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Está ocorrendo uma inversão de posições entre os motores do crescimento mundial. 
As economias em desenvolvimento, em seu conjunto, são, agora, a fonte de mais da 
metade do crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) mundial. Como resultado, as 
preocupações, naturalmente, deslocaram-se para uma nova pergunta: existem riscos 
de que alguns ou muitos desses países em desenvolvimento possam ser apanhados 
na "armadilha da renda média"?  
 
Essa armadilha deteve muitos países em desenvolvimento: eles conseguiram evoluir 
de baixos níveis de renda per capita, mas depois pareceram perder sustentação, 
enfraquecendo ao longo da rota rumo aos níveis mais elevados de renda, 
característicos das economias avançadas. Essa armadilha pode muito bem 
caracterizar a experiência da maior parte da América Latina desde a década de 1980, 
e em anos recentes os países de renda média em outras regiões do mundo 
expressaram temores de que poderiam seguir um caminho similar. 
 
Na maioria dos casos de evolução bem-sucedida de status de baixa e média rendas, o 
processo básico de desenvolvimento é semelhante. Existe um grande contingente de 
mão de obra não qualificada, que é transferido de ocupações de nível de subsistência 
para funções mais modernas na indústria de transformação ou em atividades de 
serviços que não exigem grande aperfeiçoamento das competências desses 
trabalhadores, mas que empregam níveis elevados de capital e de tecnologia. 
 
Embora a maioria dos países que evoluem dos status de baixa e média rendas tenham 
seguido uma rota comum, seus estágios seguintes apontam para um conjunto 
diversificado de experiências em termos de mudança institucional e de acumulação de 
ativos intangíveis.  
 
Hoje, os países latino-americanos de renda média registraram uma desaceleração na 
transferência do emprego de níveis de subsistência bem antes que tivessem esgotado 
seus excedentes de mão de obra, pois sua gestão macroeconômica inadequada e 
uma orientação voltada para dentro, até a década de 1990, estabeleceram limites 
precoces a esse processo de transferência de mão de obra. Apesar disso, alguns 
enclaves foram estabelecidos em posições elevadas em cadeias mundiais de valor 
(por exemplo, no Brasil, em agricultura intensiva em tecnologia, sofisticada 
capacitação petrolífera em águas profundas e na indústria aeronáutica).  
 
Em contraste, os países em desenvolvimento asiáticos apoiaram-se muito no comércio 
internacional para acelerar sua transferência de mão de obra, inserindo-se em 
segmentos intensivos em mão de obra nas cadeias mundiais de valor. Isso foi 
facilitado pelos avanços nas tecnologias de informação e de comunicações, pela 
redução dos custos de transporte e pelo rebaixamento das barreiras comerciais 
internacionais. 
 
Para a manutenção do crescimento nos países em desenvolvimento, o contingente 
remanescente da mão de obra rural em nível de subsistência e urbana subempregada 
em países de baixa e média rendas constitui uma fonte ainda inexplorada para 
aumento da produtividade total dos fatores mediante mudança ocupacional. Para que 
isso seja possível em nível mundial, os países de renda média que já iniciaram o 
processo precisam superar os obstáculos no caminho de rendas mais altas, assim 
criando demanda e abrindo oportunidades de oferta à transferência de mão de obra 
primária nos países em desenvolvimento situada mais abaixo na escada de renda. 



 
Países de renda média ricos em recursos naturais têm à sua frente caminhos muito 
específicos, mais largos devido à evidente elevação de longo prazo nos preços das 
commodities que tem acompanhado as mudanças na composição do PIB mundial. Ao 
contrário do que acontece nos casos envolvendo a indústria de transformação, o uso 
de recursos naturais é, em larga medida, idiossincrático, o que cria possibilidades de 
produção local de capacitação em sofisticadas atividades a montante, na cadeia de 
produção, com o correspondente desafio em fazê-lo de maneira sustentável. 
 
Embora a maioria dos países que evoluem dos status de baixa e média rendas tenham 
seguido uma rota bastante comum, seus estágios seguintes apontam para um 
conjunto mais diversificado de experiências em termos de mudança institucional e de 
acumulação de ativos intangíveis. Dadas as perspectivas de fraco crescimento nas 
economias avançadas, a atual dinâmica da economia mundial dependerá do êxito 
específico de cada país em subir a escada de renda. 
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