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A partir da sugestão de Chang (2004) de que os países desenvolvidos na verdade 

estariam “chutando a escada” através da insistência para que os países em desenvolvimento 

adotem políticas e instituições distintas daquelas que um dia adotaram para se desenvolverem, 

o presente artigo reforça a idéia de que a “teoria da convergência” se configurou como um 

mito também por ação própria – deliberada ou não – dos próprios países desenvolvidos. Em 

outras palavras, a idéia de que necessariamente haverá convergência se forem adotadas as 

políticas e instituições consideradas imprescindíveis pelo establishment para a promoção do 

desenvolvimento econômico funciona como justificativa para a constante pressão que os 

países avançados realizam sobre os países em desenvolvimento para que se adequem aos 

“padrões mundiais”. Partindo então do fato de que na verdade o que tem se verificado como 

regra é a divergência entre os níveis de desenvolvimento econômico dos países já avançados e 

dos países ainda em desenvolvimento, propõe-se uma breve discussão da importância da 

adequação das políticas e instituições às especificidades de cada país para que a estratégia de 

desenvolvimento tenha possibilidades de ser bem sucedida.   

Convergência ou divergência: qual é a regra? 

A discussão sobre a convergência ou divergência no desenvolvimento econômico está 

presente desde os tempos de Adam Smith. Todavia, nos últimos tempos, tal debate ganhou 

ainda mais força graças à maior aglomeração e disponibilidade de dados, permitindo então 

análises de “longuíssimo prazo”. A tabela 1 abaixo contrapõe o PIB real per capita do início 

da década de 70 e o do início do século XXI e capta as mudanças na renda ocorridas nas 

últimas três décadas. 

 
Tabela 1- PIB real per capita (em dólares) 
 

País 1970 2000 Variação
Alemanha 12281,06 22861,05 86,15% 
Argentina 9226,96 10994,77 19,16% 
Brasil 3600,05 7185,02 99,58% 
China 820,14 3746,98 356,87%
Coréia 2776,95 15881,34 471,90%
EUA 16487,59 33308,40 102,02%

                                                 
♣ Artigo publicado no Boletim de informações da FIPE em abril de 2007.  
♦ Economista pela FEA-USP e mestranda em economia pelo IE/UFRJ. 
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França 12238,98 22371,36 82,79% 
Gana 1274,99 1349,37 5,83% 
Hong Kong 6540,05 26703,36 308,31%
Índia 1076,50 2480,26 130,40%
Japão 11396,21 24671,66 116,49%
México 5513,07 8766,09 59,01% 
Nigéria 1112,52 712,76 -35,93%
Reino Unido 12030,39 22188,23 84,43% 
Ruanda 889,01 895,54 0,73% 

Fonte: Penn World Table (http://pwt.econ.upenn.edu/php_site/pwt61_form.php) 
 
 
Conforme destaque em negrito, podem ser extraídas as seguintes conclusões gerais: os 

países já avançados se mantiveram no “topo”; os asiáticos apresentaram impressionante 

desempenho; os latino-americanos, em geral, apresentaram desempenho “mediano”; e, por 

fim, os africanos quase não se desenvolveram ou regrediram.                                      

Maddison (1995), a partir da análise de uma base de dados de 1820 a 1992, relativos 

ao PIB e ao PIB per capita, às evoluções dos níveis de produtividade e demográfica dos 

diversos países e regiões, bem como ao desempenho econômico mundial em geral, levanta 

três principais constatações: o crescimento econômico foi extraordinariamente rápido em tal 

período; o crescimento da renda per capita foi muito diferente entre países e regiões; o 

momentum do crescimento variou significativamente, com destaque para a “Golden Age”. 

Embora tenham ocorrido alguns casos convergência, foram datados e bastante específicos, 

como o caso japonês no imediato pós-guerra. Assim, a partir de sua análise quantitativa, o 

autor contesta a afirmação corrente de que há uma tendência necessária à convergência do 

nível de desenvolvimento econômico dos diversos países e regiões. É possível sugerir ainda 

que, se deixado por si próprio, o desenvolvimento das nações é desigual e cumulativo, o que 

nos leva a crer que se de fato existir alguma tendência “natural” do processo de 

desenvolvimento, essa será a divergência.  

