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Mesa de Abertura – 9h às 9h30  - Marcio Pochmann - IPEA / Renato Baumann - CEPAL

1º Painel: China e Estados Unidos – 10h às 12h - Comentador: Renato Baumann – CEPAL

� André Cunha – UFRGS - China – Capítulo 8 
� Eduardo Mariutti – UNICAMP – Estados Unidos – Capítulo 1 

2º Painel: Argentina e México – 14h às 16h - Comentador: Carlos Mussi - CEPAL

� Andrés Ferrari– UFF - Argentina – Capítulo 3 
� Joana Mostafa – IPEA - México – Capítulo 2

3º Painel: Espanha e Finlândia – 16h às 18h - Comentador: Milko Matijascic - IPEA

� Julimar Bichara – UAM - Espanha – Capítulo 4
� Glauco Arbix – USP - Finlândia – Capítulo 5

4º Painel: Índia e África do Sul – 9h30 às 12h - Comentadora: Luciana Acioly - IPEA

� Daniela Prates – UNICAMP - Índia – Capítulo 9
� Alexandre Barbosa – CEBRAP/USP - África do Sul – Capítulo 10

5º Painel: Rússia e Alemanha – 14h às 16h - Comentador: Antônio Jorge Ramalho- UnB/SAE

� Lenina Pomeranz – USP - Rússia – Capítulo 7
� Paula Pedroti – FGV/SP – Alemanha – Capítulo 6

Mesa de Encerramento - 16h30 às 18h – Embaixador Samuel Pinheiro Guimarães – MRE

Seminário Trajetórias de Desenvolvimento:
África do Sul, Alemanha, Argentina, China, Espanha, 
Estados Unidos, Finlândia, Índia, México e Rússia



Trajetórias de desenvolvimento: México

O México é um caso paradigmático de liberalização comercial, 
financeira e integração produtiva com os EUA. 
É propalado por organismos multilaterais como exemplo bem-
sucedido: modelo de crescimento “para fora” x “para dentro”.

O México é um caso paradigmático de liberalização comercial, 
financeira e integração produtiva com os EUA. 
É propalado por organismos multilaterais como exemplo bem-
sucedido: modelo de crescimento “para fora” x “para dentro”.

No entanto... 
1. Privado: estratégia export-led foi incapaz de dinamizar parte 

expressiva do aparato produtivo e da mão de obra mexicana.
2. Público: padrão de crescimento fundado sob o marco da 

desoneração tarifária e diminuição do Estado implicaram 
redução do potencial compensatório e contracíclico.

3. Externo: México aprofundou o caráter reflexo de sua economia 
em relação aos EUA, perdendo graus de liberdade.

Conclusão: perpetua-se a heterogeneidade e 
assimetria estrutural ...o subdesenvolvimento.
Conclusão: perpetua-se a heterogeneidade e 
assimetria estrutural ...o subdesenvolvimento.



Trajetórias de desenvolvimento: México

1. Visão macro do desenvolvimento mexicano no século XX;

2. Estratégia de modernização pós crise da dívida;

3. Panorama atual da economia mexicana;

4. Considerações finais.



Trajetórias de desenvolvimento: México

México no Século XX

• Industrialização;

• Rápida urbanização;

• Hegemonia política do Partido Revolucionário Institucional 

(PRI): 1929 a 2000 – revolução de 1910 – processo popular 

anti-estadunidense que funda a identidade nacional mexicana.
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Trajetórias de desenvolvimento: México

Ciclos de Desenvolvimento Capitalista

� Lázaro Cárdenas (1934-1940): aparelhamento do Estado para papel 

ativo na direção da industrialização via substituição de importações.

Pemex, nacionalização reservas minerais, Comisión Federal de 

Electricidad (CFE), Nacional Financiera, arcabouço normativo 

trabalhista e reforma agrária extensa.

� Desarrollo Estabilizador (meados 1950 a 1970): aprofundamento da 

industrialização no modelo de subst. de importações (tripé) e com 

estabilidade das variáveis macro, mas sem inclusão da população.

� Desarrollo Compartido (1970 a 1981): crescimento médio de 8% 

a.a. com distribuição de renda.  Acúmulo de desequilíbrios macro + 

endividamento externo.



Trajetórias de desenvolvimento: México

Estratégia de Modernização

� 1983-1987: Estagnação e desequilíbrio permanente em prol de 

transferências líquidas ao exterior de 6% do PIB a.a.

Abertura comercial e privatização lenta com aparelhamento 

liberal do Estado.

� 1987: Pacto de Solidariedad Económica (PSE) – estabilização 

monetária com política de rendas + âncora cambial + receituário 

consenso de Washington.

Consolidação da estratégia de integração industrial com os EUA: 

fim de políticas industriais e fortalecimento dos regimes de 

isenção tarifária do tipo Maquila que culmina no NAFTA.  

