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de um acordo fundamental consigo mesma, uma 
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em nós, simultaneamente, o desconcerto e a 

necessidade de mudança, o peso inerente do 

passado e o clamor indefinido e magnético do 

futuro”. 

(CAMÍN; MEYER, 2000, p. 349). 

 

 

 



 
 

RESUMO  

Este trabalho se utiliza pesquisas históricas e fundamentos teóricos da economia para tratar 

de explicar o caminho percorrido pelo México ao longo de seu processo de 

industrialização. A partir do governo do general Porfirio Díaz ao final do século XIX se vê 

os inícios da ação do Estado para fomentar o setor industrial. O auge do crescimento 

industrial do país vem a partir da década de 1940 graças a forte intervenção estatal através 

de investimento e controles a entrada de capitais externos durante o Processo de 

Substituição de Importações. Tal processo enxergou seu fim na década de 1980 com a crise 

da dívida mexicana abrindo espaço para adoção de um modelo de Estado neoliberal, pondo 

fim às políticas desenvolvimentistas. Sob o novo modelo, a indústria de bens exportáveis 

ganha força colocando-se como o principal setor econômico responsável pelo crescimento 

do país. O paradoxo que se apresenta é que o crescimento do setor secundário-exportador 

destoa do ritmo de crescimento da economia em sua totalidade, diferindo-se do 

crescimento industrial do período do Estado desenvolvimentista.  

 

Palavras-chave: México. Industrialização. Estado neoliberal. Processo de 

Substituição de Importações. Estado desenvolvimentista. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

This work is based on historical researches and economics theoretical fundamentals for 

trying to explain the path that Mexico has gone through during its industrialization process. 

Since Porfirio Diaz administration in the late 19
th

 century, government acts for promoting 

industrial growth were seen. The high point of Mexico’s industrial growth occurred from 

1940’s thanks to government interventionist polices over investments and controlling 

foreign capital during the Import Substitution Process. That process ended up on early 

1980’s due the debt crisis in Mexico opening space for the implementation of a neoliberal 

state and finishing developmental polices. Under the new model the exportable goods 

industry became stronger positioning itself as the main economic sector responsible for the 

country’s GDP. It is presented a paradox between the growth of exportable goods industry 

and GDP’s growth, the first one is not accompanied by the other. That is the opposite that 

happened during the developmental state period.  

 

Keywords: Mexico. Industrialization. Neoliberal state. Imports Substitution 

Process. Developmental state. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

RESUMÉN 

Este trabajo se utiliza de pesquisas históricas y fundamentos teóricos de la economía para 

tratar de explicar el camino recurrido por México a lo largo de su proceso de 

industrialización. A partir del gobierno del general Porfirio Díaz a finales del siglo XIX se 

ven los inicios de la acción del Estado para fomentar el sector industrial. El auge del 

crecimiento industrial del país viene a partir de la década de 1940 gracias a fuerte 

intervención estatal durante el Proceso de Sustitución de Importaciones. Este proceso llega 

a su final en la década de 1980 con la crisis de la deuda mexicana abriendo espacio para la 

adopción de un modelo de Estado neoliberal y terminando con las políticas desarrollistas. 

Bajo el nuevo modelo, la industria de bienes exportables toma fuerza posicionándose como 

el principal sector económico responsable por el crecimiento del país. La paradoja que se 

presenta es que el crecimiento del sector secundario-exportador se distingue del  ritmo de 

crecimiento de la economía en su totalidad, diferente del período del Estado desarrollista. 

 

Palabras-clave: México. Industrialización. Estado neoliberal. Proceso de Sustitución de 

Importaciones. Estados desarrollista.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

Os anos que sucederam após a independência mexicana foram marcados por 

constantes revoltas de ordem interna e externa além de conflitos políticos. O país era 

dominado por oligarquias ligadas ao campo e a maior parte da população convivia com 

níveis altos de miséria. A instabilidade político-econômica daquele período era um fator 

que impossibilitava o fomento de investimentos que promovessem o desenvolvimento da 

nação e esse contexto muda apenas com a chegada ao poder do general Porfírio Díaz no 

final do século XIX. 

As primeiras experiências de políticas estatais que enxergavam a industrialização 

como uma possível via para o crescimento sustentável ocorrem no governo de Díaz. O 

processo pelo qual o país começou a passar em seu setor produtivo guarda similaridades 

com que foi vivenciado por outras economias latino-americanas naquele momento 

histórico. Entretanto, ao longo deste período que vai até o final do século XX o processo se 

encaminhou não apenas para fortalecer o setor secundário, mas para torná-lo o principal 

setor econômico do país asteca.  

A economia secundário-exportadora em que o país se tornou, só foi possível graças 

aos anos de crescimento “para dentro” através das políticas estatais adotadas durante 

Processo de Substituição de Importações (PSI). A percepção de fatores políticos e 

econômicos internos e externos são essências para a análise que procura expor como se 

deram as mudanças do modelo de crescimento industrial “para dentro” até o modelo de 

crescimento industrial pautado nas exportações advindas principalmente das indústrias 

maquiladoras
1
. Tais mudanças ocorrem a partir da década de 1980 devido às reformas 

estruturais que levam o país a adotar um modelo econômico neoliberal. 

Neste trabalho, buscou-se investigar os caminhos percorridos pelo México que o 

levaram a se tornar uma economia altamente industrializada, mas que ainda assim não 

conseguiu estabelecer um crescimento econômico sustentável que a eleve aos níveis de 

desenvolvimento das economias centrais. O pensamento heterodoxo enxerga a 

industrialização como essencial ao desenvolvimento, entretanto é necessário apontar as 

                                                           
1
  Plantas industriais que se ocupam de produção para exportação. Possuem controle de capital externo e se 

instalam em locais onde recebem vantagens fiscais e, em geral, buscam fator trabalho de baixa remuneração. 

São especializadas essencialmente em montagem de bens. Também possuem vantagens fiscais para 

importação de equipamentos produtivos e maior liberdade à entrada de investimento estrangeiro 
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causas que não levaram aos resultados almejados ainda que hoje o México seja uma 

economia que possui como base de sustentação principal a indústria.  

O objetivo da análise é elucidar as questões subjacentes que levaram o país a se 

tornar uma economia secundário-exportadora e que mesmo apresentando altas taxas de 

crescimento neste setor não resultaram em um impulso ao crescimento sustentável da 

economia como um todo. A hipótese principal é de que os poucos entrelaçamentos 

produtivos do setor exportador o façam despontar isoladamente do resto da economia. A 

compreensão de todo o processo industrial histórico foi indispensável para a análise. 

Visto que a economia mexicana, uma das maiores da América Latina, tem como 

principais produtos de sua pauta de exportações bens manufaturados, é de grande 

importância buscar entender o que ocorre com este modelo industrial conhecido como 

empresa maquiladora de exportação (EME). O forte dinamismo mostrado pela maquila foi 

possível graças a sua independência de ciclos econômicos internos e sua ligação forte com 

a economia dos Estados Unidos (MENDIOLA, 1999). A força deste modelo industrial é 

indiscutível, o que se pretende analisar é de que forma ele poderia colocar os demais 

setores da economia em acordo com sua trajetória, e como se dá a difusão da tecnologia 

empregada em muitos de seus processos produtivos (BUITELAAR; PADILLA; 

URRUTIA, 1999). 

As mudanças vindas com a assinatura do Tratado de Livre Comércio da América do 

Norte (NAFTA) tornaram a maquila uma referência de planta industrial, já que as barreiras 

de comércio que existiam antes para as demais indústrias caíram, o que resultou com que a 

maquila pouco a pouco deixasse de ser um modelo de exceção. O futuro do modelo é 

incerto, há questionamentos sobre seu esgotamento ou não. O que se almeja neste trabalho, 

é verificar seus dados empíricos e analisar seus resultados até aqui. Apesar dos momentos 

de instabilidade, a economia mexicana se mostrou resistente ao longo dos anos e é 

necessário analisar para quais caminhos pode seguir na busca pelo crescimento sustentável. 

Assim sendo, a primeira parte do trabalho é uma apresentação histórica da economia 

mexicana desde o início do processo de substituição de importações já no governo de 

Porfírio Diaz (1876 – 1911), seguindo com uma análise a respeito da economia mexicana 

durante a revolução iniciada em 1910. A seguir, expõem-se, os impactos da crise de 1930 

no México e, por fim, exposição dos principais feitos do presidente Lázaro Cárdenas (1934 

– 1940) que implementou as bases necessárias para que fosse possível a continuidade da 

política industrial nos anos seguintes. 
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A segunda parte do trabalho é a explicação do Modelo de Substituição de 

Importações. Em seguida, apresentam-se as etapas do processo de industrialização 

mexicano, com foco no denominado “desenvolvimento estabilizador”, política de forte 

intervenção estatal na economia responsável pelo “milagre mexicano”. Ao final, trazem-se 

as causas do esgotamento do PSI mexicano.  

A terceira parte do trabalho é uma análise das mudanças que ocorreram no país após 

a crise estrutural dos anos 1980, resultando na adoção de políticas de desenvolvimento 

completamente diferentes às que vinham sendo impostas até então. A análise é feita tendo 

como foco as empresas maquiladoras de exportação (EMI), que ganharam força graças à 

abertura de mercado e a assinatura do Tratado de Livre Comércio da América do Norte 

(NAFTA) nos anos 1990.  

A parte final é a conclusão, em que são sintetizadas as principais ideias relatadas ao 

longo do trabalho. Procurou-se apontar os resultados do período de mais de um século de 

políticas industriais e para qual direção se está indo.  
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2 APRESENTAÇÃO HISTÓRICA DA ECONOMIA MEXICANA (1876 – 1940) 

 

O processo de industrialização mexicano remete ao final do século XIX graças a uma 

forte participação estatal naquilo que ficou conhecido como Processo de Substituição de 

Importações (PSI). Haber (1993) afirma que tal processo teve início no governo do ditador 

Porfirio Díaz durante o período que ficou conhecido como Porfiriato (1876 – 1911) e se 

intensificou durante a Segunda Guerra Mundial devido à impossibilidade de importação de 

bens industrializados provenientes das nações em conflito, além dos problemas na balança 

de pagamentos das economias periféricas, que enfrentavam deterioração de seus meios de 

troca. O objetivo era transformar a indústria no eixo principal de desenvolvimento 

econômico e acumulação de capital, assim poderia se passar de uma economia na qual a 

agricultura e a mineração eram os setores de destaque para outra em que o setor industrial 

pudesse prover o mercado interno e não dependesse tanto da exportação de produtos 

agropecuários para tal feito.  

A estabilidade política do Porfiriato é acompanhada por crescimento econômico 

provenientes, em grande parte, do desenvolvimento de ferrovias, dos setores mineiro e 

têxtil. As disputas internas violentas que acompanharam o país desde a independência 

foram acalmadas durante o longo período de governo de Díaz. No entanto, isso não foi o 

suficiente para impedir que as contradições políticas e sociais voltassem tomar força, 

tornando impossível a continuidade do governo porfirista. Díaz é deposto logo nos inicios 

da Revolução Mexicana (1910 – 1920). 

A Revolução Mexicana foi período de luta armada no México. Envolveu diversos 

setores da sociedade que não se sentiam representados. Camponeses, trabalhadores urbanos 

e setores da burguesia lutaram contra o poder oligárquico representado por grandes 

latifundiários que comandaram o México por muitos anos. Portanto, a Revolução 

Mexicana foi acima de tudo uma revolução burguesa que permite a chegada ao poder de 

uma parcela da sociedade que tinha interesses no desenvolvimento de um projeto 

industrial. 

O governo pós-revolucionário do presidente Lázaro Cárdenas (1934 – 1940) 

contribuiu com as bases legais, institucionais e políticas que serviriam de sustentação ao 

processo de substituição de importações. Mendonça (2012) coloca que a implantação de 

reforma agrária, reconhecimento de entidades representativas de operários, reformas na 

legislação trabalhista e nacionalização de grandes empresas, especialmente do setor 
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petrolífero e ferroviário, serviram essencialmente ao desenvolvimento do capitalismo no 

México. 

O inicio do processo industrial ocorrido no México no século XIX é a base para que 

se possam entender as transformações ocorridas nas décadas seguintes. Pode-se dizer, 

portanto, que o Pofiriato marca esta mudança de pensamento em direção a um que enxerga 

a industrialização como essencial ao desenvolvimento sustentável.  

 

2.1 O Porfiriato 

 

Haber (1993) relata que as obras dos economistas até 1980 davam a impressão de que a 

industrialização mexicana é um fenômeno relativamente recente. As teorias que existiam até 

essa época acreditavam que industrialização do país havia iniciado durante a Segunda Guerra 

devido à incapacidade de importação de produtos das nações beligerantes o que se 

transformou em um incentivo para o início do processo de substituição de importações. A 

maioria dos estudiosos da área trabalhava com fontes provenientes do governo como censos 

industriais, informes de ministério e outras publicações oficiais. Por essa razão, as 

investigações davam a impressão que a industrialização havia dado início a partir de 1940, de 

maneira milagrosa, entretanto antes dessa época não existiam dados oficiais a respeito do 

assunto.  

Os estudiosos, em sua maioria, acreditavam que todo o crescimento industrial que 

ocorreu durante o governo pré-revolucionário do ditador Porfirio Díaz havia sido destruído 

durante a revolução mexicana de 1910. A ideia de que o crescimento econômico moderno 

pudesse ter iniciado durante o Porfiriato e sobrevivido à revolução era algo considerado 

impossível.  

As ideias anteriores de que o processo se deu a partir de 1940 vão contra um ponto de 

vista teórico e os dados empíricos uma vez que com a suspensão de importações durante a 

Segunda Guerra, os bens intermediários também foram suspensos e o México não possuía 

capacidade tecnológica para desenhar e produzir bens industriais. Portanto, a expansão 

industrial ocorrida durante a década de 1940 só seria possível graças às plantas já instaladas 

anteriormente.  

Investigações mais recentes mostram que foi durante o Porfiriato que foi instalado 

grande parte da capacidade industrial do México. Nesta época, e não nos anos 1940, foi 
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quando o governo mexicano começou a seguir uma política de substituição de importações. O 

governo já havia se dado conta dos benefícios que a industrialização traria ao país e tomaram 

as medidas políticas necessárias para acelerar tal processo. Por essa razão, quase todas as 

indústrias importantes do México receberam algum tipo de proteção de tarifas ou subsídio 

federal. O México já possuía indústrias antes de Porfirio Díaz. O que se resulta significativo é 

que durante o governo de Díaz houve uma mudança no nível das manufaturas que antes eram 

apenas pequenas fábricas artesanais e depois se tornam grandes plantas industriais com alto 

nível de produção que utilizavam métodos mais avançados de produção importados da Europa 

e Estados Unidos. 

A trajetória de Díaz até a presidência é marcada por confrontos militares disputas 

políticas. Nascido José de la Cruz Porfirio Díaz Mori, em 15 de setembro de 1830 na cidade 

de Oaxaca, Porfirio Díaz é o sexto filho de uma família de sete filhos. Porfirio se torna órfão 

de pai aos três anos e aos treze anos ingressa a estudar em um seminário para tornar-se padre 

conforme era o desejo da mãe. Desiste da carreira eclesiástica e logo em seguida começa a 

estudar direito no Instituto de Ciencias y Artes de Oaxaca onde se torna discípulo do futuro 

presidente liberal Benito Juárez. Díaz se torna seguidor de Juárez e suas ideias no plano 

político e envolve-se em movimentos políticos durante os anos no instituto. 

Ingressa no exército onde obtém rápida ascensão. Engaja-se em guerras e revoltas 

apoiando a causa liberal. Na Guerra da Reforma (1858 – 1861), confronto entre liberais e 

conservadores, os liberais saem vencedores, e Benito Juárez assume a presidência. Díaz é 

promovido a general do exército e eleito deputado. 

Nos anos que seguem a presidência de Juárez, Díaz toma em armas novamente contra a 

invasão francesa no México (1862 – 1863), ordenada por Napoleão III como forma de exigir 

o pagamento da dívida externa mexicana, e a coroação de Maximiliano I (1864 – 1867). O 

México foi oferecido a Maximiliano por Napoleão III como forma de compensação à tomada 

do território de Piemonte na Itália pela França durante a guerra de unificação italiana. A 

França tinha planos de aumentar sua influência sob a América Latina aproveitando-se da 

debilidade dos Estados Unidos devido a Guerra de Secessão (1861 – 1865). Díaz logra bom 

desempenho militar durante os conflitos e garante a derrota de Maximiliano e o triunfo de 

Juárez. 

A boa campanha militar de Díaz o deixa em opção de optar pela presidência em 1867, 

mas o congresso opta mais uma vez por Benito Juárez que é reeleito em 1871. Não 

conformado com a reeleição de Juárez, Díaz lança em novembro do mesmo ano o Plano Noria 
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onde se expressava contra a reeleição e o poder pessoal e a favor do constitucionalismo. O 

levante do general acaba não sendo exitoso e ele precisa fugir para não ser capturado por seus 

opositores. 

O presidente Juárez acaba falecendo em 1872 e a presidência recai sob Sebastián Lerdo 

de Tejada, e graças a uma lei de anistia, Díaz consegue voltar à cena política. O novo 

presidente já demonstrava interesses em permanecer no poder apresentando em 1876 seu 

propósito de reeleição. Porfirio Díaz não aceita e se rebela contra o governo lançando o plano 

de Tuxtepec que contestava a legitimidade do governo. O general Díaz sai vitorioso e chega 

às primeiras instâncias de poder do México. Assume a presidência primeiramente de forma 

interina e, então depois, como presidente constitucional em 5 de maio de 1877. 

O governo de Díaz rompe com período de 55 anos desde a independência marcados por 

extrema instabilidade política no país. A presidência trocou de mãos 75 vezes ao longo deste 

tempo, além das guerras civis e internacionais que destruíram com os possíveis benefícios que 

poderiam ter sido gerados com a independência.  

Segundo Coatsworth (1989), ao iniciar o Porfiriato, em 1877, as atividades agrícolas 

geravam 42% do PIB mexicano, e as manufaturas apenas 16%. Díaz pensava um governo que 

combinasse antecedentes políticos liberais, introduzidos no México com as reformas 

burbônicas ao final do século XVIII, com metas econômicas conservadoras sob o lema 

positivista de “Ordem e Progresso”. A ordem, essencial para o crescimento econômico, era o 

objetivo de colocar fim às disputas políticas e militares de mais de 50 anos. Era necessário 

estabelecer confiança para o retorno dos investimentos privados no país. O uso da força e a 

aliança com grupos importantes permitiram Díaz retomar o controle político do país.  