Também Pritchett (1997), com base em uma estimativa de dados de 1870 a 1990, 

argumenta que a divergência nos níveis de produtividade e no padrão de vida é a característica 

dominante da história da economia moderna. E tal divergência seria resultado de diversos 

padrões no desempenho econômico de longo prazo de dois grupos de países, seguindo a 

classificação de Maddison (1995): os “desenvolvidos” e os “menos desenvolvidos”. Sobre o 

desempenho dos ditos desenvolvidos, destaca que há uma forte convergência na renda per 

capita dentro desse grupo de países. Entretanto, argumenta o autor, ao aceitar as estimativas 

correntes das rendas relativas entre as nações desenvolvidas e menos desenvolvidas e as 

estimativas das taxas de crescimento históricas das nações agora ricas, não há como escapar 
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da conclusão de que houve divergência, e não convergência. O autor então conclui que as 

taxas de crescimento dos países desenvolvidos de fato mostram um processo de convergência, 

mas as taxas de crescimento entre os países desenvolvidos e os menos desenvolvidos mostram 

considerável divergência. Dessa maneira não haveria como derivar uma única “receita” do 

crescimento e do desenvolvimento econômicos e esperar que ela seja aplicável com sucesso 

em qualquer situação. 

Estariam os países avançados chutando a escada? 

Em geral, é tomado como ponto pacífico que as políticas e instituições consideradas 

como “boas” foram de fato adotadas pelos países hoje avançados quando estavam ainda 

em vias de desenvolvimento. Entretanto, segundo Chang (2004), as políticas e instituições 

tão recomendadas hoje aos países em desenvolvimento não foram de fato empregadas 

pelos países desenvolvidos quando estavam em processo de catching up. Uma revisão 

histórica do desenvolvimento dos países avançados permitiria concluir que os países 

avançados não teriam alcançado tal condição se tivessem adotado desde sempre as 

políticas e instituições ditas “boas”.  

Chang ressalta que foram exatamente as diferenças nas políticas industrial, 

comercial e tecnológica que separaram os países avançados dos outros. Praticamente todos 

os países hoje ditos avançados se valeram ativamente de políticas industrial, comercial e 

tecnológica intervencionistas para promover a indústria nascente. No entanto, conforme 

observa o autor, os países avançados foram progressivamente alterando a sua postura a 

depender da posição relativa que ocupassem na luta competitiva internacional. Mas, é 

importante observar que embora a grande maioria dos países avançados bem-sucedidos 

tenha se utilizado da proteção à indústria nascente no decorrer do processo de 

desenvolvimento, isso não implica que políticas com tal intuito garantam o sucesso 

econômico.  

Todavia, ressalta Chang, um padrão histórico persistente bem sucedido de medidas 

de proteção à indústria nascente verificado desde a Inglaterra do século XVIII até à Coréia 

do final do século XX é muito significativo para ser considerado apenas um mero acaso. 

Além disso, como bem destaca o autor, era ainda bastante significativo o grau de 

diversidade entre os países avançados a respeito da mescla de políticas, a depender dos 

objetivos e do contexto que vivenciavam. Dessa forma, verificar-se-ia uma diversidade 

considerável na combinação dos instrumentos políticos para a promoção do 

desenvolvimento econômico.  
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De acordo com Chang, nas últimas décadas, a economia do desenvolvimento e a 

história econômica foram subjugadas pela predominância da teoria neoclássica, que não 

concede nenhuma relevância à perspectiva histórica. Por conta disso nos últimos tempos a 

perspectiva histórica teria sido pouco utilizada nos estudos analíticos do desenvolvimento 

econômico. O autor então argumenta que a atual política ortodoxa recomendada faz o possível 

para “chutar a escada”, pois impedir que as nações ainda em processo de desenvolvimento 

adotem políticas industrial, comercial e tecnológica diferenciadas constitui uma séria 

limitação ao seu desenvolvimento econômico. Com relação às instituições, o autor ainda 

sugere que muitas consideradas imprescindíveis para o processo de catching up são mais 

conseqüência do que causa do desenvolvimento econômico. E, vale adicionar, muitas 

instituições impostas aos países menos avançados poderiam ser, além de custosas, irrelevantes 

ou até prejudiciais por conta do estágio específico em que se encontrem determinados países.   

 Qual seria então a solução? Chang primeiramente indica a importância de uma maior 

divulgação dos fatos históricos ligados ao processo de desenvolvimento dos países 

desenvolvidos, principalmente para permitir que os países em desenvolvimento façam 

escolhas bem informadas no que se refere à conveniência das políticas e instituições que 

pretendem - ou que são impelidos a – adotar. Além disso, seriam necessárias também 

tentativas mais sérias – tanto no campo teórico quanto prático – de investigar quais 

instituições são necessárias e benéficas para determinado tipo de país, levando em 

consideração o seu estágio de desenvolvimento e as suas especificidades sociais, políticas e 

culturais.    

