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A enganadora ideia da "convergência" ainda existe. Mas não deveria. A noção básica
da convergência é a de que as rendas dos países pobres rapidamente alcançarão ou convergirão para - as dos países ricos. Esse argumento ganhou um conhecido
contingente de seguidores nos últimos dez anos, quando as economias emergentes
cresciam a um ritmo três vezes superior ao observado na maior economia mundial,
os Estados Unidos. Após a taxa média de crescimento do PIB dos mercados
emergentes ter alcançado o pico de 8,7%, em 2007, despencou para 4% em 2013.
Mas, para muitos observadores, esse ritmo ainda parece suficientemente rápido
para que esses países alcancem os EUA, cuja taxa atual de expansão anual é de
pouco mais de 2%.
Se examinarmos o quadro mais de perto, no entanto, ele muda drasticamente.
Excetuando-se a China, o crescimento do PIB dos países emergentes nos últimos
dois anos não superou o dos EUA. A convergência se deteve para um amplo leque
deles e, após perder terreno por boa parte da década passada, a participação dos
EUA no PIB mundial se estabilizou, desde 2011, em 23%, enquanto a dos mercados
emergentes, excetuando-se a China, se estabilizou em 19%.
Algumas das maiores estrelas nos últimos dez anos, como Brasil, Rússia e África do
Sul, crescem atualmente a um ritmo mais lento que o dos EUA. Esses países, na
verdade, estão "desconvergindo". Mesmo a taxa de crescimento divulgada pela
China para 2013, de 7,7%, parece cada vez mais insustentável em vista do volume
de dívidas que o país assume para alcançar sua ambiciosa meta.
Nada disso deveria surpreender, porque a história da economia mostra que a
convergência é, em grande medida, um mito. Os fatores favoráveis que determinam
períodos de rápida convergência - como a abundância de crédito a baixo custo e a
disparada dos preços das commodities durante os últimos dez anos - nunca duram.
As economias emergentes raramente têm crescimento rápido e duradouro o
suficiente para ascender ao mundo desenvolvido. Desde 1960, em todas as décadas,
com exceção de uma, o número dos países que perderam terreno foi pelo menos o
mesmo que o dos que alcançaram os desenvolvidos. A exceção foram os últimos dez
anos. Entre 2005 e 2010, apenas três países não aumentaram seu PIB per capita em
relação ao dos EUA: Níger, Eritreia e Jamaica.
Os fatores favoráveis que produziram essa rara convergência em massa deixaram
de existir agora, e o mundo emergente está voltando a seu estado normal, com
poucos países mantendo-se numa rápida trajetória de convergência. Entre as atuais
estrelas estão nações como Filipinas, Colômbia e Peru. Mas é pouco provável que
essas histórias de convergência durem indefinidamente, porque períodos de
crescimento acelerado raramente se estendem por mais de uma década. As
expansões rápidas muitas vezes terminaram em crise ou em contração, anulando
boa parte dos ganhos obtidos durante o surto de crescimento.

A convergência é difícil de sustentar, e uma resposta conhecida para essa
dificuldade é a armadilha da renda média. Essa teoria sustenta que um país pobre
pode crescer à velocidade suficiente para alcançar os desenvolvidos por meio de
simples melhorias, como rodovias asfaltadas, mas terá dificuldade em manter essa
velocidade de convergência quando alcançar o nível de renda média e precisar
desenvolver setores avançados de produção. Atualmente, muito se especula que
mercados emergentes -como Brasil, África do Sul e Rússia - estão perdendo o
impulso de convergência simplesmente porque atingiram o nível de renda média ou
se aproximaram dele.
Novas pesquisas, no entanto,
mostram que as "armadilhas do
desenvolvimento"
podem
expulsar países do caminho da
convergência em qualquer nível
de renda. Os desafios de
desenvolver
os
setores
de
produção - respaldados por
melhores bancos, escolas e órgãos
reguladores - não se acumulam de
repente. Eles continuam a
assediar um país aspirante em
todos os degraus de ascensão na
escala de desenvolvimento. Em estudo de setembro de 2013, pesquisadores do
Banco Mundial revelam muitos exemplos de economias que sofreram reveses no
limiar de todos os níveis do PIB per capita, desde os de renda mais baixa aos de
renda mais elevada, passando pelos de renda média. Sua análise dessas transições
detectou "pouco respaldo à ideia da armadilha da renda média".
Em alguns casos, as armadilhas ao desenvolvimento podem arrastar países recém
tornados ricos de volta às fileiras da renda média, como aconteceu com a Argentina
e a Venezuela no último século. Desde o fim da década de 1950, muitos países
também recuaram da classe de renda média para a mais baixa, como as Filipinas na
década de 1950 e a Rússia, a África do Sul e o Irã nas de 1980 e de 1990. Cada
década alija novas estrelas da convergência - desde o Iraque da década de 1950 até
o Irã, da de 1960, e Malta, da de 1970 -, que explodem na década seguinte.
No entanto, os períodos de surto de crescimento são muitas vezes mal
interpretados, como um sinal de que os países em desenvolvimento estão sendo
bem-sucedidos em seu esforço de galgar a escala do desenvolvimento. Muitos
mercados emergentes dependem grandemente das commodities para realizar o
grosso de suas exportações, e crescem a velocidades de convergência - a taxas mais
aceleradas que a seguida pela maior economia mundial - apenas quando os preços
das commodities estão em alta.
Os preços das commodities subiram 160% na década de 1970, e o número de países
que estavam alcançando rapidamente o Ocidente aumentou para 28,
comparativamente aos 22 de uma década comum. Na década de 1980 e 1990,
quando os preços das commodities estagnaram, o número de países em rápida
convergência caiu para apenas 11. Depois, os preços das commodities duplicaram
na década de 2000, outra idade de ouro para a convergência, quando 37 países
alcançaram os desenvolvidos a um ritmo acelerado.

Mas economias puxadas por commodities, como as da Rússia e Brasil, tendem a se
distanciar das desenvolvidas assim que os preços das commodities começam a cair.
Segundo o Banco Mundial, das 101 economias de renda média de 1960, apenas 13
se tornaram e ainda se conservavam como de alta renda em 2008: Cingapura,
Coreia do Sul, Espanha, Grécia, Guiné Equatorial, Hong Kong, Ilhas Maurício,
Irlanda, Israel, Japão, Portugal, Porto Rico, e Taiwan. Dessas 13, apenas a Guiné
Equatorial é uma economia dominada por commodities.
A convergência em massa da década passada foi uma aberração que cativou a
imaginação mundial. No entanto, nunca vale a pena extrapolar do passado recente
para o futuro distante. Isso é especialmente verdade no mundo emergente, em que
o crescimento econômico é caracterizado por surtos de crescimento significativos,
mas breves, muitas vezes alimentados pelos preços instáveis das commodities. Não
se deve supor que todos os mercados emergentes estão predestinados a crescer de
forma mais acelerada que os Estados Unidos - ou que alguma força mítica chamada
"convergência" impulsionará toda nação emergente ao longo de um caminho reto
que leva à prosperidade. (Tradução de Rachel Warszawski)
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