O progresso significava transformar o México em uma nação industrializada. Era 

necessário eliminar barreiras que impediam o crescimento econômico como a falta de 

infraestrutura e transporte e de capital financeiro. O autor Fernando Rosenzweig (1965
2
 apud 

MORENO-BRID; ROS, 2004, p. 41) coloca que Matías Romero, ministro da fazenda por três 

ocasiões, dizia: “esta nación posee en su suelo enormes tesoros de riqueza agrícola y minera 

que no pueden explotarse por falta de capital y de comunicaciones”.
3
  

                                                           
2
 Rosenzweig, F. (1965): El desarrollo económico de México de 1877 a 1911, El trimestre económico, vol. 32, 

Nº 5, México, D.F., Fondo de Cultura Económica 
3
 “Esta nação possui em seu chão enormes tesouros de riqueza agrícola e mineral que não podem ser explorados 

por falta de capital e comunicações (Tradução nossa).”   
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O Estado outorga concessões e incentivos financeiros para a construção de linhas 

ferroviárias. Os subsídios para a construção das linhas alcançaram cerca de 50% do custo 

total. Conforme relatam Moreno-Brid e Ros (2004, p. 41): “a ampliação do sistema 

ferroviário aumentou o mercado, derrubou barreiras locais e regionais ao comércio e 

aumentou a concorrência”. Segundo Coatsworth (1978), o sistema ferroviário aumentou de 

900 a 19.000 km na década de 1880. Isto reduziu em 80% o custo do frete entre 1878 e 1910. 

Os capitais externos tiveram papel chave na política econômica do Porfiriato. Foram 

estimulados graças a diversos incentivos. Coatsworth (1989) afirma que durante a década de 

1880 entraram no país capitais externos americanos seguidos por investimentos europeus. Os 

fluxos de capitais foram constantes até seu auge em 1900. Novos códigos de comércio e 

mineração foram promulgados a partir de 1893 com intuito de melhorar as condições de 

investimento privado. Beatty e Ficker (2002
4
 apud MORENO-BRID, 2004, P. ) colocam que 

a política industrial visava à união de proteção tarifária a produtos específicos, e diminuição 

de tarifas médias que melhorava o acesso aos fabricantes a capital de baixo custo e insumos. 

O sistema bancário mexicano era incipiente no século XIX, considerando que não 

existiam bancos no país até 1864. Por quase todo o século XIX, todas as transações 

comerciais do país se realizavam através de grandes casas comerciais que giravam letras de 

crédito e empréstimos. O acesso ao crédito para o investimento era lento e desigual, pois 

apenas aqueles com bons contatos conseguiam ter acesso a este tipo de financiamento. O 

financiamento por ações também era inexistente até 1896 quando as primeiras companhias 

mexicanas negociadas em bolsa de valores começaram a aparecer. Portanto, a maior parte do 

capital investido na manufatura mexicana vinha dos grandes negociantes e financeiros do 

país. Segundo Haber (1993), era o único grupo que contava com suficiente liquidez para 

financiar as plantas e a importação de maquinário. 

A classe mais importante de industriais-negociantes-financeiros que dominavam as 

grandes empresas do Porfiriato era composta por um pequeno grupo de franceses, e alguns 

investidores espanhóis, ingleses e americanos. Exerciam considerável poder econômico no 

governo e possuíam investimentos dispersos tanto geográfica como setorialmente. Estavam 

dentro das principais decisões econômicas do Porfiriato. Possuíam bônus da tesouraria do 

governo, eram membros das maiores instituições financeiras do país e representavam o 

                                                           
4 Institutional change and foreign trade in Mexico, 1870-1911, en J.L. Bortz y S. Haber,  The Mexican Economy, 

1870-1930. Essays on the Economic History of Institutions, Revolution and Growth, Stanford, Stanford 

University Press. 
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governo nos mercados internacionais nas requisições de empréstimos no exterior. Haber 

(1993) aponta que este grupo era o próprio Estado. Portanto, o estimulo a políticas industriais 

era algo de interesse próprio. O principal talento destes homens de negócio era o de fazer 

tratos para não terem que operar em um mercado competitivo, e manipular o aparelho 

econômico estatal para se protegerem da concorrência nacional e estrangeira.  

O acesso aos mercados mundiais graças ao aumento do investimento externo faz com 

que as exportações mexicanas triplicassem entre 1870 e 1913 como proporção do PIB 

(MORENO-BRID; ROS, 2004). Esta expansão aumentou os recursos do governo. Assim 

como no período colonial, o setor exportador se torna o motor do crescimento, ajudado em 

grande medida pela depreciação da prata ao final do século XIX. Por muitos anos, a prata foi 

o equivalente geral do peso mexicano, mas devido aos países avançados começarem a adotar 

o padrão ouro, a demanda pela prata caiu, e o peso mexicano sofreu uma desvalorização real 

de 26%. 

Entre as atividades de mineração, a extração de prata era de longe a mais importante não 

sendo destaque apenas entre o setor mineiro, mas também como um dos principais produtos 

de exportação do México desde a era colonial até 1870. A importância desse metal na cesta de 

exportações era justamente o fato de muitos países o utilizarem como lastro de suas moedas, o 

que acaba mudando ao final do século XIX. Durante o Porfiriato a construção de linhas 

férreas e a utilização de energia elétrica nas minas aumenta a produtividade no setor. 

A estratégia econômica do Porfiriato resultou em crescimento e modernização em 

diversos campos, revertendo um século de decadência. O incremento anual médio do PIB per 

capta mexicano ao longo do período foi de 2,1%.   A expansão ferroviária não apenas 

favoreceu algumas atividades tradicionais como a mineração, mas também contribuiu a criar 

atividades novas cuja escala de produção e densidade de capital as tornava pouco rentáveis, a 

menos que existisse um mercado unificado. Sustentava esse processo de modernização a 

primeira etapa de industrialização em grande escala. Coatsworth (1989) afirma que graças à 

substituição de importações de têxteis, cerveja, papel, cimento e aço, a produção industrial 

aumentou em média 3,6% ao ano entre 1877 e 1910.  

Além da mudança do processo produtivo industrial para grandes fábricas, houve 

profunda modificação da estrutura social e econômica das zonas rurais. Visando uma melhora 

na produção e na distribuição das mercadorias vindas do campo, o governo de Díaz promove 

uma aceleração na redistribuição da terra de propriedade federal e comunal a empresas de 

desenvolvimento privadas e particulares ricos com boas relações políticas. Segundo Schaffer 
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(1963), em 1890, 20% do território mexicano pertenciam a menos de 50 pessoas ou empresas. 

Até o início da década de 1900, 95% da terra cultivada pertencia 835 famílias. 

Os bons resultados no setor produtivo não foram o suficiente para impedir a queda dos 

salários reais a partir de 1903. O México teve um crescimento econômico como nunca antes 

havia sido visto, mas como poucas pessoas possuíam os recursos necessários para investir, o 

desenvolvimento apenas favoreceu a uns poucos mexicanos e estrangeiros. Os capitais 

externos, principalmente americanos, puderam cobrar a divida externa do país, mas também 

tomaram o controle da extração de petróleo e da rede de ferrovias. A desigualdade entre os 

muito ricos e muito pobres, a maioria da população, abriu uma enorme brecha na sociedade 

mexicana. A expulsão de indígenas de suas terras em favor de grandes latifundiários nacionais 

e estrangeiros se tornou sistemática. A maior parte dos habitantes expulsos precisou se ocupar 

como peões em fazendas. Cabe aqui ressaltar que cerca de 60% da sociedade mexicana é 

composta por pessoas de origem indígena. As zonas rurais eram o principal retrato da pobreza 

generalizada. Em 1910 a queda dos salários reais chegou a 26% em comparação a 1903. Uma 

grande seca em 1907 contribui para reduzir a produção de alimentos e elevar seus preços. O 

padrão de desenvolvimento porfirista começava a mostrar sinais de esgotamento. Haber 

(1989) diz que o grau de pobreza naquele período era tanto que um aumento no valor do 

milho era o suficiente para diminuir o grau de consumo de manufaturas dos trabalhadores a 

ponto de pôr em crise a indústria de roupas. O uso da força para conter a oposição ao governo 

se tornou recorrente. 

A má distribuição de benefícios e acesso ao poder chega ao limite em 1910. As classes 

médias emergentes excluídas das decisões políticas, e os trabalhadores e camponeses 

marginalizados dos benefícios do crescimento econômico, conseguiram se unir em torno a 

uma coalizão que venceu sob os lemas de democracia, reforma agrária e direitos trabalhistas. 

O papel do Estado se mostrou insuficiente para superar os enormes obstáculos do 

desenvolvimento econômico (MORENO-BRID; ROS, 2004). O investimento público nunca 

superou 5% do investimento total, e apenas 7% do gasto público se destinou a acumulação de 

capital (MORENO-BRID; ROS, 2004). Dois terços do povo mexicano ainda viviam em zonas 

rurais. Em 1910, apenas 28% do povo mexicano sabia ler e escrever e a expectativa de vida ao 

nascer não superava os 37 anos. Havia um desequilíbrio crescente entre crescimento 

econômico acelerado e lentidão de avances políticos e sociais. Os elementos já estavam 

formados para colocar fim a pax porfiriana de 33 anos. Aproximava-se o inicio da Revolução 

Mexicana de 1910.  
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2.2 Revolução Mexicana: política, sociedade e economia 

 

Porfirio Díaz até assumir a presidência do México era um político contra a reeleição. 

Os primeiros anos de seu governo tentou manter-se coerente a essa ideia ao impulsar uma 

reforma na constituição que introduzia um veto expresso a reeleição consecutiva. Ao 

finalizar seu primeiro mandato em 1880, o cargo é assumido pelo general Manuel 

González que governa até 1884. Finalizado o mandato de González, Díaz apresenta 

candidatura à presidência e sai eleito. Nesse momento, suas aspirações de manter-se no 

poder ganham mais força e começa a articular a promoção de uma emenda constitucional 

no congresso que aprova uma nova reeleição e, logo em seguida, consegue a aprovação de 

outra emenda que permite a reeleição indefinida, o que permitiu que se mantivesse no 

poder até 1911 (PORFÍRIO..., 2017). 

As articulações políticas do ditador foram possíveis, pois o mesmo tratou de reduzir 

as instituições políticas liberais a uma mera farsa. O que ia completamente contra as ideais 

que pregou até chegar ao poder. Eliminou todos os adversários políticos possíveis e a 

imprensa foi perseguida quando tentava manter-se independente. O congresso se submeteu 

aos desejos de Díaz concedendo-lhe poderes extraordinários. As justificativas apresentadas 

por Díaz era de que o país precisava de pouca política e mais administração. O meio século 

de conflitos e instabilidades que antecederam o Porfiriato era a razão mostrada por Díaz 

para que as disputas políticas ficassem aparte. Os investidores privados, principalmente os 

externos, precisavam observar um ambiente de estabilidade. 

A paz não foi unanime ao longo do Porfiriato. Houve confrontos, mas o general 

conseguiu manter a ordem graças ao uso da força. Graças a essa situação de estabilidade, 

aumentou-se a demanda por trabalho e foi possível o crescimento econômico 

(PORFÍRIO..., 2017).  

Ao passar do tempo, começou a ficar mais evidente que a prosperidade era apenas 

para alguns poucos. O descontentamento pela maior parte da população que vivia na 

miséria cresceu. Diversos setores da sociedade deram-se conta de que Díaz levava muito 

tempo no poder. Era cada vez mais difícil para o governo manter a ordem. Os últimos anos 

do Porfiriato foram de crescimento constante do uso de armas para repressão de protestos. 

Em 1908, Porfirio dá indícios de que pretende abrir caminho para que o México 

tenha eleições livres ao conceder uma entrevista ao jornalista americano James Creelman. 

A notícia enche de otimismo diversos setores da sociedade que clamavam por uma maior 
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participação na vida política do país. Novos líderes e partidos políticos surgiram naquele 

momento. Um destes líderes era Francisco Madero.  

Madero fundou o partido Antireeleicionista, do qual se postulou candidato a 

presidência; depois se dedicou a viajar o país para explicar suas ideias políticas. Madero se 

tornou muito popular e despertou esperanças de mudança. Entretanto, o sucesso de sua 

campanha se tornou uma ameaça ao governo de Porfirio Díaz, e pouco antes das eleições 

de 1910 foi detido em Monterrey e levado à prisão em San Luis Potosi. Na prisão recebe a 

notícia de que Díaz havia sido reeleito (PORFÍRIO..., 2017). 

Francisco Madero não foi a única figura a ficar conhecida durante o período final do 

Porfiriato. As mudanças nas relações de trabalho que marcaram o estouro da revolução 

foram presenciadas pelas figuras mais famosas da história mexicana, Emiliano Zapata, 

líder camponês do estado de Morelos, e Francisco Pacho Villa, líder camponês do estado 

de Chihuahua. Zapata assistiu a destruição das comunidades indígenas e dos ejidos
5
, e 

Villa, a proletarização do homem do campo do norte povoado por latifundiários e 

indústrias mineradoras. Villa defendia a devolução de terra aos camponeses, mas mantendo 

a propriedade privada e indenizando latifundiários, enquanto que Zapata defendia a 

devolução de terras de acordo com as tradições indígenas de propriedade comunal 

(CAMÍN; MEYER, 2000). 

Villa e Zapata acabaram por aderir o Plano San Luís Potosí lançado por Madero que 

havia conseguido escapar para o Texas. O plano descrevia os últimos acontecimentos do 

país, dirigia ataques ao governo porfirista, autoproclamava Madero como novo presidente 

do México e conclamava o povo à luta armada. Wasserman (2004) coloca: “[...] o Plano 

San Luis Potosí promoveu a união dos anseios de camponeses, operários, intelectuais e até 

investidores estrangeiros”. A união em torno de Madero e contra Díaz resulta na queda do 

ditador. Francisco Madero é eleito presidente do México em 1911.  

O novo presidente, entretanto, não atendeu as demandas populares. Formou um 

gabinete de políticos majoritariamente liberais e conservadores com apenas dois 

revolucionários. A oposição ao político cresceu e com isso os investimentos americanos 

evaporaram devido à incapacidade do presidente em manter a ordem interna. Além do fator 

desordem, as empresas estrangeiras de exploração de petróleo indignaram-se com o 

imposto fixado pelo governo sob a tonelada de petróleo cru ainda que fosse um imposto 

tímido de 0,20 de dólar por tonelada (CAMÍN; MEYER, 2000).  

                                                           
5
 Porções de terra de uso coletivo. Em geral, pertencentes ao Estado. 
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Madero não conseguiu agradar nem um lado nem a outro. Apesar da indignação 

popular com seu governo, os responsáveis por sua queda e assassinato foram banqueiros, 

comerciantes estrangeiros, remanescentes do exército porifirista e o governo dos Estados 

Unidos. Em fevereiro de 1913 é tramado o golpe dentro da embaixada dos Estados Unidos 

no México. O resultado é ascensão ao poder de Victoriano Huerta, ex-maderista, que 

assume a presidência apoiado pela Igreja, grandes industriais, antigas oligarquias e 

investidores estrangeiros. A contraofensiva realizada pelos demais setores da sociedade 

que não reconheciam o governo de Huerta foi violenta.  

Huerta havia assumido o poder quando o vizinho do norte era governado pelo 

republicano Willliam Howard Taft. Uma troca de governo ocorre e os Estados Unidos 

passa a ser liderado democrata Woodrow Wilson, que anuncia uma nova política em 

relação à América Latina. Às vésperas da Primeira Guerra Mundial, os EUA tomavam para 

si uma “missão civilizatória” de “pacificar e democratizar” os países sob sua ingerência 

(Wasserman, 2004). O que ocorria de fato era o desagrado do governo americano com a 

simpatia prontamente sinalizada de Huerta a investidores europeus, especialmente alemães 

que teriam desembarcado armas no porto de Vera Cruz para ganhar a adesão do ditador 

que precisava combater a insurreição interna (WASSERMAN, 2004). Em resposta ao ato 

alemão e ao descontentamento a Huerta, os EUA desembarcam tropas em Vera Cruz para 

utilização como ponto estratégico durante a Primeira Guerra. 

 Huerta renuncia a presidência em julho de 1914. Venusitano Carranza, líder 

constitucionalista e ex-governador do estado de Coahuila que uniu as forças que lutaram 

em oposição ao governo, assume o poder. Carranza representava os interesses da burguesia 

nacional, pequenos e médios proprietários e comerciantes, e não pretendia atender as 

reivindicações camponesas e operárias a ponto de comprometer os interesses das frações 

que representava.  

As pressões vindas por parte dos diversos grupos revolucionários obrigaram 

Carranza a assumir o papel de reestabelecer a “paz social”. Obrigou-se a atender 

reivindicações dos chamados “desordeiros”, em especial, zapatistas e villistas. Apresentou 

a Lei Agrária em 1915 que devolvia aos legítimos donos terras que haviam sido 

expropriadas anteriormente. A lei não chegou entrar em vigor, mas a nova constituição de 

1917 feita durante o governo de Carranza é a única da América Latina que previa a 

eliminação do latifúndio e a divisão da terra em pequenas propriedades. Apesar do texto 

constitucional, as reformas sociais andaram lentamente ao longo das décadas seguintes 

(WASSERMAN, 2004).  
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Carranza consegue concluir seu mandato em 1920. Os governos que se seguiram até 

Lázaro Cárdenas (1934 – 1940) tinham como objetivo principal a destruição do aparato 

político-econômico porfirista, por um lado, e conter as transformações exigidas pelas 

classes populares dentro dos limites da “Revolução Burguesa”, por outro. 

A Revolução Mexicana desenvolveu o capitalismo de maneira econômica, política e 

cultural. O desenvolvimento de uma identidade nacional mexicana surge graças à 

revolução, o que não é comum em países da América Latina. Todas as contradições 

existentes dentro da sociedade civil vieram à tona e a fisionomia da nação tornou-se mais 

clara.  

O caráter antioligárquico, contra o poder dos latifundiários e a maneira como se 

vinculavam ao capital monopólico, foi a base da revolução. Lutas semelhantes ocorriam 

por toda a América Latina, em maior ou menor grau. Na década de 1930, constituíram-se 

Estados populistas, mas que não contaram com a presença massiva das massas no processo 

(Wasserman, 2004).  

O crescimento econômico experimentado pelo país durante o Porfiriato ficou 

paralisado ao longo da revolução e, segundo Haber (1989), por muitos anos a crença de 

que a industrialização do período porfirista não teria resistido à revolução foi um consenso 

entre estudiosos do assunto devido a escassas fontes de dados. Estudos feitos por autores 

como Ojeda (1985) e Rancaño (1987) mostram que a burguesia do Porfiriato se manteve 

intacta mesmo com a revolução.  

Haber (1989) coloca que as forças revolucionárias não mostraram muita iniciativa 

para a destruição das fábricas que ocupavam. Ao invés de demolirem as plantas, optaram 

por utilizá-las como fonte de renda aos exércitos. Quando uma planta era ocupada por um 

exército, a mão de obra poderia permanecer empregada e utilizada pelos chefes até que o 

fornecimento de matéria prima se esgotasse e a fábrica era devolvida aos donos. Rancaño 

(1987) afirma que outra alternativa utilizada pelos exércitos era a de ameaçar destruir as 

fábricas a menos que os donos concedessem empréstimos forçados, portanto o caminho 

optado pela burguesia foi o de estabelecer acordos com todos os governos revolucionários. 