Uma breve reflexão sobre a adequação das estratégias de desenvolvimento 

Conforme exposto anteriormente, as estratégias de desenvolvimento baseadas na teoria 

tradicional não têm sido bem sucedidas no intuito de levar a frente o processo de 

desenvolvimento econômico dos países ainda em vias de desenvolvimento. Ademais, em sua 

grande maioria, os casos de sucesso das últimas décadas do século XX reforçam a idéia de 

que não há um receituário único – e, portanto, de aplicação geral – para o alcance do sucesso 

econômico.  

Chang (2003, cap 2) indica que com relação ao processo de mudança estrutural, a 

teoria institucionalista – em contraposição à teoria neoclássica tradicional - apontaria para 

duas funções do estado especialmente importantes: o estado como “empreendedor” – 

construtor de instituições -, pois o estabelecimento de uma nova estrutura de coordenação 

necessariamente requer o envolvimento do estado, já que somente ele tem o poder de legalizar 

os novos direitos de propriedade e as novas relações de poder; o estado como administrador 



 5

de conflitos, uma vez que se trata do garantidor último dos direitos de propriedade e o mais 

importante ator na execução da agenda pública para mudanças nos direitos e instituições. 

Já em Chang (2003, cap 3), o autor argumenta que o neoliberalismo é baseado em uma 

aliança entre a economia neoclássica – que fornece a sua legitimidade intelectual – e a 

tradição austríaca – que fornece a retórica política. A proposta institucionalista alternativa 

apresentada pelo autor, por sua vez, rejeita o pressuposto de primazia do mercado, relembra 

que há mais de uma visão sobre o que o mercado ‘ideal’ pode fazer - sendo a neoclássica 

apenas mais uma delas-, enfatiza que a teoria neoclássica é essencialmente uma teoria de 

mercado e que o capitalismo, como um sistema sócio-econômico, é feito de muitas outras 

instituições. Além disso, tal teoria alternativa levantaria a necessidade de entender que o 

mercado é uma construção fundamentalmente política: o mercado não pode ser definido sem 

se fazer referência à estrutura de direitos e obrigações que o circunda. Outro elemento 

também importante da teoria institucionalista do papel do estado seria a necessidade de 

construir uma teoria que não fosse meramente uma extensão da lógica do mercado, ou seja, 

que desenvolvesse uma visão mais sofisticada da política do que a que é oferecida pelo 

neoliberalismo.  

Para complementar, vale citar uma tese de Chibber (2005). O autor argumenta que 

uma pretensa retomada com sucesso do desenvolvimentismo pressupõe a quebra de alguns 

mitos. Partindo de uma revisão histórica, o autor argumenta fundamentalmente que a principal 

fonte de resistência para a construção do aparato político forte necessário para a promoção do 

desenvolvimento foi a própria burguesia nacional. Ou seja, o que explicaria o fracasso e a 

incapacidade do estado em perseguir o processo de industrialização seria a própria resistência 

incorrida por tal burguesia na construção de um Estado forte. 

Antes de encerrar a presente seção, vale destacar ainda a discussão feita por Kotz 

(2004) com relação à natureza e à eficácia das estratégias. O autor argumenta que tanto para 

uma transição econômica quanto para o desenvolvimento econômico, uma estratégia de 

transformação direcionada pelo estado é superior à estratégia neoliberal. O autor adverte, 

entretanto, que o papel do estado na economia por si só não garante o sucesso econômico, seja 

no desenvolvimento ou na transição. No entanto, a adoção da estratégia neoliberal seria ainda 

mais propensa à falha: na questão do desenvolvimento econômico, a falha da estratégia 

neoliberal tenderia a produzir estagnação; no caso da transição, a conseqüência de aderir à 

estratégia neoliberal poderia levar a um rápido movimento para trás, com colapsos 

econômicos e sociais nos piores casos.  

Considerações finais  
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A partir da confirmação de que o processo de convergência do desenvolvimento 

econômico dos diversos países e regiões é um mito, e da interessante sugestão de Chang 

(2004) de que ao recomendarem as ditas políticas e instituições “boas” os países avançados 

estão na verdade “chutando a escada”, impedindo que os países ainda em processo de 

desenvolvimento também cheguem ao “topo”, o presente artigo buscou principalmente 

enfatizar que para ao menos haver chances de uma estratégia de desenvolvimento ser bem 

sucedida, as especificidades econômicas, sociais e culturais dos países onde serão 

implementadas devem ser levadas em conta. Procurou-se destacar também que, para a 

definição de quais são as estratégias, bem como as políticas e instituições mais adequadas 

para cada país, é crucial que se façam investigações históricas sérias, tanto com o intuito de 

aprender com experiências já realizadas quanto para incrementar o grau de complexidade e, 

por conseguinte, as chances de sucesso das estratégias de desenvolvimento econômico.  
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