece perpetuar-se. Como 
escreve o Professor Sanjay Subrahmanyam (7), depois dos dramáticos conflitos com 
holandeses e ingleses, os historiadores do Estado da Índia constatam, com perplexidade, que 
este não se  extinguiu. 

Idêntica surpresa poderá ter sido a liberalização do uso da língua portuguesa e o interesse que 
despertou na Indonèsia, quatro séculos depois da sua proibição e dez meses depois da 
independência de Timor. 

Poderá ainda referir-se o crescente interesse pela CPLP em África, ou o empenhamento da 
China nas relações com Portugal e na valorização de Macau. 

Julga-se que a “pegada” portuguesa no Mundo persiste para além de todas as 
incompreensíveis desatenções e más vontades.     

 

  Engº  Marco António Monteiro d’Oliveira, Ph. D. 

 

___________________________________________________________ 
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S.A., Lisboa 1993 



8 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