O resultado obtido foi a recuperação rápida da produção industrial após a revolução e seu 

controle ainda na mão da mesma classe.  

Pode-se encontrar na obra de Chávez (2012) que o fenômeno da violência durante a 

revolução variou entre as regiões e por consequência o atraso econômico foi maior ou 

menor de acordo com essa variação. As regiões norte, centro e sul no geral foram muito 

afetadas pelos exércitos em confronto. Vias férreas, zonas mineiras, de criação de gado, de 
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plantação de algodão e açucareiras sofreram com o estancamento causado pelos 

confrontos. Entretanto, regiões como Veracruz, Yucatán e a Cidade do México, foram 

menos afetadas e, portanto, a destruição de unidades produtivas, instalações, equipamentos 

de capital e perdas humanas foi mínima o que permitiu que os níveis de produção não 

caíssem a níveis tão baixos. Em Solís (1981), encontra-se:  

 

[...] no setor da mineração a produção sofreu uma queda brusca. A exploração de 

ouro caiu em 1915 em 18% do que havia sido produzido em 1910; a produção de 

prata reduziu-se em 50% e a de chumbo em 4,6% no mesmo ano.  A participação da 

mineração no produto interno bruto caiu de 1480 milhões de pesos – de 1960 – em 

1910 a 883 em 1921 [...] declinando a uma taxa média anual de 4,0 % [...]  (SOLÍS, 

1981, p. 77, tradução nossa).   
 

A agricultura teve sua participação no PIB reduzida passando de 4.805 milhões de 

pesos em 1910 para 4.652 milhões em 1921 e apenas conseguiu recuperar seu nível em 

1926. A indústria manufatureira também reduz sua participação passando de 3.354 milhões 

de pesos em 1910 para 3.049 milhões em 1921, recuperando-se apenas em 1925. Os danos 

aos estabelecimentos industriais não foram físicos, no geral, mas as atividades foram 

comprometidas devido ao fechamento de linhas férreas em direção aos mercados devido 

aos grupos militares em luta. Toda a economia em seu conjunto apresentou uma grave 

contração no período devido à violência e a desordem generalizada (CHÁVEZ, 2012, p. 

51).  

Outro lado que resultou da revolução foi a generalização das relações de trabalho 

capitalistas. Nas regiões mais desenvolvidas, houve o desaparecimento do peonaje
6
 e a 

expansão do mercado de trabalho livre. Desta maneira, conseguiu-se a adequação das 

antigas instituições e formas de organização às novas necessidades de desenvolvimento do 

país e a criação de outras novas instituições. Acima de tudo, esta nova reorganização 

permitiu que uma fração da burguesia progressista chegasse no poder e exercesse aí seu 

poder político para levar a cabo seu projeto histórico (Chávez, 2012). Começava a surgir 

um México novo, onde a hegemonia burguesa se sustentaria em, pelo menos, dois pilares: 

o político-partidário e o econômico industrial.  

 

 

                                                           
6
  Privilégio que o dono da terra possuía sob os trabalhadores do campo (peões). Estes eram retidos e obrigados 

a trabalhar gratuitamente em fazendas até a completa quitação de dividas que tivessem contraído. 
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2.3 A crise de 1930 

 

A quebra da bolsa de Nova York em 1929 gerou um colapso financeiro sem 

precedentes até então, que não atingiu apenas os Estados Unidos e países europeus, mas 

teve forte impacto nas economias da América Latina, que eram totalmente dependentes do 

mercado externo. Mendonça e Pires (2012) colocam que todos os países da região foram 

afetados pela queda do preço e do volume dos bens exportados e também pela contração de 

fluxos financeiros internacionais.  

A queda de das exportações gera uma crise cambial sem precedentes na região, que 

impossibilitava a manutenção das importações. Uma onda de falências e desemprego 

evidencia o caráter dependente da economia latino-americana como um todo. A 

insatisfação gerada pela grave crise social e política leva a perda de hegemonia das 

oligarquias e à queda de diversos governos. 

Bulmer-Thomas (2005) cita que neste período surgiram novas forças econômicas, 

sociais e políticas, que acabariam dando um perfil muito diferente ao modelo latino-

americano de desenvolvimento econômico. A produção de bens primários e o 

desenvolvimento orientado para fora representaram papel importante na recuperação dos 

anos de depressão. Entretanto, nas décadas de 40 e 50, um conjunto de países latino-

americanos rejeita abertamente o crescimento baseado nas exportações, entre eles o 

México.  

Mendonça e Pires (2012) apontam que: “A impossibilidade de manter a pauta de 

importações em decorrência da crise daria origem, em alguns países do continente, a um 

processo de industrialização baseado na substituição de importações”.  

A implantação do modelo de substituição de importações seria possível graças a 

transferência de capitais antes eram utilizados na agricultura e mineração, e que em 

decorrência da crise no setor externo passaram a ser investidos na indústria. O êxodo rural 

também colabora com a implantação da nova política, pois gera uma nova classe operária. 

Uma característica que marca essa nova classe é a desvinculação com as lutas anarquistas e 

socialistas que marcaram o movimento operário durante as décadas de 1910 e 1920. Por 

fim, o Estado toma um novo papel de incentivador do desenvolvimento por meio de 

concessões de subsídios, financiamentos, construção de obras de infraestrutura e a adoção 

de políticas protecionistas, além da implementação de normas reguladoras do trabalho. 

A substituição de importações no México não se iniciou apenas na década de 1940 

devido à incapacidade de importação de produtos manufaturados dos países em confronto 
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durante a Segunda Guerra. Como já foi mencionado ao longo do trabalho, a capacidade 

industrial instalada durante o Porfiriato tornou possível a intensificação do crescimento 

industrial que iria ocorrer nas décadas seguintes. Foi possível verificar graças a dados 

empíricos que inclusive nos anos da Grande Depressão houve um significativo crescimento 

industrial no país. Segundo Cárdenas (1987), a indústria foi o setor da economia que 

apresenta crescimento mais rápido ao longo da década de 1930. O autor comprova através 

de cálculos próprios que a indústria ultrapassa em 125% o crescimento do resto da 

economia entre 1929 e 1939. Portanto, o trabalho de Cárdenas mostra que a substituição de 

importações já estava ocorrendo ao estourar a Segunda Guerra Mundial. 

Cárdenas (1987) explica que o rápido crescimento industrial que ocorreu neste 

período de crise mundial mostrando razões concretas. Em primeiro lugar, houve uma 

recuperação relativamente rápida dos preços do petróleo e da prata, que eram responsáveis 

por 75% das entradas de recursos do México. Isto aumentou a demanda agregada e teve 

também importantes efeitos fiscais, já que uma parte considerável das entradas de recursos 

do governo provinha de impostos de exportação sobre essas mercadorias. O feito do 

aumento de preços colabora de maneira significativa para a reanimação da economia. Em 

segundo lugar, houve uma importante virada política no início de 1933 que propiciou esta 

recuperação: as autoridades monetárias e fiscais mexicanas abandonam a ortodoxia e se 

adaptam a políticas contracíclicas.  

Houve uma expansão da oferta de moeda, uma desvalorização do peso mexicano e 

uma tomada de medida do governo que começa a fazer frente aos déficits fiscais. O 

governo muda de postura e começa a diminuir gastos em itens administrativos, como o 

exército, e começa a canalizar o gasto em programas econômicos e sociais com uma 

produtividade marginal alta, como estradas, irrigação e eletrificação. Estas políticas 

impulsionaram a demanda agregada mediante o aumento do gasto governamental e 

aumentaram a produtividade da economia mediante o melhoramento da saúde pública, 

vinculando mercados e incrementando os resultados agrícolas. Por outro lado, a 

desvalorização do peso produziu uma mudança nos preços relativos, favorecendo as 

mercadorias da indústria nacional com relação às importadas. O resultado foi uma forte 

recuperação da depressão a partir de 1933 e que esteve direcionada pelo setor industrial. 
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2.4 O Governo de Lázaro Cárdenas del Río (1934 – 1940) 

 

O caráter reformista é o que marca a presidência de Lázaro Cárdenas del Río. O 

presidente foi um expoente da revolução mexicana e seu governo tinha pretensão aprofundá-

la através de reformas que contribuíssem para um desenvolvimento mais igualitário. A 

presença das massas marca o sexênio cardenista, o que garantiu o apoio para a implementação 

da grande reforma agrária que marcou o período além da nacionalização de empresas 

estrangeiras de petróleo e ferrovias. Seu governo cria as bases legais e institucionais que 

contribuem para o início do processo de substituição de importações mais aprofundado que 

começa a ocorrer a partir de 1940. 

Cárdenas é procedente de uma família indígena muito simples e apenas recebeu a 

educação fundamental. Iniciou sua carreira militar durante a Revolução Mexicana e obteve 

rápida ascensão. Ingressou na política anos mais tarde sob o apadrinhamento de outro militar 

revolucionário, o presidente Plutarco Elías Calles, conhecido como O Chefe Máximo 

(LÁZARO..., 2017). 

Em 1928, Cárdenas foi eleito governador do estado de Michoácan. Durante seu 

mandato como governador, realizou feitos que o fizeram ficar conhecido em todo o país e que 

possibilitaram que fosse eleito presidente anos mais tarde: criou numerosas escolas, 

impulsionou a divisão de terras, promoveu associações sindicais e democratizou o acesso a 

universidade (LÁZARO..., 2017). 

Em 1934, venceu as eleições presidenciais, ainda sob a proteção de Calles. Contudo, 

ao assumir a presidência, Cárdenas se liberta da sombra que a figura política de Calles 

representava para si e adota uma linha política própria, que tendia para a esquerda. O novo 

presidente chega ao ponto de expulsar seu antigo padrinho político, que precisou se exiliar nos 

Estados Unidos em 1936. Cárdenas criou o Partido Revolucionário Mexicano (PRM), no qual 

se integraram um amplo número de progressistas e reformistas: comunistas e socialistas, 

liberais radicais, a Confederação dos Trabalhadores Mexicanos (CTM) e a Confederação 

Nacional dos Camponeses (CNC). 

Camín e Meyer (2000) afirmam que os governos revolucionários se mostraram 

inteiramente abertos à participação popular, ao contrário do Porfiriato. Entretanto, quando o 

Partido Nacional Revolucionário (PNR), predecessor do PRM, foi formado, não se decidiu a 

incorporar plena e diretamente os novos atores políticos, operários, camponeses e as classes 



27 

 

médias. O PNR deixou a maioria dos agrupamentos de trabalhadores de fora e a política 

começou a se tornar cada vez mais um jogo exclusivo e fechado, trata-se do regime de 

governo callista.  

Cárdenas optou por seguir uma linha de governo diferente que não o submetesse mais 

ao Chefe Máximo. Ao se desfazer de Calles, Cárdenas precisa encontrar outros meios de se 

fortalecer na presidência. O objetivo de Cárdenas era o aprofundamento da Revolução 

Mexicana, portanto apoia-se nos setores populares. Os representantes das organizações de 

massas surgem no mundo político. Confederações de trabalhadores rurais e urbanos oferecem 

seu apoio a Cárdenas que o aceita e agradece. 

Os governos revolucionários que antecederam Cárdenas foram tolerantes com os 

grandes latifundiários. Ao iniciar o cardenismo, a tolerância chega ao fim. Cárdenas precisava 

recompensar a aliança propiciada pelos grupos camponeses. Essa recompensa é dada à custa 

das grandes propriedades de terra. A reforma agrária foi notavelmente acelerada a partir de 

1935 e a nova divisão não atingiu apenas a periferia, mas também o núcleo da agricultura 

comercial. As expropriações do período cardenista foram feitas em La Laguna, onde era feito 

o cultivo comercial de algodão; em Yucatán, centro de produção de pita; em Lombardía e 

Nueva Italia, zonas produtoras de algodão de consumo interno. 

Após a tomada de poder por Lázaro Cárdenas, a agricultura mexicana não voltaria a ser 

a mesma; a grande propriedade herdada da Colônia e fortalecida ao longo do século XIX fora 

atingida em seu cerne. A redistribuição de terras que até então só havia ocorrido em Morelos e 

estados vizinhos sob a forma dos ejidos espalhou-se por todo o país. O ejido representava 

quase metade da superfície cultivada do México. O governo distribuiu um total de 20 milhões 

de hectares aos camponeses. 

A redistribuição teve um efeito econômico negativo em um primeiro momento. A 

produção agrícola comercial estancou-se em 1937 e em 1940 declinou para níveis de 5 anos 

antes. Isso se deve ao fato de que os camponeses que ocuparam os ejidos utilizavam quase 

que totalmente para a produção de subsistência. Soma-se a isso o fato de que os ejidatarios 

contarem com financiamento menor que os produtores privados. Contudo, Camín e Meyer 

(2000) afirmam que o consumo de alimentos nas zonas rurais provavelmente aumentou, mas 

sem ter sido registrado pela economia monetária.  

O presidente enxergava a reforma agrária sob a forma dos ejidos como uma forma de 

permitir o desenvolvimento muito mais do indivíduo do que da economia. O ejido seria uma 
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fonte de reserva de alimentos para consumo nacional. Mendonça e Pires (2012) colocam que 

para colocar suas ideias em prática, Cárdenas toma medidas há muito proteladas, dentre as 

quais se destacam a expulsam do clero católico do México e a tomada de suas terras e a 

criação do Banco Nacional dos Ejidos. Lázaro Cárdenas afirmava que nada serviria entregar 

terras ao povo, se os terrenos estivessem condenados a cair no abandono por falta de 

máquinas, de capital ou de capacidade técnica. Ao final do governo cardenista, 772.000 

camponeses tinham sido assentados e os ejidos representavam 18.000.000 ha. de área 

cultivada. 

Camín e Meyer (2000) apontam que Cárdenas tinha duas opções: imitar a estratégia do 

modelo capitalista seguida pelas sociedades industrializadas ou buscar um caminho diferente, 

que combinasse o crescimento da produção com a conformação de uma comunidade mais 

integrada e mais justa. A utopia cardenista era tentar ir além do keynesianismo ou do 

fascismo, sem entrar pela via soviética. 

Entre 1935 e 1940, o produto interno bruto cresceu 27%. Neste período houve 

variações, mas entre 1935 e 1937 as cifras de crescimento foram constantes enquanto entre 

1938 e 1940 a economia se manteve praticamente estagnada. A deterioração repentina da 

economia em 1938 foi o resultado direto da crise do petróleo mexicana. A expropriação dos 

campos petrolíferos daquele ano não somente afetaram as exportações de combustíveis, mas 

também, em virtude da represália internacional, resultou num mau desempenho nas vendas de 

minerais e criou um clima de insegurança que interrompeu os investimentos privados em toda 

a economia.  

Segundo Mendonça e Pires (2012), a produção petrolífera mexicana era controlada por 

dois grandes conglomerados: a Shell, de origem anglo-holandesa, e a Standard Oil, empresa 

norte-americana, que detinham ambas, o monopólio absoluto sob a atividade. A expropriação 

ocorre devido à recusa por parte das empresas petrolíferas em cumprir a decisão judicial que 

garantia o aumento de salário dos operários no setor. Como resposta ao que considerou um 

desrespeito soberania nacional, Lázaro Cárdenas resolver nacionalizar todo o setor de 

extração de petróleo e funda a Petróleos de México S/A (PEMEX) que seria a empresa 

nacional estatal única autorizada a realizar o serviço de extração. As empresas estrangeiras 

recebem a promessa de serem reembolsadas pelas plantas expropriadas de acordo com seus 

valores fiscais e não os de mercado. O conflito entre os valores e prazos de devolução são a 

origem principal das represálias internacionais ao México. 
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Os conflitos que ocorriam na Europa, bem como a política de boa vizinhança do 

presidente Roosevelt, permitiram a vitória do movimento operário durante a crise do petróleo 

mexicano. Os países europeus já enxergavam uma perspectiva de guerra em seu horizonte, e 

os Estados Unidos desejavam manter boas relações com seus países vizinhos para caso 

necessitassem de aliados na região em caso de um possível envolvimento no conflito. Tal 

conjuntura impossibilitou uma reação mais dura ao ato mexicano. 

Atos como a nacionalização das empresas estrangeiras por razões de interesse do 

proletário indicam a preocupação com o social cardenista. Em termos de gastos, pode-se 

verificar que 56% do que era despendido pelo governo se direcionava ao desenvolvimento e a 

programas sociais conforme apontam Camín e Meyer (2000): 44% para despesas 

burocráticas, 38% para objetivos de desenvolvimento econômico (estradas, irrigação, crédito 

e despesas afins) e 18% para gastos sociais (saúde pública e educação). Os gastos do governo 

não corresponderam as suas receitas durante todo o governo, conforme é possível ver na 

tabela abaixo:  

 

Tabela 1 – Receitas e despesas do Governo Federal (1934 – 1940) (milhões de pesos) 

Anos Receitas Despesas Diferença 

1934 195 265 30 

1935 313 301 12 

1936 385 406 -21 

1937 451 479 -28 

1938 438 504 -66 

1939 566 571 -5 

1940 577 610 -33 

Fonte: Villarreal (1976, p. 39)  

 

Portanto, o governo deixou para trás a ortodoxia mantida até então, que pregava o 

equilíbrio das contas públicas. A partir de Cárdenas começou-se a lançar mão do déficit 

fiscal e a oferta monetária passou de 454 milhões de pesos em 1934 para 1,06 bilhão em 

1940. A aceleração de gastos trouxe benefícios, mas trouxe também consigo um aumento 

na inflação que se intensificou ao final do governo devido à crise no comércio exterior e a 
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diminuição na oferta de produtos agropecuários. Por outro lado, a decisão do presidente de 

manter a qualquer custo o ritmo de crescimento da economia beneficiou a indústria 

manufatureira.  

O cardenismo vislumbrava um México do futuro como um país predominantemente 

agrícola, rural e cooperativo. Enquanto que outros grandes países da América Latina, como 

Brasil e Argentina, tendiam a buscar o desenvolvimento pela via da substituição de 

importações, o México parecia disposto a seguir um caminho mais justo, no qual a meta 

fosse o desenvolvimento integral do indivíduo e da sociedade e não um simples 

crescimento da produção. Cárdenas sonhava com um México de ejidos e pequenas 

comunidades industriais, onde a indústria estaria a serviço da população e não o contrario.  

Ao contrário da utopia de Lázaro Cárdenas, a indústria manufatureira seguiu 

crescendo em seu governo sem submeter-se à agricultura e começou a substituir bens de 

consumo antes importados. Montadoras estrangeiras, como Ford, General Motors e 

Chrysler, instalaram-se no país. Empresas de outros setores, como cinema, radiodifusão e 

madeireiro, vieram também se juntar as empresas automotivas. O sonho de construir um 

México para trabalhadores era ultrapassado pela realidade. A realidade era a da burguesia 

nacional, industrial e comercial tomando as rédeas do processo econômico mexicano, logo 

sendo apoiada pelo também pelo Estado. 