Estratégia de concorrência com japoneses foi desindustrialização 

dos EUA na direção do México...China.



Trajetórias de desenvolvimento: México

Estratégia de Modernização

� Traço + marcante do ajuste mexicano à crise da dívida: elevado 

crescimento das exportações manufatureiras (1980 = 28ºmaior 

exportador mundial; em 1994 = 18º - bens de alta e média 

intensidade tecnológica (automóveis, indústria eletroeletrônica, 

autopeças e confecção).

� Inserção Internacional do México é primordialmente na parte do 

processo produtivo de baixa agregação de valor, explorando o 

diferencial de salários e a proximidade com os EUA: montagem e 

submontagem = importações para exportações.

� Ápice da estratégia export-led se dá na segunda metade dos 

anos 1990: crescimento do PIB de 5,5% a.a por 5 anos.



Trajetórias de desenvolvimento: México

Fonte: Inegi e projeção Banxico.



Trajetórias de desenvolvimento: México

Fonte: Unctad Handbook of Statistics 2008.



Trajetórias de desenvolvimento: México

Fonte: Banco Central do México.



Trajetórias de desenvolvimento: México

2006 2007 2008 1T 2009
Conta Corrente (4,2)       (8,1)       (15,5)     (1,1)       

Exportações 249,9    271,9    291,6    50,1      
Importações (256,1)   (281,9)   (308,6)   (52,0)     
Serviços não fatoriais (5,7)       (6,3)       (7,1)       (0,7)       
Serviços fatoriais (18,3)     (18,2)     (16,9)     (4,0)       
Transferências 25,9      26,4      25,5      5,5        

Conta Financeira (1,6)       20,7      22,5      (3,9)       
Empréstimos e Depósitos (4,7)       8,9        5,6        (0,0)       
Investimento Estrangeiro 20,9      41,8      26,6      1,7        

Investimento Estrangeiro Direto 19,6      27,0      20,9      2,7        
Investimento Estrangeiro de Carteira 1,3        14,8      5,6        (0,9)       

Mercado Acionário 2,8        (0,5)       (3,5)       1,3        
Mercado de Dinheiro 3,7        9,1        6,7        (0,3)       
Valores Emitidos no Exterior (5,2)       6,2        2,4        (1,9)       

Ativos em Bancos no Exterior (6,1)       (17,0)     (2,7)       (2,0)       
Investimento Direto de Mexicanos no Exterior (5,8)       (8,3)       (1,8)       (2,9)       
Crédito ao Exterior -        -        -        -        
Garantias da Dívida Externa -        -        -        -        
Outros Ativos (6,0)       (4,7)       (5,3)       (0,7)       

Erros, Omissões e Ajuste de Valoração 4,8        (2,3)       0,5        (1,6)       
Variação Líquida de Reservas (1,0)       10,3      7,5        (6,6)       

México - Balanço de Pagamentos
USD bi

Fonte: Banco Central do México.



Trajetórias de desenvolvimento: México

Estratégia de Modernização: Fragilidades

� Baixas receitas tributárias: esquemas de isenção fiscal;

� Pouca agregação de valor: montagem e submontagem= 

efeitos multiplicadores limitados e menor acúmulo de reservas;

� Inserção internacional subalterna, mas aproveita ciclos de 

crescimento norte americano: sincronicidade;

� Outros fatores de vulnerabilidade externa: 

-10 milhões de mexicanos residindo nos EUA (remessas);

-crescente dependência das exportações petroleiras;

-concorrência da CHINA.



Trajetórias de desenvolvimento: México

Panorama atual da economia mexicana

� Retração dos EUA e, em menor medida, da UE impactam 

fortemente o México: queda das X; crédito/mercado de 

capitais; IDE; queda nas remessas; queda nas receitas de 

petróleo.

� Diante disso, México tem instrumentos para reação 

anticíclica? Menos do que o necessário.  Ingressos tributários 

federais representam apenas 10% do PIB.

� Resultado: expectativa de retração do PIB em 2009 de até

4,8% (Banxico) e 5,8% (mercado), isso contando com o 

empréstimo flexível preventivo do FMI de USD 47 bilhões.



Trajetórias de desenvolvimento: México

Poderia ter sido diferente?

� Tempo longo: forte influência dos EUA na região é um 

determinante histórico estrutural, ou seja o leque de opções 

históricas não é infinito.

� A oportunidade de se acoplar ao crescimento do maior mercado 

do mundo com tratamento diferenciado não se nega.

� A resistência de um povo (no território nacional e nos EUA) por 

autonomia e direitos: movimentos sociais de ampla  adesão 

popular como na Revolução; o movimento zapatista; os 

movimentos sociais de Oaxaca; acalorado embate político das 

eleições presidenciais; e a própria riqueza e permanência de um 

tecido social e cultural denso. 