O auge do cardenismo ocorre com a expropriação das empresas petrolíferas 

estrangeiras. O boicote decretado pelos interesses petrolíferos, a pressão política e 

econômica de seus governos e os ataques a ala conservadora de seu governo resultaram em 

uma crise que refletiu, entre outras coisas, na diminuição da distribuição de terras e da 

mobilização operária. 

 Em 1939, o novo partido do presidente, Partido Revolucionário Mexicano (PRM), 

antigo PRN, entrou em um consenso de que as novas condições exigiam uma trégua e uma 

consolidação moderada daquilo que havia sido conquistado e não uma nova onda radical. 

O partido anuncia que o candidato à presidência para o sexênio 1940 – 1946 seria o general 

Manuel Avila Camacho e não o seguidor mais radical do cardenismo, o general Francisco 

J. Múgica.  

O discurso de Ávila de Camacho era de que seguiria com o projeto revolucionário, a 

busca por um México no qual os instrumentos de produção estivessem sob o controle dos 

trabalhadores e onde a luta de classes era o motor do desenvolvimento histórico. O ejido, 

as cooperativas e a propriedade estatal eram os eixos econômicos e sociais do novo México 

na visão cardenista. Entretanto, percebia-se a busca por um terreno médio, uma clara 
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indicação que a utopia cardenista e sua inclinação radical não poderiam ter continuidade, 

tanto na prática como nos propósitos, nos anos futuros. As forças contrárias ao projeto 

cardenista estavam em ascensão dentro e fora do país, e no final de 1940, o projeto de 

Lázaro Cárdenas já encontrava forte resistência. 

Manuel Ávila Camacho vence a eleição. Ao assumir a presidência, muitos já tinham 

como certo que o caminho para a construção de um “socialismo mexicano” havia 

terminado.  Portanto, o ideal revolucionário mexicano chega ao fim ao terminar o governo 

de Lázaro Cárdenas. 

 Segundo Mendonça e Pires (2012), as conquistas populares da era cardenista foram 

sendo gradativamente eliminadas: o movimento de distribuição terras aos camponeses 

deixou de ser prioritário e a diminuição do fornecimento de recursos aos agricultores 

permitiu a reconcentração progressiva da propriedade fundiária. De outra parte, a 

associação da burguesia nacional com o capital estrangeiro possibilitou a penetração de 

grandes empresas monopolistas que, com o tempo, conseguiram retomar a hegemonia 

dentro da economia mexicana. Em 1946, o PRM criado por Cárdenas se transforma em 

Partido Revolucionário Institucional (PRI), que, como o próprio nome do partido sugere, 

institucionaliza uma rede clientelista e de corrupção que se infiltrou em todos os setores da 

sociedade e do aparelho estatal, inclusive a polícia e o Exército, e, dessa forma, se manteve 

no poder até a primeira década do século XXI. 

Os feitos do governo cardenista marcaram a história do México. As reformas sociais 

e econômicas colocaram em análise os caminhos possíveis que uma nação pode recorrer 

para alcançar o desenvolvimento, e a visão mais nacionalista de Cárdenas talvez tenha sido 

a razão para o crescimento de forças conservadoras oposicionistas. Os caminhos pelos 

quais o México seguiu provavelmente foram distintos ao que desejava Cárdenas, mas seu 

legado reformista ainda permanece mesmo sendo sob a forma do eterno espirito 

revolucionário que faz parte da consciência nacionalista mexicana. 
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3 O MODELO DE SUBSTITUIÇÃO DE IMPORTAÇÕES NO MÉXICO (1940 – 

1982) 

 

De acordo com Mendonça e Pires (2012), tanto no México como em outros países da 

América Latina, o Processo de Substituição de Importações (PSI) foi a busca por uma 

transformação estrutural de uma sociedade predominantemente agrária para outra, 

industrial e, posteriormente de serviços, caminho pelo qual percorreram os países 

desenvolvidos. Entretanto, as nações latino-americanas não conseguiram alcançar tal 

estágio em plenitude, mas ainda assim, o processo permitiu que alcançassem diferentes 

níveis de modernidade econômica e social. 

Conforme já foi mencionado, o PSI não se restringe ao período de tempo entre o início 

da Segunda Guerra e a crise da dívida mexicana de 1982, que obrigou o México a adotar os 

postulados de livre mercado no âmbito de seus Planos Nacionais de Desenvolvimento. De 

acordo com o que foi mencionado em Haber (1993), desde o século XIX a substituição de 

importações já ocorria no México. O que sucede no período de 1940 a 1982 é uma 

conjuntura internacional marcada tanto pela Segunda Guerra Mundial, Guerra do Vietnã e 

Guerra da Coreia, sem esquecer o impacto inicial da Grande Depressão da década de 1930 

para o andamento do processo, que demandava uma ação estatal mais efetiva, visto o 

estrangulamento da economia internacional como afirma Romo (2013). Conforme aponta 

Tavares (1972
7
 apud MENDONÇA; PIRES, 2012, P. 226), o PSI, na primeira fase do 

processo, o objetivo era cobrir uma demanda interna existente não afetada pela crise do 

setor exportador.  

Era necessário uma nova divisão do trabalho e maior especialização do território, 

requeria-se para isto um aparato institucional. Empresas parestatais e privadas foram 

criadas para fornecer a infraestrutura necessária ao impulso da indústria além de oferecer 

melhores condições de vida aos trabalhadores. Exemplos de empresas e instituições do 

período são: a Petróleos Mexicanos S/A. (PEMEX), em 1938; Altos Hornos de México 

S/A., em 1942; Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), em 1942; Instituto de 

Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), em 1959, 

Cementos de México (CEMEX), em 1960, Comisión Federal de Electricidad (CFE), em 

1937. Estas são apenas algumas menções. Segundo Aregional (2009
8
 apud MENDONÇA; 

                                                           
7
 TAVARES, Maria da Conceição. Da Substituição de importações ao capitalismo financeiro: ensaios sobre 

economia brasileira. Rio de Janeiro: Zahar Ed., 1972. 263 p. 
8
 AREGIONAL. Estrategia de desarrollo de MiPyMEs en Japón y México: lecciones y oportunidades. México, 

2009. 



33 

 

PIRES, 2012, p. 294), estima-se que, ao final do processo de substituição de importações 

mexicano, foram criadas cerca de quinhentas empresas. 

No período em que o MSI vigorou, o México experimentou grandes momentos de 

crescimento econômico. O mais marcante do período foi, sem dúvidas, o Desenvolvimento 

Estabilizador ocorrido entre 1953 e 1969, também conhecido como “milagre mexicano”. 

Durante o Desenvolvimento Estabilizador, a política econômica se voltou para o impulso 

ao crescimento, com garantia de estabilidade dos preços e consolidação do processo de 

industrialização. A indústria recebeu apoio por meio de diversas estratégias, que tinham o 

objetivo de protegê-la da concorrência externa durante o período de implantação e 

desenvolvimento e, posteriormente, de criar condições que permitissem sua inserção no 

mercado mundial. O financiamento foi feito pelo setor agrícola, que teve de ser 

modernizado e preparado para a tarefa de exportar e para oferecer matérias-primas e 

alimentos baratos ao mercado interno. 

A industrialização foi o eixo do discurso político no período, entretanto aquela não se 

apoiou  em uma base bem desenhada e estruturada. O protecionismo implementado criou 

atraso tecnológico, baixa produtividade, produtos de má qualidade e preços elevados, 

comparados aos do mercado internacional. As falhas que ocorreram nesse sentido não 

permitiram que se chegasse à substituição de bens de capital de maneira sustentável e 

crescente. Por conta dessas ineficiências de mercado, houve presença maior do Estado na 

economia e isto gerou uma elevação no déficit público para financiar o déficit comercial. 

O objetivo de transformar a nação em uma economia industrializada semelhante às 

desenvolvidas não se concretizou. Entretanto, os investimentos públicos realizados em 

infraestrutura serviram para colocar o país num melhor nível econômico e industrial.  

Muito desses investimentos, em especial em forma de instituições criadas, seguem 

atendendo a população até hoje, tanto em matéria de saúde e educação, como no 

fornecimento de moradia e alimentação.  

 

3.1 Aspectos gerais do modelo de substituição de importações 

 

O processo de substituição de importações pode ser analisado como modelo visando 

suas características mais gerais e abstratas. Em análise a respeito do modelo de substituição 

de importações, Fonseca (2003) afirma que um modelo com alto grau de abstração, é capaz 
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de unir situações históricas variadas para servir de alicerce ao PSI em qualquer país latino-

americano, ou mesmo outros países que tenham optado por tal via de industrialização.  

O modelo auxilia a entender os marcos essenciais do processo, antes de uma 

investigação mais aprofundada dentro das particularidades de cada local onde foi 

vivenciada a substituição. O tipo de economia agrária do qual partiu, a qualificação da 

mão-de-obra, entre outros fatores, são características particulares do PSI em cada local 

onde foi implementado, portanto não podem servir como um modelo de entendimento 

geral.  

O pensamento cepalino das décadas de 1950 e 1960 conduzido por economistas como 

Raúl Prebisch, Celso Furtado, Aníbal Pinto e Maria da Conceição Tavares colocava que 

era necessário compreender a substituição de importações como resultado de um processo 

de estrangulamento externo, o que ficou conhecido como Teoria dos Choques Adversos. 

Este é o ponto de partida definidor do modelo. As crises no setor agroexportador incidiam 

sobre a balança comercial, trazendo as contradições de uma economia que, ainda que fosse 

voltada “para fora”, não conseguia gerar divisas para cobrir sua demanda por importações 

e bancar os serviços de sua dívida externa. 

As dificuldades da balança comercial estavam ligadas a estrutura da pauta de 

exportações do país, centrada em poucos produtos primários. Portanto, a estrutura agrária 

ajudava a explicar a pouca dinamicidade do setor exportador e as dificuldades no balanço 

de pagamentos.  

O que ocorria no modelo agroexportador das economias periféricas era que este setor 

agrário possuía laços fortes com o setor exportador, relacionado com as economias 

centrais, mas sua atividade imprimia pouco ou nenhum dinamismo à economia interna. O 

setor exportador dinâmico convivia com um setor para um mercado interno que produzia 

apenas para a subsistência com tecnologia rudimentar e baixa produtividade.  

Fonseca (2003) esclarece que o problema não está na atividade exportadora em si, mas 

no que se exporta e na forma que estas atividades se inserem no conjunto da economia, que 

efeitos são capazes de desencadear no conjunto do sistema econômico. Nos países centrais, 

as exportações são importantes, mas não determinam o nível de renda e de emprego quase 

exclusivamente, como ocorre nas economias periféricas. Em economias centrais, o 

investimento privado e público (I e G da equação da demanda agregada, respectivamente) 

são tão necessários para explicar o crescimento de longo prazo desses países quanto as 

exportações (X). Em países centrais não existe um setor exportador quase que totalmente 

desligado do setor interno como ocorre nas economias periféricas. 
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As importações dos países centrais e periféricos também se distinguem.  Periféricos 

costumam importar bens de consumo industriais, bens de capital e intermediários, 

enquanto que centrais tendem a importar matérias primas e produtos agrícolas. Esta 

diferenciações no perfil importador foi a que deu base a principal tese cepalina de 

deterioração dos termos de troca. Segundo a tese, o comércio internacional prejudicava os 

países especializados na exportação de produtos primários nas relações de troca com países 

industriais. Os produtos primários não apenas reduziam mais o preço relativo durante as 

crises, como também teriam uma tendência relativa de longo prazo a seu barateamento. A 

capacidade de importação dos países periféricos, como os latino-americanos, era, portanto, 

declinante. Os produtos industriais, que têm a tendência de aumento de seu preço relativo, 

contrastam com a perspectiva declinante dos preços relativos dos produtos primários. Se a 

pauta exportadora não se modificasse, a tendência era de déficit crescente da balança 

comercial. 

As razões que geravam a crise do modelo agroexportador, os choques adversos, eram 

as mesmas que poderiam significar sua mudança. O estrangulamento externo força os 

países a produzirem internamente os bens que anteriormente eram importados. A 

incapacidade manter o fluxo de importações resultava em um incentivo a mudança do 

modelo, direcionando-se a um processo de substituição de importações. Tal processo 

poderia iniciar mesmo sem um deliberação intencional dos governos latino-americanos 

que, em geral, eram vistos mais próximos das oligarquias agrárias que de setores 

industriais urbanos.  

Segundo Prebisch (1964
9
 apud FONSECA, 2003, p. 18), o estrangulamento externo 

era muito mais que o desencadeador do PSI. O estrangulamento era a própria razão de ser 

da industrialização. Se um país em desenvolvimento expandisse seus mercados exteriores 

para seus produtos primários, equilibrando o ritmo de suas exportações e importações, não 

haveria razão pela qual dar seguimento ao PSI. 

Explicando mais detalhadamente o estrangulamento externo, este pode ser “absoluto” 

ou “relativo”. “Absoluto” quando a capacidade importadora se torna estagnada ou 

declinante. O estrangulamento é “relativo” quando a capacidade de importar cresce mais 

em ritmo inferior ao da renda, tendência das economias especializadas em produtos 

primários. Esta diferença serve para que se possa entender que um estrangulamento 

“absoluto” inviabiliza o próprio PSI, pois os países menos desenvolvidos não teriam a 

                                                           
9
 PREBISCH, Raúl. Dinâmica do desenvolvimento latino-americano. Rio de Janeiro: Fundo de 

Cultura, 1964. 
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capacidade inclusive de importar os bens necessários para sua industrialização. Portanto, 

estes conceitos servem para que se possa entender que a substituição de importações não 

tem como objetivo de eliminar toda necessidade de importação das economias, mas sim de 

diversifica-las para diminuir seu grau de dependência externo. 

A busca de divisas para a continuidade do PSI será sempre constante, e o 

estrangulamento externo antes de ser solucionado, reaparece em cada conjuntura, o que 

estimula que sejam implementadas novas ondas de substituição. O PSI será constante, pois 

realizadas algumas substituições surgem as necessidades de novas.  

O PSI geralmente se inicia pelos bens de consumo popular de fácil substituição, e se 

esperaria que fosse passando para modelos mais sofisticados gradualmente. Entretanto, 

como coloca Tavares (1972
10

 apud FONSECA, 2003, p. 19) é necessário levar o processo 

de maneira simultânea tanto em setores de bens mais simples até bens mais sofisticados, 

pois as necessidades se sobressaem ao planejamento linear do processo. 

O PSI pode ser entendido como uma mudança relativa nas economias em que ocorre, 

ampliando e diversificando a capacidade produtiva industrial. O centro dinâmico das 

economias gradualmente deixa de ser o setor exportador para se localizar sob o mercado 

interno graças a investimentos público e/ou privados. No entanto, Tavares aponta que 

modelo de substituição de importação é “fechado”, pois se desenvolve no âmbito de 

estados nacionais “fechados”, e também parcial, já que a base exportadora segue sem 

dinamismo com o mercado interno. A estrutura agrária e arcaica se mantém e as mudanças 

entre o campo e a cidade se acentuam. O novo modelo, portanto, imprime um novo 

dualismo à economia.  

A política de desenvolvimento econômico “para dentro” seguida pelo México a partir 

de 1940 tinha o propósito de edificar o setor industrial visto que a conjuntura internacional 

de menor oferta de bens manufaturados cria um ambiente de incentivo para isto. O ano que 

marca a substituição de importações como política de Estado no México é o ano de 1947, 

quando o governo mexicano começou a estabelecer restrições quantitativas às importações 

e a substituir com tarifas ad valorem as existentes. Segundo Moreno-Brid e Ros (2010
11

, p. 

85-86 apud ROMO, 2013, p. 34), a política tarifária aplicada anteriormente no porfiriato 

focalizou na substituição de importações de bens de consumo, facilitando ao mesmo tempo 

o acesso às empresas manufatureiras a bens de capital e insumos no exterior por meio de 

                                                           
10

 TAVARES, Maria da Conceição. Da substituição de importações ao capitalismo financeiro. Rio 

de Janeiro: Zahar, 1972. 
11

 Juan Carlos Moreno-Brid y Jaime Ros Bosch, Desarrollo y crecimiento en la economía mexicana. Una 

perspectiva histórica, Fondo de Cultura Económica, 2010, pp. 85 y 86. 
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redução de tarifas para estes produtos. A política tarifária do porfiriato era, portanto, 

seletiva e formava parte de uma política mais geral para promover uma industrialização 

rápida.  A partir da década de 1940 o objetivo era que o país passasse por um processo de 

industrialização por substituição de importações que contemplasse bens de consumo, 

intermediários e de capital. 

Segundo Camín e Meyer (2000), desencadeada a industrialização – em parte como 

reação ao eco popular do cardenismo – que terminou na divisão da “família 

revolucionária”, os governos começaram a questionar o papel do Estado e o grau desejável 

de sua intervenção direta no processo produtivo. O Estado devia dedicar-se à criação e 

manutenção da infraestrutura da economia, intervir o menos possível nas áreas de 

produção direta para o mercado e se engajar apenas naquelas em que a empresa privada se 

mostrasse desinteressada e temerosa ou fosse incapaz de manter uma presença adequada. 

Pouco a pouco, a prática estatal e as deficiências empresariais privada resultaram no que 

foi chamado de “economia mista”, um contínuo estado de conflito e negociação do Estado 

– empresário com a burguesia nacional, cada vez mais consolidada. As proporções efetivas 

desse acordo indicam que, a partir de 1940, o investimento público representou, em média, 

apenas um terço dos investimentos totais, ficando os dois terços restantes para o setor 

privado. 

O pacto de “economia mista” naquele momento funcionou tão bem que observadores 

e analistas diziam se tratar de um “milagre mexicano”. Entre 1940 e 1960, a produção 

cresceu 3,2 vezes, e entre 1960 e 1978, 2,7 vezes. Esses anos registraram um crescimento 

médio anual de 6%, o que significa que o valor real do que foi produzido pela economia 

mexicana em 1978 foi 8,7 vezes superior ao produzido em 1940, enquanto a população 

havia aumentado apenas 3,4 vezes. 

A economia do país não apenas cresceu, mas também se modificou estruturalmente. 

Em 1940, a agricultura representava em torno de 10% da produção nacional; em 1977, 

representava 5%. A população, no mesmo período, foi de 19,6 milhões a quase 70 milhões 

de habitantes. Em 1940, apenas 20% dessa população viviam em centros urbanos; em 

1977, quase 50%. Em 40 anos o México passou por uma grande mudança em seu nível de 

urbanização e crescimento demográfico juntamente com o processo de industrialização. 

De acordo com Camín e Meyer (2000), o processo de industrialização mexicano 

durante e após a Segunda Guerra sofreu uma influência decisiva dos Estados Unidos. 

Ainda que até 1940 o papel do México fosse de provar sua soberania sobre o vizinho do 

norte, o fato de o país ter se aliado ao bloco dos Aliados ao qual pertenciam os ianques 
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durante a Segunda Guerra faz com que o país passe para a zona de influência global destes. 

A guerra permite a resolução de muitos problemas existentes entre os dois países, entre os 

quais se destaca a forma de pagamento das reivindicações e da dívida do petróleo. 

Washington facilitou a obtenção dos primeiros empréstimos internacionais desde 

Victoriano Huerta para induzir a produção de matérias primas exigidas pela economia 

bélica dos EUA. Em troca, o governo mexicano firmou tratados sobre o comércio de 

trabalhadores rurais migrantes e cooperação militar com os estadunidenses. O projeto de 

industrialização iniciado durante a Guerra foi canalizado ainda mais para o comércio entre 

os dois países. Isso ocorre também pelo fato de os países europeus se encontrarem 

debilitados, caso o contrário poderiam servir de contraponto em uma zona de influência. 

Boa parte do capital e da tecnologia da industrialização mexicana ocorrida no pós-

guerra vem do Norte. Em 1940, o investimento estrangeiro direto alcançava 450 milhões 

de dólares, em 1960 supera 1 bilhão, na segunda metade dos anos 1970 chega a 4,5 bilhões 

e nos anos 1980 superou os 10 bilhões. O refreamento do ideal revolucionário no campo 

institucional facilitou a penetração da influência norte-americana não só no âmbito 

econômico, mas também na ordem política e no horizonte cultural. 

O Fundo Monetário Internacional (FMI) incentivava uma política de desenvolvimento 

“para fora” baseada nas vantagens comparativas e livre mercado como solução aos 

problemas latino-americanos, enquanto que a Comissão Econômica para a América Latina 

e o Caribe (CEPAL) defendia uma política de desenvolvimento “para dentro”, ou baseada 

na industrialização pela substituição de importações. Os argumentos em favor do 

desenvolvimento “para dentro” podem ser classificados em ordem externa e interna.  

Os argumentos de ordem externa em favor do MSI sustentam-se na teoria estática da 

especialização e nos efeitos dinâmicos esperados pelas exportações. Balassa (1978) coloca 

que com o efeito dinâmico sobre as exportações existe uma maior abertura ao comércio 

internacional que potencializa a eficiência produtiva, resultado do melhor aproveitamento 

das economias de escala e da melhor alocação dos recursos na economia. Entre os 

argumentos a favor da evolução do nível das exportações se destacam a instabilidade dos 

preços dos produtos primários, a deterioração dos termos de troca dos países periféricos e 

os déficits da balança de pagamentos. Entre os argumentos de ordem interna a favor do 

MSI destacam-se a redução do desemprego, a indústria nascente, a natureza dinâmica da 

dotação de recursos e uma maior integração da economia.  

Entre as décadas de 1950 e 1960 à medida que surgiam empresas nacionais ou 

multinacionais estrangeiras dispostas a produzir bens que eram comumente importados, 
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fechavam-se as fronteiras para impedir a importação daqueles bens. Romo (2013) coloca 

que bens de capital e intermediários que não eram produzidos internamente podiam ser 

adquiridos externamente, mas ainda sim, ao início da década de 1970, quase todos os bens 

importáveis possuíam algum tipo de restrição tarifária ou quantitativa. 

O MSI no México alcançou mais rapidamente os setores de bens de consumo e bens 

intermediários, enquanto que o setor de bens de capital foi alcançado de forma mais lenta. 

De fato, a substituição de importações foi uma fonte de crescimento em alguns setores de 

tecnologia simples que requeriam mercados estreitos e desfrutavam de elevada proteção 

em termos gerais. Uma vez que estes setores foram alcançados, o crescimento começou a 

enfrentar obstáculos, como destacaram as instituições Nacional Financiera e CEPAL 

porque se tratava de uma industrialização limitada, superficial, sem que se estabelecessem 

vínculos produtivos ao longo da cadeia. 

A limitação da substituição a certos setores ou atividades pelo geral ao final da cadeia 

produtiva, sem que o processo se prossiga para trás, faz com que a atividade industrial 

permaneça dependente do exterior para o provisionamento de bens intermediários e bens 

de capital. Produz-se uma substituição entre importações. Ao final, devido à evolução da 

estrutura da demanda, pode acontecer que o coeficiente global de importações não diminua 

ou inclusive que aumente.  

A dependência gerada pelo novo estágio de produção não é inferior à antiga. De fato, a 

falta de divisas provocada pelas dificuldades na balança de pagamento pode deter a 

produção ou gerar uma subutilização do maquinário de modo que não apenas a oferta 

diminua, mas o emprego seja instável e os custos de produção aumentem.  
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3.2 O desenvolvimento estabilizador (1960 – 1970) 

 

Segundo Camín e Meyer (2000), desde o final do governo de Lázaro Cárdenas, a 

inflação afetava à economia mexicana. A distribuição de renda era agravada, e a desejada 

expansão das exportações por via de uma reestruturação destas foi atrasada. Uma das 

razões pelas quais a inflação não deu trégua no período foi a desvalorização do peso em 

relação ao dólar. A paridade entre as duas moedas foi flutuante; em 1948, a moeda 

mexicana passou de 5,85 pesos por 1 dólar para 6,80 pesos por dólar e 8,64 pesos no ano 

seguinte. As desvalorizações e o contexto internacional marcado pela Guerra da Coréia 

beneficiaram as exportações por um curto período. Entretanto, em 1954, o problema do 

déficit no intercâmbio comercial do México com o exterior retorna e uma nova 

desvalorização é necessária elevando a paridade para 12,50 pesos por dólar. Devido a este 

fato, surge a ideia de um modelo de desenvolvimento cujo objetivo central fosse evitar 

novas desvalorizações controlando-se a elevação acelerada de preços e salários.  

As reações violentas devido às insatisfações salariais causadas pela alta dos preços 

precisavam ser contidas. O governo precisava evitar o enfraquecimento do sindicalismo 

oficial sem o qual não teria sido possível realizar o tipo de industrialização almejada pelo 

Estado. A disciplina política imposta pelo governo e a melhora no balanço de pagamentos 

permitem que a desejada estabilidade cambial, salarial e de preços comece a tomar forma. 

Alfaro (2014) aponta que neste período do desenvolvimento estabilizador o Estado 

intervém fortemente na economia com intuito de estimular mais ainda a industrialização 

para a produção de bens de consumo finais e intermediário. Nos anos que se seguiram a 

partir de 1959 até 1969, o índice de preços no atacado cresceu apenas 50 por cento 

(CAMÍN; MEYER, 2000).  

O esquema de desenvolvimento estabilizador manteve sua eficácia até 1973. As pautas 

básicas deste período seguiram sendo: prosseguimento na substituição de importações, 

conservação das barreiras protecionistas e revitalização nos investimentos em irrigação, 

ferrovias e energia. A substituição de bens de consumo e intermediários foram os enfoques 

principais até 1973, quando surge a necessidade de investimentos substanciais para a 

substituição de bens de capital.  

As empresas paraestatais trouxeram resultados práticos e multiplicadores que 

ampliaram e dinamizaram as possibilidades de acumulação no setor privado e deram ao 

Estado o controle direto de bens considerados como estratégicos. Assim, o Estado se 

constituiu em um agente de acumulação cuja ação intervencionista lhe abriu espaços e 
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possibilidades de desenvolvimento com o investimento público em infraestrutura. O 

crescente desenvolvimento industrial demandava e criava condições para ampliar as áreas 

de intervenção do Estado, de tal modo que este se transformou no eixo do desenvolvimento 

econômico. 

Alfaro (2014) aponta que o dinamismo do setor industrial do período estabilizador 

resultou em um crescimento médio de 9% ao ano superior ao que registrou a economia 

como um todo que foi de 6,5% entre 1954 e 1960. O padrão de desenvolvimento industrial 

adotado representou uma mudança em relação ao que havia prevalecido anteriormente. A 

medida que transcorreu a década de 1960, a natureza do processo de substituição de 

importações foi passando dos bens de consumo final em direção ao bens intermediários e 

de capital. Diante das inúmeras medidas adotadas pelo Estado para promover a 

industrialização e aquecer o consumo, o mercado interno se tornou o motor do crescimento 

econômico. 

Durante os 10 anos de duração do período, a economia cresceu em média 7,1% ao ano 

entre 1960 e 1970 e os preços quase se estabilizaram (crescimento médio anual de 2,9%). 

Não obstante, o desequilíbrio externo aumentou, e o déficit na balança de conta corrente 

cresceu a uma taxa média de 19,9%. Por outro lado, o investimento público teve papel 

significativo sobre o investimento total, ainda que não tenha ultrapassado o investimento 

privado, ocupou um terço de todo investimento na economia (ALFARO, 2014).  

O período do desenvolvimento estabilizador foi marcado por um forte controle do 

governo em relação aos sindicatos. Os movimentos de trabalhadores ferroviários, 

professores e telegrafistas que comandaram greves e protestos ao início dos anos 1960 

criaram a necessidade por parte do Estado de manter estes movimentos sob um olhar mais 

próximo. Alfaro (2014) acredita que a redução do gasto social em 20% em relação ao 

período anterior ao desenvolvimento estabilizador foi sem dúvida uma reação ao embate 

entre o Estado e estas entidades representativas de classe. Portanto, nesse período o 

processo de acumulação ficou fundamentalmente focado no setor privado. 

Toledo (1988) assinala que os movimentos de trabalhadores proporcionaram alguns 

anos de paz. A paz foi expressada pela diminuição do número de greves e grevistas; índice 

de estabilidade que permitiu ao governo melhorar a qualidade de vida, que se expressou na 

elevação dos salários. Casar e Márquez (1983) consideram que, durante os governos de 

López Mateos e Díaz Ordaz, os salários melhoraram e isso gerou uma expansão do 

mercado interno. A melhora dos salários e do bem estar social surgem graças a medidas do 

governo como a criação da Comissão Nacional de Salários Mínimos, incentivos de 
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aproximação de empresários ao movimento sindical oficial e o aumento do número de 

trabalhadores cobertos pela seguridade social que chegaram a 12,4 milhões de mexicanos 

em 1970. 

 

Tabela 2 – Evolução salarial ao longo do desenvolvimento estabilizador 

Ano Salário real diário (pesos) 

1965 16.02 

1966 17.86 

1967 17.13 

1968 18.73 

1969 18.01 

1970 19.77 

1971 18.79 

1972 21.20 

1973 19.80 

1974 21.47 

1975 22.34 

1976 24.21 

                                     Fonte: Alfaro (2014, p.109). 

O desenvolvimento estabilizador foi um período que trouxe um crescimento 

econômico no setor produtivo jamais visto pelo México novamente. Ainda que tenha se 

tratado de um período no qual o pensamento do “crescer para depois distribuir” tenha sido 

o condutor das políticas econômicas, o “milagre mexicano” deixou um legado em termos 

de infraestrutura e instituições de atendimento à população. O período também é marcado 

por uma forte repressão a protestos mesmo tratando-se de um período dito democrático, o 

governo utilizou-se de sua força para parar todo e qualquer movimento que pudesse 

representar uma ameaça a seu projeto econômico.  

  

3.3 O esgotamento do modelo (1970 - 1981) 

 

Ao final da década de 1960, tudo indicava que a etapa relativamente fácil de 

substituição de importações chegava ao fim. Era necessário promover a substituição de 

importações de bens de capital. Para isso, eram necessários investimentos substanciais e 

mercados maiores. A solução almejada era aumentar o mercado interno e as exportações de 

manufaturados para começar a competir com os grandes países industriais em seu próprio 
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terreno com uma produção que fizesse uso do mais abundante recurso mexicano: a mão de 

obra. O país então decide associar-se aos demais países da América Latina para criar um 

grande mercado regional que mantivesse uma proteção frente ao restante do mundo, mas a 

diminuísse no interior da América Latina para permitir economias de escala. Dessa 

maneira, surge a Associação Latino-americana de Livre Comércio (Alalc). O projeto da 

Alalc era ambicioso, mas foi freado por medo de uma hegemonia do Brasil, Argentina e 

México sob os demais países da região. Camín e Meyer (2000) afirmam que os setores 

pioneiros do desenvolvimento industrial em cada país-membro não aceitaram de boa 

vontade que seus insumos importados fossem substituídos pela produção regional porque 

duvidavam da sua qualidade e preço.  

Como a estratégia por via da criação de um mercado comum na América Latina não 

havia vingado, naquele momento, o governo mexicano buscou mercados extracontinentais 

na Europa, Ásia e África, mas sem muito êxito. A única solução acabou sendo uma maior 

participação do Estado no processo de produção aumentando o gasto do governo para 

evitar uma retração do crescimento. O setor parestatal, portanto, continuou ampliando seu 

campo de atividades básicas e subsidiando os produtores privados como também acentuou 

a prática de assumir o controle de empresas falidas e criar outras em áreas até então 

negligenciadas pelo capital privado. Ao iniciar a década de 1970, o setor paraestatal 

possuía cerca de 800 empresas dos mais diversos setores, desde o ramo petrolífero como a 

Pemex até empresas que produziam bicicletas. Em 1970, 35% do investimento fixo bruto 

correspondia ao setor público, em 1976 – ano no qual o setor privado reduziu 

significativamente seus investimentos – chegou a representar mais de 40%. O ritmo de 

crescimento econômico dependia cada vez mais do Estado. 

O crescimento que o país havia apresentado até o início da década de 1970 fazia crer 

que a estratégia econômica do pós-cardenismo parecia ter sido bem sucedida, o que 

ocorreu até outros elementos começarem a modificar esta avaliação. Boa parte do 

investimento no setor mais moderno da manufatura foi estrangeiro. Das 101 empresas 

industriais mais importantes do México em 1972, 57 tinham participação de capital 

estrangeiro. Dos 2,822 bilhões de dólares de investimento estrangeiro direto, 2,083 bilhões 

estavam na indústria manufatureira. A partir de 1973, quando a economia mexicana entrou 

em crise, tratou-se de suprir com gasto público a queda no ritmo dos investimentos 

privados nacionais e estrangeiros, mas a maior fatia desses recursos oficiais eram 

empréstimos externos, de modo que, se o investimento estrangeiro direto perdeu 

importância relativa, o fez em relação ao investimento estrangeiro indireto, ou seja, ante o 
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aumento da dívida externa. Em 1971, a dívida externa do setor público já alcançava o valor 

de 4,5438 bilhões de dólares, e cinco anos mais tarde havia quase quadruplicado para 

19,6002 bilhões de dólares. O governo mexicano enfrentou o déficit comercial crescente e 

as necessidades de investimento para manter o crescimento através de empréstimos junto a 

instituições financeiras e bancos privados estrangeiros aumentavam. Essa situação não 

poderia manter-se indefinidamente e em 1976 o déficit em conta corrente alcança os 

3,0443 bilhões de dólares, quando ocorre uma forte desvalorização do peso em 50% e 

adoção de câmbio flutuante (CAMÍN; MEYER, 2000) 

Ao final de 1976, o desenvolvimento estabilizador já não existia mais. O crescimento 

econômico estancou e a opinião pública nacional e internacional começou a colocar em 

dúvida a saúde e a viabilidade da economia mexicana. O FMI impôs condições para o 

manejo da economia do país (exigiu freios no déficit orçamentário e no endividamento 

externo) para conceder seu aval aos mercados de crédito internacionais.  

O endividamento da década de 1970 não é explicado somente pela falta de dinamismo 

do setor privado e pelo crescente papel do setor público como motor da economia. O 

governo acaba não levando a cabo uma reforma fiscal profunda e pensou ser mais cômodo 

satisfazer suas necessidades tomando emprestado no exterior com base em uma indústria 

pouco competitiva, consumidora de insumos importados, mas incapaz de gerar as divisas 

necessárias para consegui-los. Paralelamente, a queda sistemática do crescimento da 

agricultura desde meados dos anos setenta impediu não apenas o aumento das exportações 

tradicionais como também obrigou a usar cada vez mais dólares na importação de grãos e 

outros alimentos básicos para cobrir a demanda nacional. O México começava a perder 

autossuficiência relativa que havia conseguido na época do “milagre mexicano”. 

Robles (2014) aponta que não apenas a queda do setor primário foi o único obstáculo 

enfrentado diante do processo de acumulação. Soma-se a essa queda, baixos níveis de 

produtividade no conjunto dos setores econômicos, ineficiências na estrutura de preços 

derivada da escassa concorrência externa, e a industrialização limitada que se ocupou 

unicamente do mercado interno, gerando ineficiências na produção, que a longo prazo, se 

transformaram em um obstáculo à modernização da estrutura produtiva e níveis de 

rendimento.  Isso, junto de outros fatores, geraram um processo de desenvolvimento com 

sérios desequilíbrios regionais e distributivos de renda, o que acabou repercutindo de 

maneira importante no crescimento da estrutura produtiva na qual se mantiveram fortes 

contradições, que se expressaram de maneira significativa na década de 1980. 
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A crise de 1976 que resulta em uma redução do investimento total a -6,7% em relação 

ao ano anterior acaba sendo superada em 1978 pelas expectativas de crescimento do preços 

internacionais do petróleo  e o achado de imensos depósitos do mesmo no México. 

Criaram-se expectativas positivas que originaram a entrada de uma quantidade abundante 

de recursos sob diversas formas: seja pela repatriação de capitais especulativos, por renda 

petroleira, investimento estrangeiro direto e dívida externa; portanto, todos estes fatores 

permitiram a entrada de recursos de grande magnitude. 

Assim, a partir de 1978 até 1981, na economia mexicana acontece um crescimento do 

PIB, em média, de 8,5% ao ano; a produção agrícola cresceu 4,3%; ao mesmo tempo que a 

produção manufatureira cresceu a 8%. A formação bruta de capital fixo também teve 

destaque crescendo a 16,2% no período, o investimento privado crescendo a 13,9% no 

mesmo período, enquanto que o investimento público aumentou em 20,3%. O país viveu 

um alto crescimento econômico nesta segunda metade da década de 1970 e mesmo com 

um papel importante por parte do Estado, tal evolução só foi possível graças aos recursos 

obtidos pela indústria petroleira. Tais recursos eram procedentes do exterior na figura de 

dívida externa e investimentos diretos, assim como a repatriação de capitais. 

Outros fatores que contribuíram para o impulso da economia do país no período se 

referem às transformações que sucederam na economia mundial que remodelaram o legado 

da Segunda Guerra Mundial, em termos financeiros, de estrutura produtiva, 

desenvolvimento tecnológico e reestruturação do mercado mundial. As profundas 

transformações que ocorreram estiveram marcadas pela crise dos energéticos e a 

redefinição do sistema financeiro internacional.  

De acordo com Gowan (2000
12

 apud ROBLES, 2014, p. 32), tal processo de 

reestruturação mundial se deu sob dois eixos: o fim da livre convertibilidade em ouro ou 

qualquer outra moeda por parte do governo dos EUA, ou seja, o dólar flutuaria 

“livremente”, e o levantamento das restrições ao capital financeiro privado para oferecer 

empréstimos aos países não desenvolvidos, pois os agentes financeiros privados assumem 

uma participação mais ativa em relações financeiras internacionais para subordinar aos 

bancos centrais e aos órgãos financeiros internacionais. Além desses fatores, adiciona-se a 

crise no modelo de produção apoiado na cadeia de montagem para ser substituído por 

formas mais flexíveis de produção apoiadas na informática e nas comunicações, além da 

                                                           
12

 Gowan, Peter. 1999. La apuesta por la globalización: La geo-economía y la geopolítica del imperialismo 

euro-estadunidense. Madrid: Akal. 
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reestruturação do mercado capitalista e da unificação do mercado mundial; todos estes 

elementos formam a base do que hoje se denomina o processo de globalização. 

Apesar do intenso crescimento da economia mexicana, existiram graves contradições 

que a tornaram vulnerável. Como já foi mencionado, o país era incapaz de autofinanciar 

seu desenvolvimento, recorrendo a endividamento externo. Houve disparidade entre altos 

níveis de investimento em maquinário e plantas, mas sem que houvesse resposta em igual 

nível na produção gerando desequilíbrios profundos na balança comercial e de 

pagamentos; o setor elétrico também contribui para o agravamento das contas do país, pois 

era incapaz de responder aos incrementos na demanda chegando ao ponto de 

racionalização de energia; a incapacidade de atender a demanda foi observada também no 

setor de transportes e capacitação da mão de obra, além de ausência no desenvolvimento 

do campo tecnológico.  

Todos os fatores mencionados contribuíram para se tornar uma trava ao 

desenvolvimento da estrutura produtiva e que foi configurando, junto de outras 

contradições presentes na economia mexicana, as principais características da profunda 

crise que o país vivenciaria em 1982. A partir desse ano, o país reestrutura por completo 

seus projetos de desenvolvimento, e o PSI se torna passado.  

O PSI resulta em uma nova dinâmica de desenvolvimento para o México. O país 

soube aproveitar as oportunidades para a construção de uma nova estrutura produtiva que o 

coloca em uma posição de destaque entre as economias em desenvolvimento. As decisões 

tomadas ao longo do processo podem não ter sido precisas para obter uma reestruturação 

completa da  economia e garantir o desenvolvimento sustentável, mas um planejamento 

industrial que objetive uma maior autonomia faz falta não apenas no México, mas em 

muitos países que tiveram trajetórias de desenvolvimento semelhantes. 
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4 A REESTRUTURAÇÃO DA ECONOMIA MEXICANA E A MAQUILA COMO 

MOTOR DE CRESCIMENTO 

  

Diante da crise que se formou na economia mexicana, o governo adotou uma política 

de corte restritivo proposta pelo Fundo Monetário Internacional (FMI) que dentre outras 

propostas buscava a abertura da economia. Dessa maneira, se observou que a política 

industrial do período sendo redimensionada para as exportações e ao setor externo. A 

desvalorização do câmbio privilegiou as exportações, que durante o período, de 1978 a 

1981, se elevaram devido ao aumento dos preços dos hidrocarbonetos. As medidas 

tomadas, entretanto, não foram suficientes para vencer as contradições que existiam na 

economia mexicana que acabaram culminando na crise estrutural de 1982. 

 A crise de 1982 obrigou o país a redefinir suas vias de desenvolvimento. O 

crescimento do PIB ao longo da década de 1980 foi baixo, ficando em torno de 1,9% ao 

ano.  Junto a esse baixo crescimento da estrutura produtiva, deram-se mudanças 

significativas na participação do Estado. O mesmo minimizou sua intervenção devido ao 

esgotamento de fontes extraordinárias de endividamento externo. O estado mexicano 

readéqua sua participação na economia desenvolvendo agora uma política econômica 

neoliberal.  

Salazar (2014) mostra que em 1985 aconteceram as primeiras medidas para a 

desregulação dos mecanismos protecionistas que haviam vigorado até aquele momento. 

Visava-se reimpulsionar a economia do país no processo de industrialização sobre novas 

bases tecnológicas e de produtividade que inserissem o país no processo de globalização. 

Em 1986, o México entra para o General Agreement on Trade and Tariffs (GATT). Em 

1991, o país assina um acordo de livre comércio com o Chile e, por fim, em 1993, assina o 

Tratado de Livre Comércio da América do Norte (NAFTA) com os Estados Unidos e o 

Canadá.  

Junto a este processo de abertura comercial, houve grandes incentivos do Estado para 

a promoção de exportações. O investimento privado se tornou o motor do crescimento 

industrial, e para impulsioná-lo, estabeleceu-se um programa especial de estímulos à 

promoção de microempresas e das pequenas e médias empresas. Todas as medidas postas 

deram uma mudança por completo no processo de industrialização. O que ocorre é que ao 

longo deste novo período neoliberal que se inicia a partir de 1982, observou-se um vazio 

em matéria de política industrial. Como indica Rodriguez (2005), a justificativa do governo 

para sua anuência em termos de política industrial era que o mercado é o mecanismo mais 
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adequado para se conseguir um crescimento e eficiência econômica sob todas as 

circunstâncias.  

É neste contexto de nova formulação de direcionamento de políticas de 

desenvolvimento que floresce o fenômeno que ficou conhecido como das “maquiladoras” 

na década de 1990. Tal formato de indústria já existia no país desde a década de 1970, mas 

ganha destaque graças a políticas neoliberais que propiciaram tal fenômeno.  

A indústria maquiladora foi a responsável pelo grande aumento de participação no 

mercado internacional de diversos países como o México, países da América Central e do 

Sudeste Asiático. A palavra maquila é de origem árabe e significa a porção de farinha ou 

azeite que pertence ao dono do moinho onde foram moídos. Em termos econômicos, seria 

uma atividade na qual o proprietário da matéria prima faz o papel de empresário e contrata 

o proprietário do bem de capital e sua força de trabalho para realizar o processo produtivo. 

O pagamento é feito na forma de porcentagem fixa do produto elaborado. 

O termo maquila ganhou força no México após o governo permitir, em 1965, a 

importação livre de bens de capital e insumos para a produção de bens feitos 

exclusivamente para exportação.  A medida foi tomada como forma de tentar diminuir o 

nível de desemprego na região norte do país devido ao fim do programa Braceros nos 

Estados Unidos, que permitia a entrada de trabalhadores mexicanos principalmente na 

colheita agrícola como forma de suprir a escassez de mão de obra durante os períodos de 

conflito como a Segunda Guerra e a Guerra da Coreia. 

A essência do programa era atrair Investimento Estrangeiro Direto (IED) de origem 

estadunidense para estabelecer operações de montagem orientadas para a exportação ao 

longo de sua fronteira norte. Tal medida se afastava notadamente da política de 

substituição de importações que imperava até então.  

A indústria maquiladora desponta ao longo dos anos 1990 como um modelo industrial 

muito diferenciado das indústrias produtoras do mercado interno. Muitos setores da 

maquila utilizam tecnologias de ponta importadas do exterior praticamente sem restrições e 

formavam parte de redes de comércio internacional das quais a indústria nacional 

mexicana não tinha acesso. O principal questionamento em relação à maquila faz-se em 

relação a sua contribuição para o desenvolvimento nacional, pois alega-se que é um 

modelo com poucos entrelaçamentos produtivos entre os demais setores da economia 

mexicana. Tenta-se aqui mostrar as principais características deste modelo industrial, bem 

como a análise feita por estudiosos que buscam expor o estágio atual da maquila e suas 

perspectivas para o futuro.  
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4.1 Formação da indústria maquiladora mexicana 

 

Segundo Carrillo (2007), as maquiladoras são empresas que importam matérias 

primas, componentes e maquinaria, para processá-los ou montá-los em outro país onde o 

custo de produção seria mais baixo e posteriormente reexportá-los pagando impostos 

unicamente sobre o valor agregado. No México, as Empresas Maquiladoras de Exportação 

(EME) surgem em meados da década de 1960 e despontaram como um fenômeno de 

crescimento na década de 1990. Mendiola (1999) afirma que o motor de crescimento das 

EME foi o alto grau de desregulação que estas apresentaram.  

Mendiola (1999) coloca que o ciclo de expansão das EME passou por dois períodos. O 

primeiro, de 1964 a 1973, durante o qual estas empresas se constituíram e crescem 

erraticamente mantendo um peso pouco relativo na atividade industrial do país. O segundo 

momento destacado pelo autor seria a partir de 1974, quando as EME incrementaram sua 

importância dentro dos fluxos comerciais, emprego e investimento. O ciclo de reformas 

econômicas neoliberais implementadas a partir de 1982 que coincidiu com esse período 

permitiu observar uma fase de especialização regional acompanhada por uma 

diversificação tecnológica. Os setores da indústria automotriz junto com a eletrônica e a 

indústria têxtil alcançaram um predomínio definitivo, ainda que a presença de outros 

setores seguisse mostrando um comportamento positivo. 

O desenvolvimento da maquila de exportação no México se realizou em um ambiente 

de alta proteção tarifária antes de entrarem em vigor as reformas econômicas, pelas quais 

se constituiu um paradigma industrial tanto para a reforma econômica quanto para o 

NAFTA. Pelo fato de a maquila funcionar sob regime de exceção com diferenciação 

tarifária e pouca regulamentação, as reformas de liberalização iniciadas na década de 1980 

não constituíam um efeito de grande diferenciação para as EME. Com as reformas, o 

paradigma foi sendo estendido para o restante da economia. Ainda que a presença de 

empresas mexicanas dentro deste tipo de operações tenha crescido, sem dúvidas, o 

principal agente econômico que conduziu este crescimento foi a presença da transnacional 

manufatureira, em especial a asiática e norte-americana.  

Pode-se dizer que as EME no México estiveram longe de entrar em um processo de 

complementaridade entre as novas operações de subcontratação industrial internacional e a 

manufatura local. Produziu-se uma cisão entre as atividades de empresas orientadas à 

exportação e empresas orientadas ao mercado interno. Enquanto que as primeiras 

mantiveram um ritmo de crescimento sustentável em suas atividades, uma balança de 
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divisas em equilíbrio ou superavitária, níveis de emprego estáveis, a maioria das atividades 

relacionadas ao mercado interno mostraram um crescimento errático, níveis altos de 

capacidade ociosa, endividamento elevado, quebras e perda de empregos. Buitelaar, Padilla 

e Urrutia (1999) apontam que tal desempenho do setor exportador foi possível graças à 

importação de “bens dinâmicos” para a produção. O dinamismo exportador ocorreu de 

maneira isolada, sem envolver o restante da economia. Estabeleceu-se a necessidade de 

fechar a “brecha” entre ambos modelos de produção industrial, aproximando as empresas 

nacionais de produção para o mercado interno as cadeias de valor das EME (MENDIOLA, 

1999). 

Robles (2014) expõe que para entender o papel das EME durante as reformas 

estruturais de 1980 e 1990, é necessário entender as ações do governo mexicano que 

propiciaram a evolução deste modelo. Durante a década de 1950, as relações México e 

Estados Unidos presenciaram uma mudança importante. A ampla vantagem competitiva 

que os EUA haviam obtido com a Segunda Guerra estava se acabando graças à 

reconstrução das plantas industriais europeias e japonesas. As companhias industriais 

destes países começaram a tomar mercados norte-americanos sustentadas pela ampla mão 

de obra de baixo custo que tinham disponível. A resposta estadunidense para recuperar a 

vantagem competitiva de seus produtos teve como destaque três ações: 1) a segmentação 

de processos produtivos nas fases intensivas de mão de obra e capital; 2) a realocação das 

fases intensivas de mão de obra em países subdesenvolvidos com menores custos laborais; 

e 3) a modificação do marco legal que possibilitou a montagem de produtos fora dos EUA. 

Junto das medidas de recuperação de competitividade de seus produtos, os EUA 

anunciam o fim de maneira unilateral em 1964 do Acordo Internacional sobre 

Trabalhadores Migratórios (AITM) assinado com o México. Por conta do fim deste acordo, 

cria-se um fluxo imenso de trabalhadores migrantes em direção à fronteira sul dos EUA 

produzindo uma explosão de crescimento da população das cidades fronteiriças mexicanas. 

Estima-se que o deslocamento de trabalhadores esteve em torno de 200.000. O governo 

mexicano, que já previa o fim do convênio, anunciou em 1965 o Programa Nacional 

Fronterizo (PRONAF) com o objetivo de motivar a substituição de bens importados, 

estimular o turismo e em geral melhorar as condições socioeconômicas nas cidades 

fronteiriças ao norte. O programa se baseou nas experiências de zonas de produção para 

exportação de Taiwan e da República da Coréia (MORENO-BRID; ROS, 2004). 

Mendiola (1999) mostra que, previamente ao anúncio do PRONAF, o governo 

mexicano já realizava estudos referentes a diferentes estratégias para geração de emprego 
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na região norte, mais especificamente em Ciudad Juárez. Os estudos recomendavam o 

estímulo à produção compartilhada (bens para exportação e abastecimento de mercado 

interno), pelas quais deveriam criar-se zonas industriais ao longo da linha fronteiriça, 

criação de um tratamento aduaneiro diferenciado e produção de “plantas gêmeas”, plantas 

espelhadas em outra igual localizada ao outro lado da fronteira que seriam responsáveis 

pela montagem dos bens utilizando os insumos enviados pela gêmea localizada em solo 

estadunidense. Os estudos faziam referência à utilização da subcontratação de mão de obra 

internacional de modo similar que ocorria nos países asiáticos. 

De acordo com Robles (2014), entre 1970 e 1976, o governo decide introduzir um 

marco legal ao unificar uma série de decretos e resoluções existentes desde 1965. A 

primeira codificação legal de 1971 foi o Regulamento do parágrafo terceiro do artigo 321 

do Código Aduaneiro dos Estados Unidos Mexicanos para Fomento da Indústria 

Maquiladora.  Segundo tal legislação consultada e interpretação de Mendiola (1999), 

constata-se que este marco legal indicava mudanças em três direções: 

a)  ampliação da definição de montagem para incluir não apenas as empresas com 

equipamento importado temporariamente, que exportavam toda sua produção, 

senão também às plantas que abasteciam ao mercado interno, que exportariam 

parcialmente sua produção (ARTIGO 1º, I); 

b) maior acesso das EME ao mercado nacional principalmente dos produtos que 

substituíam importações e possuíam um percentual de insumos de origem 

nacional em sua produção (ARTIGO 3º, II); 

c) autorização para EME se localizar por todo território nacional (ARTIGO 6º). 

 

O regime de exceção inicial da maquila compartilhava espaço com um discurso 

nacionalista do governo que se traduziu em uma série de ordenamentos legais que 

restringiram o investimento do capital estrangeiro com o objetivo de diminuir a 

dependência externa do país.  Após a crise de 1982 que levou à nacionalização do sistema 

bancário e a instauração de um controle de câmbios, o governo mexicano por meio do 

Plano Imediato de Reorganização Econômica (PIRE) iniciou o processo de reforma 

econômica.  

O plano propunha ainda que em forma suave uma maior abertura da economia, 

delimitação das práticas monopolistas e uma maior participação do investimento privado 

como eixo de crescimento. A longo prazo, o pacote de reformas aplicado pelo governo 

reforçou o papel dos mercados e da atividade privada na economia complementando a 
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diminuição do peso do Estado. Ramírez (2014) coloca que os objetivos do governo com o 

pacote eram:  

a) melhorar as finanças públicas do Estado mediante a redução do déficit 

público em relação ao PIB;  

b) Revisar os preços deficitários e serviços que oferece o Estado;  

c) Combater a evasão fiscal;  

d) Racionalização do gasto público;  

e) Redução dos subsídios;  

f) Estimular a formação de poupança interna elevando as taxas de juros e 

fomentando o mercado de títulos;  

g) Controle cambial; e  

h) Eliminar o protecionismo na indústria nacional e abertura ao exterior.  

 

Foi expedido, em 1983, o primeiro Decreto para o Fomento e Operação da Indústria 

Maquiladora de exportação. O decreto introduziu uma nova definição de empresa 

maquiladora, entendo-a como uma empresa com um programa de maquila aprovado e que 

exporta toda sua produção, e descreveu em detalhes o que era um programa para 

maquiladora. Da mesma maneira que no ordenamento anterior, este permitiu a venda de 

até 20% da produção anual no mercado mexicano, sob condições específicas, e contemplou 

com maior atenção a incorporação de certo nível de conteúdo mexicano no produto. As 

companhias mexicanas que produziam para o mercado interno poderiam procurar um 

programa de maquila para utilização de capacidade instalada ociosa para produção para 

exportação. 

Mendiola (1999) coloca que durante o período que teve vigência o Decreto de 1983, 

se iniciou uma nova etapa de crescimento das EME. A forte contração do mercado interno 

e a necessidade de orientar-se em direção ao mercado externo levou o governo a aprovar a 

autorização de programas de maquila por meio dos quais uma companhia podia produzir 

insumos para outra maquiladora para que fossem utilizados em um processo de produção 

ou montagem. Essa medida foi a regulamentação de uma mudança profunda que estava 

sendo produzida dentro das EME. A proximidade geográfica com os Estados Unidos fez 

possível o arranque de processos Just in time (JIT) com os quais a produção das empresas 

maquiladoras fosse mais eficiente e competitiva. 

A política de substituição de importações dos governos anteriores havia reduzido as 

pressões competitivas e reduziu o alcance dos incrementos em produtividade por meio da 
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importação de tecnologia em bens e serviços. Portanto, esta política falhou na promoção de 

uma maior competitividade de produtos locais frente aos produtos manufaturados no 

exterior e que a economia demandava. 

Em contrapartida, a diversificação experimentada pelas EME mostrou que se podia 

cumprir com os propósitos que foram buscados nas décadas anteriores, chegando inclusive 

ao ponto onde começa surgir um novo tipo de maquiladora baseada em um maior nível 

técnico. A maquila de exportação, portanto, adquiriu um caráter mais heterogêneo devido a 

nem todo o setor ter sido dominado por estes novos processos tecnológicos (BUITELAAR; 

PADILLA; URRUTIA, 1999).  

Com a entrada do México no Acordo Geral sobre Tarifas Aduaneiras e Comércio 

(GATT), em 1986, e mudanças que ocorreram a respeito do investimento estrangeiro no 

país, o governo aprofundou a abertura econômica como eixo das reformas econômicas. As 

mudanças vieram com um novo decreto de 1989 que permitiu a entrada da indústria 

maquiladora para além da área de produção e montagem, entrando inclusive no ramo dos 

serviços, fora outras mudanças que ampliaram o marco jurídico sob o qual operavam estas 

empresas. Outros decretos vieram posteriormente marcando a tendência de eliminação de 

barreiras à entrada de investimentos e facilitação das operações das empresas 

maquiladoras.  

Com a adesão do México em 1993 ao Tratado de Livre Comércio da América do 

Norte (NAFTA), a indústria maquiladora experimentou um crescimento de seu fluxo 

comercial mesmo com a crise de 1995. Suas taxas constantes de crescimento 

demonstraram que seus ciclos de expansão e contração estão muito mais ligados a 

economia dos Estados Unidos que a do México.  
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Figura 1 - Destino das exportações mexicanas em 2016

 
Fonte: OEC (2017). 

 

Ao final dos anos 1990 se observou que o NAFTA impulsionou fenômenos que já 

existiam mesmo antes de sua assinatura, mas que naquele momento constituíam um 

reforço significativo para a expansão da maquila. Mendiola (1999) coloca que estes 

fenômenos podiam ser resumidos em quatro grandes tendências visíveis: 

a) Abertura por completo do mercado mexicano para os produtos provenientes 

das maquiladoras que até então eram limitados à exportação, mas que agora 

poderiam começar a ser vendidos livremente no mercado interno graças à 

eliminação gradual de barreiras; 

b) Aumento do número de operações de empresas asiáticas que operam sob o 

regime do Programa Maquilador para conseguir vantagens fiscais e facilidade 

de acesso ao mercado dos Estados Unidos; 

c) Transferência de empresas do ramo têxtil da China para o México devido ao 

fim do Convênio Têxtil que existia nos Estados Unidos que limitava por cotas 

as importações provenientes do México para estes produtos. Naquele 

momento, o México ultrapassa a China como maior exportador de vestuário 

para os Estados Unidos. 

 

As empresas maquiladoras se constituíram em uma fonte de crescimento para a 

economia mexicana. Entretanto, há alguns problemas que inibem seu potencial 

multiplicador. O principal é a forte dependência dos insumos externos, o que acaba se 

traduzindo em entrelaçamentos produtivos fracos e sem forte integração com o resto da 

economia nacional. 

 Por outra parte, o elevado dinamismo mostrado pela indústria maquiladora 

possibilitou uma alta independência frente aos ciclos econômicos nacionais, caracterizado 
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por crises recorrentes. Ao depender da dinâmica da economia estadunidense, a maquila de 

exportação experimentou um ciclo longo de expansão.  

Mostafa (2009) aponta que uma questão chave para o desenvolvimento da maquila 

foi a existência de fatores estratégicos que funcionaram em conjunto. O primeiro é o 

desenvolvimento de um marco comercial e de investimento desregulado para o 

intercâmbio comercial e o investimento em comparação ao resto da economia nacional. A 

enorme brecha salarial entre Estados Unidos e México criou uma segunda fonte de 

competitividade para as mercadorias norte-americanas e deu ao México uma posição 

privilegiada para o desenvolvimento da maquila de exportação. A proximidade geográfica 

constituiu um terceiro fator dados os baixos custos de transporte devido ao menor tempo e 

distância dos centros de abastecimento de matérias primas. Por fim, o NAFTA foi um novo 

fator que reforçou os outros três. 

Carrillo (2005) mostra que o debate em torno da indústria maquiladora persiste, 

sendo que atualmente é difícil de constatar se este tipo de indústria ainda tem capacidade 

de evolução ou é um modelo já esgotado. Constata-se que tal tipo de indústria é 

extremamente heterogênea e não segue um padrão de desenvolvimento, algumas empresas 

operam utilizando as mais avançadas técnicas produtivas enquanto outras ainda apresentam 

intensificação do trabalho manual em processos de montagem. Os marcos legais nos quais 

se desenvolveu significaram um processo de desindustrialização em outros setores 

justamente pelo fato dos fracos entrelaçamentos produtivos que caracterizaram seu 

estabelecimento no México.  
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Figura 2 - Principais produtos exportados pelo México em 2016

 

Fonte: OEC (2017) 

 

4.2 A influência do Tratado de Livre Comércio da América do Norte (NAFTA) para as 

maquiladoras 

 

F. Andic, S. Andic e D. Dossier (1977
13

 apud SALAZAR, 2014, p. 63), em seu 

trabalho a respeito da integração econômica, distinguem esta em três etapas: a primeira era 

o estabelecimento de alguma forma de união aduaneira ou área de livre comércio. A 

segunda implica uma união tributária, ou seja, medidas de harmonização tributária 

associadas a ações sobre tarifas. A terceira etapa é a formação de um mercado comum, que 

em essência agregue fluxos livres de fatores às duas etapas anteriores.  O NAFTA pode ser 

classificado como uma união aduaneira por visar a formação de uma área de livre 

comércio, mas que não implica em estabelecimento de uniões tributárias, nem de 

liberalização completa de fluxos de fatores capital-trabalho. 

Viner (1977
14

 apud SALAZAR, 2014, p. 63) contesta a tese de que as uniões 

aduaneiras são, em si mesmas, sinônimos de liberalização comercial. O autor sustenta a 

ideia de que tais uniões podem movimentar fontes de abastecimento em direção a custos 

mais altos ou mais baixos, segundo as circunstâncias. Viner defende a tese de que uma 

união aduaneira terá mais possibilidades de funcionar na direção do livre comércio quanto 

maior for sua área econômica e menor for o nível médio de tarifas de importações 

provenientes do resto do mundo. Ocorre a criação de comércio se, antes da formação da 

                                                           
13

 Andic, F., S. Andic y D. Dossier. “Una contribución a la teoría de la integración económica”. Lecturas núm. 

19 del Trimestre Económico. “Integración Económica”. Selección de S. Andic y S. Teitel, México, FCE, 1977, 

pp. 390 – 109. 
14

 Viner, J. “Teoría económica de las uniones aduaneras. Una aproximación al libre comercio”. Selección de S. 

Andic y S. Teitel, México, FCE, 1977, pp. 89 – 102. 
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união aduaneira, os países membros potenciais da união produzem um bem através de 

barreiras tarifárias e, depois da formação do acordo, um dos membros abastece  a toda 

união. Isso ocorre em virtude de que a produção após a união se localiza em um local de 

menor custo dentro do bloco, a criação de comércio tem um efeito benéfico sobre a receita 

nacional da união e do mundo. Ocorre desvio de comércio se um dos países membros 

produz um bem de maneira ineficiente antes da formação da união aduaneira, como 

produtor de alto custo, devido a proteção de alguma barreira tarifária, e ao formar-se a 

união este país captura todo um mercado. Isso implica em perda de receita nacional para o 

restante do mundo, devido a deterioração da especialização em escala mundial, mas pode 

significar aumento de receita dentro da união ainda que isto não esteja assegurado. 

Portanto, Viner conclui que a formação de uma união aduaneira será benéfica se os países 

que a formam são competitivos em seus produtos, ao invés de complementares, antes da 

formação da união. 

Em contraste com a teoria de Viner, F. Andic, S. Andic e D. Dossier apontam que 

países em vias de desenvolvimento podem obter benefícios da união aduaneira com 

predomínio de desvio de comércio. Para os autores, o desvio de comércio significa 

substituição de importações e também economia de divisas escassas para a promoção do 

desenvolvimento. Por conseguinte, para os países em desenvolvimento pode ser 

conveniente para a promoção de sua industrialização manter o livre comércio com o resto 

do mundo para alguns setores e o livre comércio com os membros da união para outros.  F. 

Andic, S. Andic e D. Dossier afirmam que a criação de comércio e o desvio de comércio 

são termos enganosos  no contexto dos países menos desenvolvidos, já que derivam da 

teoria convencional do custo comparativo
15

.  

Em termos de acesso ao mercado estadunidense, Page (2000
16

 apud SALAZAR, 

2014, p. 69) destaca que os ganhos de comércio com o NAFTA entre os três países 

membros foram poucos. O México ganhou muito pouco em relação ao que havia obtido 

por meio do Sistema Generalizado de Preferências, acordo feito na II Conferência da ONU 

sobre comércio e desenvolvimento de 1968 em benefício aos países menos desenvolvidos, 

e os acordos sobre maquiladoras. Os EUA já havia obtido vantagens substanciais através 

de reduções tarifárias unilaterais do México. Canadá comerciava pouco com o México. 

                                                           
15

   David Ricardo, em sua obra The principles of political economy and taxation de 1817, afirma que um país 

deve se especializar na produção de um bem no qual possua vantagem comparativa em relação aos demais 

que é capaz de produzir se quiser se beneficiar do comércio internacional. A vantagem comparativa é 

produtividade mais eficiente de um bem em relação aos demais, ainda que não seja uma vantagem absoluta, 

ou seja, podem existir países que produzem aquele bem de maneira mais eficiente.  
16

 Page, Sheila. Regionalism among Devoloping Countries, Londres, MacMillan Press Ltd., 2000. 
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Portanto, o comércio parece ser insuficiente para explicar o NAFTA. Page opina que a 

ausência de acordos comerciais em matéria de acesso ao mercado estadunidense poderia 

incrementar suas barreiras de maneira unilateral.  Portanto, o objetivo de não perder o 

acesso ao mercado do vizinho do norte era uma razão superior ao de obter novos acessos. 

Salazar (2014) utiliza o enfoque metodológico do modelo de F.Perroux a respeito 

de integração econômica em condições de assimetria. De acordo com este modelo, quando 

existe a integração entre uma economia forte (economia que integra) e uma economia fraca 

(economia integrante) surgem razões positivas para pensar que a economia forte exerce 

uma liderança através de seu Estado-nação e suas grandes corporações. Portanto, o espaço 

da economia forte toma vantagem frente o espaço da economia fraca, sobrepassando-a. Tal 

situação não significa que a economia integrante não possa obter vantagens com o acordo, 

mas estes seriam menores que os obtidos pela economia que integra.  

Aplicando o modelo de Perroux ao NAFTA, o autor aponta que a economia que 

integra seria a dos Estados Unidos, tanto pela liderança de seu Estado-nação como pela 

atuação de suas empresas transnacionais.  Salazar (2014) considera correta a visão de que o 

NAFTA acentuou a dependência financeira do México e as empresas transnacionais se 

consolidaram como o centro do novo padrão de acumulação secundário-exportador, 

rompendo cadeias produtivas e “maquilizando” a economia.  

A assinatura do NAFTA traz a visão de que com o decorrer dos anos e a eliminação 

gradual das barreiras tarifárias, o programa maquilador desapareceria, e todas as indústrias 

poderiam operar sob as mesmas condições, as quais as empresas que formavam parte do 

setor da indústria maquiladora de exportação operavam. Mendiola (1999) coloca que a 

partir de 2001, todas as indústrias passariam a não pagar mais impostos de exportação sob 

o valor agregado e impostos de importação para insumos de origem local. 

Uma liberalização maior do comércio de produtos procedentes da indústria 

maquiladora era esperada com a entrada em vigor do NAFTA. O que ocorre, segundo 

Ochoa (2003), é que ao entrar em vigor o tratado, esqueceu-se dos marcos legais anteriores 

que existiam no México antes a respeito das operações de maquila. Tais marcos eram 

muito menos restritivos que o regime de regras que passou a vigorar após o NAFTA. 

Ochoa relata que para evitar práticas internas que pudessem resultar contraditórias em 

relação aos princípios do tratado, criaram-se normas que endureceram o marco 

regulamentário que devem seguir as operações da indústria maquiladora. Entre as normas 

se destacam a aplicação de regras de origem, abandono da isenção de impostos 

antidumping sobre bens importados por maquiladoras de origem asiática, e aplicação, mas 
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restrita de normas ambientais sobre resíduos que agora deveriam começar a ser tratados no 

México. Portanto, a perspectiva de que as indústrias acabariam por usufruir dos benefícios 

das maquiladoras, desaparece. 

Considerando as regras impostas pelo tratado em relação às operações de maquila, 

Ochoa (2003) coloca que o NAFTA serviu como uma tentativa de neoprotecionismo para 

os EUA contra bens de origem asiática. A imposição das regras de origem para que um 

produto possa ser considerado um produto “de origem”, ou seja, um produto originário do 

bloco e que ganha direito a isenção tarifária, é motivada por previsível desvio de comércio 

causado pelas indústrias de maquila asiáticas que produzem bens intensivos em tecnologia 

e empregavam, até então, 100,000 trabalhadores. A tentativa de proteção acaba não sendo 

efetiva, pois muitas empresas japonesas com subsidiárias localizadas nos Estado Unidos 

conseguem entrar nas regras de produtos de origem para que seus insumos possam ser 

isentos de tarifas, fora outras empresas asiáticas que decidiram se relocalizar no México 

para usufruir de tais benefícios e obterem mais fácil acesso ao mercado americano. 

Os resultados positivos que trouxe o NAFTA para a economia mexicana são 

discutíveis. Em relação a indústria maquiladora, pode-se ver que as regras impostas trazem 

uma rigidez maior a um programa que tinha como ideia inicial uma maior flexibilização 

produtiva. O NAFTA não trouxe a garantia de um fluxo maior de empresas se instalando 

em solo mexicano, como coloca Hanson (2002
17

 apud OCHOA, 2003, p. 33), muitas 

empresas maquiladoras acabam abandonando o México por conta do crescimento dos 

custos de operação. 

Fora as questões da ordem de localização e custos, um fator que tem sido posto em 

análise é o aumento significativo da dependência mexicana após o NAFTA. Ochoa (2003) 

aponta que 90% dos bens comerciáveis do México têm como destino o mercado 

estadunidense. Isto é causa de uma alta vulnerabilidade à indústria do país. Como aponta 

Hanson, metade dos bens manufaturados exportados, em 2002, eram de origem das 

maquiladoras, e essa forte ligação com o mercado do vizinho do norte gerou um 

crescimento da indústria maquiladora no México proporcionalmente maior que o 

crescimento industrial estadunidense.  Entretanto, as maquiladoras sofrem de uma 

contração muito mais aguda em comparação às indústrias dos EUA nos períodos de 

depressão econômica deste. 

  

                                                           
17

 Hanson, Gordon H., The Role of Maquiladoras in Mexico’s Export Boom, San Diego, EU, University of 

California-National Bureau of Economic Research (NBER), 2002 (mimeo). 



60 

 

Tabela 3 – Relação de exportações do México 

  
         

  

Exportações do México 

para o mundo (em 

milhões de dólares) 

Exportações do 

México para os 

EUA (em milhões 

de dólares) 

Proporção das 

exportações para os 

EUA sobre o todo  

Antes do 

NAFTA 

1990 26,345 18,494 70% 

1992 46,195 37,284 81% 

Após o 

NAFTA 

1994 60,619 51,198 84% 

2002 160,751 137,963 86% 

2016 373,893 302,863 81% 

Fonte: Elaborado por nós com dados do United Nations  Comtrade Database. 

 

4.3 Enfraquecimento do investimento e a dinâmica do setor secundário-exportador 

  

As reformas econômicas implementadas a partir da década de 1980 resultaram em 

certa estabilidade de preços, um déficit fiscal moderado e um alto impulso às exportações 

manufatureiras. Entretanto, observou-se que a economia entrou por uma rota de lento 

crescimento e constantes déficits na balança de pagamentos. Moreno-Brid (2016) aponta 

que a taxa média de expansão do PIB real entre 1960 e 1981 foi de 6,3%, e, entre 1988 e 

2015, a mesma taxa foi de 2,5%. O mesmo ocorre com o PIB per capta real que reduz o 

crescimento médio de 3,2% para 1%. 

A questão que se abre seria o contraste que existe entre o crescimento das 

exportações manufatureiras a partir da década de 1990 com o aumento das maquiladoras, e 

a queda no ritmo de crescimento do PIB. Moreno-Brid abre o debate a respeito da 

contradição que existe de que as exportações seriam o motor dinâmico da economia sob o 

novo modelo de desenvolvimento. O autor aponta que entender o papel do investimento na 

desaceleração é crucial para compreender o paradoxo existente na economia mexicana. 

Compreender as interações do investimento com o ritmo de crescimento não é uma 

tarefa simples, em parte porque as evoluções deste estão condicionadas na direção tanto 

das expectativas de crescimento como no grau de uso da capacidade instalada. Estas 

condicionantes incidem na evolução de curto e longo prazo da atividade produtiva. Tudo 

isto está também sujeito a condicionantes institucionais, históricas e inclusive políticas.  

Utilizando dados do Instituto Nacional de Estadística y Geografia (INEGI), 

Moreno-Brid faz uma análise descritiva das interações das variáveis investimento fixo e 
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PIB como tentativa de compreender seus ciclos e de que forma se relacionam. O autor 

aponta que, no período de 1980 a 2015, as fases recessivas mais agudas se manifestaram 

quase que simultaneamente tanto para o PIB quanto para o investimento, no entanto a 

retração do investimento foi em média quase cinco vezes maior que a do PIB, ainda que a 

duração das fases recessivas de ambas as variáveis tenha durado em média quase que o 

mesmo tempo (pouco mais de um ano). 

Um fato relevante desta análise é que o investimento demora muito mais tempo 

para alcançar o grau máximo obtido em um período anterior que o PIB. Na fase recessiva 

mais forte do anos 1980, o PIB levou 3 anos para recuperar o nível anterior à crise, 

enquanto que o investimento levou quase 10 anos. A profundidade da queda  do 

investimento, e o longo tempo para a recuperação implica que as fases recessivas são 

particularmente adversas para a acumulação de capital no México, e seus efeitos demoram 

muito para serem compensados nas fases de retomada do ciclo. 

De acordo com Moreno-Brid (2016), nas dinâmicas competitivas da globalização, 

tão centradas na produtividade como fator competitivo, contrair os quocientes de 

investimento “convida ao atraso econômico”. A volatilidade do investimento, a 

profundidade das fases recessivas e a dificuldade na retomada de impulso, constroem uma 

dinâmica “perversa” entre a flutuação cíclica e a tendência do crescimento de longo prazo, 

que cedo ou tarde deteriora o acervo de capital e com isso o crescimento potencial. Este 

fenômeno, junto com o enfraquecimento do investimento público, ajuda a explicar a 

desaceleração da economia mexicana, ainda que existam outros fenômenos ligados à 

estrutura produtiva que compõem a análise. 

Tomando em foco a questão do investimento público, este teria diminuído 

significativamente com as reformas de mercado, ainda que a proporção do investimento 

total da economia em relação ao PIB tenha se mantido em torno dos 10%. Seu papel na 

economia é importante, pois possui um caráter muito mais complementário que 

competitivo com o investimento privado. O efeito deste tipo de investimento sobre a 

competitividade sistêmica é relevante, e afeta a taxa de crescimento potencial. Moreno-

Brid aponta que não é possível afirmar que exista uma relação direta entre a redução do 

investimento público e a desaceleração da economia, mas os dados empíricos apontam que 

a saída de cena do setor público da acumulação de capital coincide com a redução no ritmo 

de crescimento. Uma hipótese levantada é que a retirada do investimento estatal, 

principalmente no campo da infraestrutura, aconteceu em detrimento das vantagens de 
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investimento que poderiam ser obtidas pelo setor privado em maquinaria e equipamentos 

em um crescimento econômico de longo prazo. 

As reformas de mercado que colocariam as exportações como motor dinâmico do 

PIB se mostraram pouco eficazes na dinâmica do crescimento. A partir de 1994  a 

contribuição relativa das exportações supera a do investimento de maneira significativa no 

valor adicionado à economia. Entretanto, ao analisar o valor líquido das exportações 

(descontadas as importações) ocorre uma contribuição negativa do saldo da balança 

comercial para a  expansão da economia. A maior abertura de mercado faz aumentar as 

importações, mas não apenas isso. A generalização dos processos de maquila impulsa a 

uma maior importação de insumos para a produção dos bens exportáveis. O que ocorre na 

visão de Moreno-Brid é que delegar apenas a capacidade de importar para suprir a 

demanda por bens de capital e insumos do setor produtivo é insuficiente para garantir um 

crescimento significativo de longo prazo. No período de 1990 a 2014 a taxa média anual de 

crescimento da formação bruta de capital fixo foi de apenas 3%. O autor afirma que é 

difícil que tão baixa taxa de investimento bruto possa garantir que infraestrutura tenha 

adequada manutenção e expansão, e que a planta produtiva, maquinaria e equipamento 

técnico, se renove e amplie de maneira necessária para fazer frente às pressões da 

concorrência globalizada que torna novas tecnologias obsoletas cada vez mais 

rapidamente.   

A tentativa de fazer da maquila um  motor de desenvolvimento sustentável colocou 

o México na lista dos maiores concorrentes do comércio internacional. A manufatura foi 

sem dúvida um dos setores com maior participação no processo de reorientação de 

acumulação de capital fixo. Entretanto, a concentração do processo de investimento 

dinâmico em uns poucos setores da manufatura com capacidades limitadas de 

encadeamento produtivo interno tanto intra quanto interindustriais enfraqueceu 

enormemente os efeitos multiplicadores sobre a geração de valor agregado interno. Ochoa 

(2003) através de dados do INEGI aponta que de 1983 a 2003 o gasto com insumos 

nacionais das maquiladoras na fronteira norte não ultrapassou 1,5% do custo de produção, 

enquanto que nas plantas localizadas no interior este item fica em torno dos 10%.  

Portanto, o processo de mudança estrutural conduziu a uma polarização do setor 

produtivo, que possui ilhas dinâmicas na exportação, inovação e destaque no plano 

internacional, mas que são rodeadas de empresas e atividades de escasso crescimento, 

pouco investimento e pouca ou nenhuma ligação com estas plantas de produção dinâmicas. 

A resultante destes fatores é uma economia imersa em uma trajetória de lento crescimento 
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com crescente deterioração do mercado de trabalho e escasso avance na redução da 

pobreza. 

Sob a perspectiva de uma maior integração das EME com a economia doméstica, 

Ochoa (2003) sugere que esta integração pode ocorrer por meio de uma maior utilização de 

insumos intangíveis: os serviços. Com o aumento do número de empresas com níveis de 

produção mais complexos, a vantagem comparativa inicial da maquiladora mexicana que 

eram os baixos salários acaba perdendo espaço. O custo em salários que representava cerca 

de 60% dos gastos de operação na década de 1970, ao iniciar o novo milênio já havia caído 

para 12%. Esta nova reestruturação produtiva leva a um ganho de espaço do trabalhador 

mais qualificado frente ao operador fabril. Neste contexto, os serviços estratégicos que são 

mais custosos por serem mais intensivos em conhecimento, também são mais requeridos. 

Na visão de Ochoa (2003), uma alternativa de uma crescente integração nacional 

entre o setor doméstico e o industrial-exportador seria o enfoque dos insumos intangíveis. 

Esta integração pode ser tão ou mais pertinente que as tentativas empreendidas em uma 

maior integração com os setores produtores de insumos tangíveis (matérias primas).  

Segundo o autor, alguns serviços costumam ser tão comerciáveis quanto os insumos 

tangíveis. Tais insumos possuem valores estratégicos que garantem a operação com 

padrões mínimos de eficiência, mais ainda em um contexto de globalização, como na 

maquila; e, pelo fato de muitas barreiras não tarifárias terem persistido mesmo depois do 

NAFTA (como no setor de transportes, por exemplo), as dificuldades de ordem tecnológica 

tendem a ser reduzidas em certos nichos do comércio internacional de intangíveis, mas 

requerendo-se, em todo caso, investimento em educação, informação, organização e 

conhecimento do meio.  A prestação eficiente de serviços exige, no geral, subcontratações, 

cuidados com ativos relacionáveis e mantenimento de redes sociais e produtivas de 

diferentes complexidades. Por conseguinte, essa maior integração entre o setor terciário 

nacional e o secundário-exportador pode ser uma alternativa a uma estratégia mais 

autônoma de crescimento. 

A reestruturação da economia mexicana que impôs o setor secundário-exportador à 

frente da dinâmica de crescimento não resultou no objetivo esperado, que seria o do 

desenvolvimento sustentável. Um fato relevante na mudança estrutural da economia é a 

retirada do investimento público. O investimento total, ainda que tenha permanecido sem 

grandes alterações em proporção com o PIB, teve sua composição alterada para uma 

participação muito maior do investimento privado.  
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Considerando a trajetória de crescimento encabeçada pelo setor secundário-

exportador, é necessário repensar alternativas que driblem o principal  problema 

apresentado pelas EME que seria a baixa interação com os demais setores da economia 

doméstica. Observando a crescente complexidade no modo de produção das EME, o setor 

de serviços tem apresentado alta demanda e uma via mais fácil de inserção na cadeia 

produtiva que os setores de insumos de matérias primas. No entanto, esta alternativa não 

isenta a necessidade de um maior investimento em educação, por exemplo, para que esta 

interação ocorra.  

 

4.4 Esgotamento ou continuidade da empresa maquiladora de exportação 

 

Quando o México adotou a estratégia de crescimento por meio da exportação de 

manufaturas, mais especificamente as que tinham origem nas empresas maquiladoras, 

foram criados diversos incentivos fiscais e legislativos para incentivar a atração destas 

empresas. No entanto, o que se observou é que o ambiente produtivo criado possibilitou 

um setor secundário-exportador dinâmico, mas que não resultava em um nível de 

crescimento equivalente. Diante desse quadro, surge o dilema de que tal modelo de 

crescimento liderado por empresas manufatureiras que enxergavam no México as 

vantagens comparativas de baixos salários e proximidade com os EUA estar chegando em 

seu limite. 

Mostafa (2009) aponta que o alto investimento focalizado no setor exportador 

trouxe consigo um aumento da importação de bens intermediários. Este aumento é 

originário de isenções fiscais que geram, por consequência, baixas receitas fiscais. Além 

disso os baixos salários pagos proporcionam pouco crescimento direto da renda nacional 

tornando essa inserção internacional do México, nas palavras da autora, subalterna.  

Mostafa (2009) coloca que analisar a possibilidade de exacerbação da circulação 

financeira em contraposição à circulação produtiva trazida pela liberalização financeira é 

essencial para entender os limites de curto prazo da liberalização com âncora cambial. 

Interpreta-se o que autora expõe que as medidas de abertura da economia associadas a uma 

política de câmbio controlado que dura até 1995, para suprir a demanda por bens sem 

pressionar a inflação, como medidas que tinham como intenção o aumento do investimento 

produtivo, mas acabaram limitando-o. 

 A entrada significativa de capitais no México a partir de 1991, além de determinar 

uma valorização cambial nociva à balança comercial, teve um impacto importante sobre a 
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alocação de riqueza. Os capitais entrantes foram alocados em sua maior parte em carteiras 

de investimento, grande parte negociados em bolsa de valores. Huerta (1995
18

, p.65 apud 

MOSTAFA, 2009, p. 99) afirma que a entrada de capitais estava dissociada da esfera 

produtiva e da acumulação, sustentava-se nas expectativas de crescimento e rentabilidade 

sem construí-las previamente.  

Ao assinar o NAFTA em 1993, o sinal de uma possível medida protecionista por 

parte dos EUA que já mostra a vulnerabilidade da economia do país com a fuga de 

investimentos e redução do crescimento do PIB naquele mesmo ano. O estouro da bolha 

vem com o assassinato do candidato à presidência Luis Donaldo Colosio, em 1994, o que 

acaba reduzindo drasticamente as reservas do Banco Central do país em poucos dias, 

passam de 26 bilhões de dólares  para 18 bilhões obrigando o país deixar o câmbio flutuar 

livremente.  

Empréstimos financeiros vindos do Fundo Monetário Internacional (FMI), governo 

dos EUA e Banco de Pagamentos Internacionais (BIS) ajudaram o país a enfrentar a crise. 

Ainda assim, as desvalorizações cambiais persistiram até março de 1995. 

A crise de 1994 e 1995 foi forte, mas curta. Apenas em 1995, a formação bruta de 

capital fixo se reduz em 29% em relação ao ano anterior sendo o item da demanda 

agregada que mais caiu, entretanto, em 1996, o país já retoma o crescimento. Mostafa 

(2009) aponta que o que garantiu a retomada do crescimento e sua continuidade na 

segunda metade dos anos 1990 foi a contenção da crise da moratória e aumento do fluxo de 

Investimento Direto Estrangeiro vindo dos EUA.  O aumento do fluxo do IDE de origem 

estadunidense é resultado da entrada em vigor do NAFTA e foi concentrado no setor 

manufatureiro devido a forte ligação deste com o comércio exterior. 

Neste momento, temos a consolidação do modelo de crescimento liderado pela 

exportação de manufaturas. Mostafa (2009) aponta que as exportações de manufatura de 

origem das maquiladoras foram as maiores responsáveis pela recuperação da economia 

mexicana.  

O México cresce em relevância sua competitividade no comércio internacional, 

mas como afirma Ros (2004
19

, p. 12 apud MOSTAFA, 2009, p. 104) não é possível 

considerar um caso de “novo estilo de desenvolvimento”, nem um “processo de 

industrialização”, muito menos um caso de sucesso. Não houve melhora significativa no 
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contexto econômico-social mexicano, nem um aumento na participação da indústria do 

PIB maior do que anteriormente.  

O aumento da exportações mexicanas teve como foco principal o mercado dos 

EUA. Isto fez com que a dependência do México em relação a seu vizinho do norte 

aumentasse demasiadamente a partir da década de 1990. Em razão da maior concentração 

no mercado estadunidense, a dinâmica das exportações mexicanas esteve muito 

sincronizada a das importações do mesmo. 

 

Figura 3 – Crescimento do PIB dos EUA, das importações de mercadorias dos EUA e das 

exportações mexicanas (1990 – 2005).  

 

Fonte: Mostafa (2009, p. 106). 

Entretanto, o que também vemos a partir da década de 1990 é uma mudança 

significativa na pauta de importações dos EUA. A China apresenta um salto enorme, 

ultrapassando o Japão, e neste ano de 2017, segundo dados do Observatory of economic 

complexity (OEC), lidera a procedência das importações estadunidenses com 22% do total. 

Segundo dados da OEC, o México ocupa a segunda posição com 13% do total. 

Ainda que o México ocupe uma posição de destaque no comércio dos EUA, o país 

não construiu complementaridade em relação à indústria chinesa (MOSTAFA, 2009). A 

competitividade da maquila mexicana se manteve, de maneira ampla, ainda ligada a baixos 

salários.  
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De acordo com Moreno-Brid e Ros (2004), as oportunidades que se abriram diante 

da economia mexicana com o NAFTA foram muito importantes para o comércio com os 

EUA, mas tais oportunidades já se esgotaram. Segundo os autores, os únicos setores 

relevantes de exportações mexicanas que se mantiveram ilesos a concorrência chinesa 

foram o automotriz e petroleiro. Ainda assim, o setor automotriz é altamente dependente 

das estratégias das montadoras estadunidenses, e o petroleiro extremamente vulnerável às 

variações de preços internacionais do petróleo.  

Portanto, fazer frente a concorrência chinesa tem sido o maior desafio da 

maquiladora mexicana. Entretanto, tal estratégia de crescimento tem se mostrado 

ineficiente. Segundo Dussel-Peters (2004
20

, p. 55 apud MOSTAFA, 2009, p. 110), de 2000 

a 2004, a maquiladora mexicana havia perdido 18,95% de seus empregos e 22,85% haviam 

sido fechados, mesmo com a recuperação da crise econômica dos EUA que havia iniciado 

em 2001. Das empresas fechadas, 33,8% do total se mudaram para a China.  

Atualmente, com a eleição de Donald Trump à presidência dos EUA, existe um 

grande receio em relação a continuação de tal modelo industrial. Existe a perspectiva da 

mudança em relação às regras de origem dos produtos que podem ser comerciados  

utilizando-se dos benefícios do NAFTA. Há a expectativa para que a administração Trump 

endureça as regras que garantam que os produtos tenham realmente procedência dos 

Estados Unidos, México ou Canadá. Entra-se no campo das questões dos insumos de 

fabricação dos produtos, que no caso das manufaturas se torna complicado, pois muitas 

têm componentes de origens diversas e o aumento da porcentagem de insumos procedentes 

dos países integrantes do tratado pode inviabilizar sua produção.  

A maquila como orientador do desenvolvimento econômico mexicano pode estar 

apresentando seu esgotamento por sua alta dependência em relação ao mercado dos 

Estados Unidos. Tal dependência inclusive afeta as decisões de investimento neste modelo 

produtivo.  Repensar o setor produtivo do México, sem dúvidas, passa por questões de 

maior investimento que tornem suas manufaturas competitivas para além da vantagem 

comparativa dos baixos salários e proximidade geográfica, mas sem esquecer do 

estabelecimento de maiores ligações com o restante da economia do país. O que é visto no 

México é certamente o caso de novo dualismo relatado pela CEPAL que passa a ocorrer 

nos países periféricos que passaram por processos de substituição de importações de 

maneira incompleta. O modelo da empresa maquiladora de exportação como está 
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estruturado hoje, tem grandes possibilidades de estar se encaminhando para seu 

esgotamento devido a sua alta vulnerabilidade. Atualmente, com um governo 

estadunidense de tendência isolacionista, a continuidade das EME nunca esteve tão 

questionada. 
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5 CONCLUSÃO 

 

Este trabalho teve como objetivo expor os acontecimentos político-econômicos que 

formaram o setor industrial mexicano tal qual se encontra hoje. Observou-se que os muitos 

conflitos presentes na história desta nação foram essenciais para compreender a formação 

de sua identidade e os rumos por ela tomados. Buscou-se entender de que maneira o país se 

tornou uma economia que tem o setor secundário-exportador como seu centro dinâmico e o 

porquê desta configuração produtiva não resultar em um crescimento sustentável ao longo 

dos anos. A hipótese inicial dos poucos entrelaçamentos produtivos se confirmou. 

Somando-se a isso, constatou-se que o enfraquecimento do investimento público possui 

forte correlação com a diminuição do ritmo de crescimento da demanda agregada após as 

reformas estruturais que conduziram o país a uma economia neoliberal.  

   Haber (1993) aponta em seu trabalho que a industrialização mexicana tem seu 

início ainda no século XIX durante o período do Porfiriato. Isso foi importante para 

entender que o grande processo de substituição de importações que passa a ocorrer no 

México após a Revolução Mexicana só foi possível graças à capacidade produtiva já 

existente no país que foi construída durante o governo de Díaz e resistiu aos anos da 

revolução. Portanto, o grande crescimento produtivo que o país passaria a ver a partir do 

governo de Lázaro Cárdenas até o início da década de 1980 tem relação direta com o novo 

olhar para o setor industrial iniciado com Porfirio Díaz e a tomada do poder da nação por 

uma burguesia progressista após a Revolução Mexicana. 

 As políticas de Estado que se seguiram a partir de Cárdenas são marcadas por forte 

intervenção estatal como forma de complementar o investimento privado. Este período de 

um Estado desenvolvimentista foi de acordo com os interesses desta burguesia que assume 

o poder. Ainda que Cárdenas tenha tomado medidas para a construção de um crescimento 

econômico mais igualitário, as melhoras sociais tinham como limite os interesses dos 

setores conservadores. 

A mudança de poder após Lázaro Cárdenas para governos menos radicais e 

apoiados por uma burguesia ligada ao capital externo marca o início do “milagre 

mexicano” ao longo do período denominado de “desenvolvimento estabilizador”. A forte 

intervenção do Estado para dar procedência ao crescimento industrial ocorre em paralelo 

com medidas para a estabilização de preços e contas públicas além de controle de 

sindicatos. 
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O crescimento econômico da fase desenvolvimentista chega ao fim com a crise 

estrutural de 1982 devido à moratória do país. As mudanças direcionadas a uma economia 

pró-mercado direcionam o centro de crescimento do país para área de exportações. O 

direcionamento é causado pela abertura da economia como medida imposta pelos órgãos 

financeiros internacionais e o governo dos EUA para auxílio na recuperação econômica do 

país. 

A maior ingerência internacional abre espaço para empresas estadunidenses regidas 

sob o programa de maquila se instalarem em maior número no território mexicano. Tais 

acontecimentos e a posterior assinatura do Tratado de Livre Comércio da América do 

Norte (NAFTA) em 1993 colocam o país sob forte dependência dos Estados Unidos. Por 

conseguinte, as medidas econômicas neoliberais são um marco nas mudanças de política 

externa do México com seu vizinho do norte, pois até o período anterior à abertura 

econômica, México e EUA se confrontaram de forma recorrente na defesa dos interesses 

de cada um. 

O setor secundário-exportador que se torna o principal setor econômico do país 

apresenta uma forte dinâmica de crescimento, mas que não se reverteu em um mesmo 

ritmo de crescimento do PIB. Mendiola (1999) e Moreno-Brid (2016) deixam claro que a 

possibilidade de a liberalização do fluxo financeiro e o investimento privado darem conta 

das demandas necessárias para um crescimento sustentável é improvável. O que ocorreu no 

país foi um aumento do IED que teve como um dos fatores incentivo os baixos salários e 

uma baixa tributação para a atuação no país. O resultado acaba sendo um baixo retorno 

para a economia já que este setor exportador não estabelece fortes vínculos com o resto do 

conjunto produtivo. 

A formação industrial mexicana acontece de maneira forçada através de políticas de 

Estado que de acordo com o contexto de cada época reformularam a estrutura produtiva do 

país de maneira pouco vista na América Latina. Mesmo com todos os empecilhos, o 

México teve como êxito o fato de ter conseguido se inserir em posição de destaque na 

participação do comércio internacional. As vias que levem para um crescimento 

sustentável com melhoras sociais ainda são um dos pontos de discussão mais importantes 

na área econômica. Atualmente, com uma mudança na política externa dos EUA, o país 

pode estar vivendo um momento de oportunidade para repensar seus caminhos de 

crescimento que passem mais por seus interesses como nação soberana e menos como 

nação integrante de um bloco econômico. 
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