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Resumo: Este artigo pretende apontar as tendências de desenvolvimento da América Latina 
para o século XXI. Procuramos mostrar que o declínio da América Latina está ligado 
diretamente à incapacidade da economia capitalista em sua fase imperialista continuar 
desenvolvendo as forças produtivas do trabalho como teria desenvolvido até os anos 70 do 
século XX. Um novo salto industrialista como o do século passado só será possível mediante 
uma revolução nas relações de produção. 
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The phenomenon of the Latin American de-industrialization 
 
Abstract: This article intends to point the tendency of development of Latin America with 
respect to century XXI. We wish to show that the decline of Latin America is directly associated 
to the incapacity of the capitalist economy in its imperialist phase to continue developing the 
productive forces of the work as would have developed until years 70 of century XX. A new 
industrialist impulse as of the last century will be possible by means of a revolution in the 
production relations.  
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A América Latina foi uma das últimas regiões do planeta a se industrializar. Sua 

industrialização pode, por isso, ser chamada de industrialização retardatária. 

Retardatária porque se realizou na fase imperialista e decadente do capitalismo. Por este 

aspecto, nela se desenvolveu vertiginosamente, da noite para o dia, tanto um parque 

industrial muito diversificado e moderno (a história da industrialização da América 

Latina não dura mais que 25 anos), quanto se desenvolveu ao seu lado um vasto 

proletariado industrial, tanto ativo como inativo.  

Por este aspecto retardatário, a América Latina nunca conseguiu, nem 

conseguirá, atingir os níveis de vida alcançados pelos países do Velho Mundo, e nem 

mesmo os níveis atingidos pelos EUA. Por este caráter retardatário, a América Latina 

desenvolveu em menos de um quarto de século tanto as forças produtivas mais 

avançadas do capitalismo quanto suas mais aberrantes e escandalosas contradições. 

Aqui, talvez mais que em qualquer outra parte do mundo, certamente mais que na 

Europa rica e nos EUA, se misturam tragicamente progresso e barbárie no mesmo 

tempo e espaço. 
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O processo geral da industrialização latino-americana 

De modo geral, a história da industrialização latino-americana pode ser descrita 

aproximadamente como segue. O processo de industrialização começa a partir do final 

do século XIX. Até aí, a região se caracterizava por ser uma grande exportadora de 

produtos de origem agropecuária e mineral, especialmente gado, ouro e prata. A base 

econômica da região antes do começo do século XX era, portanto, especialmente agrária 

e mineradora e a demanda interna por bens manufaturados era suprida mediante troca 

por produtos de origem estrangeira, especialmente inglesa.  A partir de fins do século 

XIX começa na América Latina um processo de industrialização denominado processo 

de substituição de importações, processo impulsionado por um tripé formado por: 1) 

Estado, 2) capitais de origem nacional e 3) capitais de origem estrangeira.  

Desde o começo do século XX até aproximadamente 1974/80, impulsionada por 

estas três fontes de capital, a América Latina conseguiu desenvolver suas forças 

produtivas na indústria e nela se construiu um forte mercado interno, tanto de bens de 

capital como de bens de consumo geral.  

Enquanto o Estado investia na formação de um departamento produtor de meios 

de produção, como nos setores de mineração, siderurgia, energia e petroquímica, e na 

formação de um setor de transportes e comunicações, como portos, estradas rodoviárias 

e redes telefônicas, os capitais privados, tanto nacionais quanto estrangeiros, investiam 

na criação do departamento produtor de meios de consumo pessoal, como veículos 

leves, eletrodomésticos, têxteis e vestuário.  

Impulsionada por estes investimentos, a América Latina se consolidou, em 

menos de três quartos de século, como uma potência econômica mundial. O Brasil, por 

exemplo, se tornou a oitava maior economia do mundo. Em 1980, auge deste processo 

de industrialização via substituição de importações, a América Latina se consolidava 

como potência industrial média e garantia certa independência do mercado 

internacional, especialmente do mercado de bens manufaturados e de consumo pessoal.  

 

A fase desindustrializadora 

A partir de 1980, porém, a história da industrialização latino-americana começa 

a mudar de sentido. Até este período as forças produtivas da indústria se desenvolviam 

dirigidas não apenas pelas forças privadas de mercado, mas, se desenvolviam, 

sobretudo, dirigidas pela burocracia estatal que definia quais os ramos da produção 

receberiam incentivos e recursos para crescer.  Contudo, a partir da chamada crise do 



petróleo dos anos 70 e da chamada crise da dívida externa dos anos 80, as economias 

latino-americanas começaram a entrar em retrocesso e crise generalizada. Uma vez que 

o parque industrial da região e a demanda interna haviam sido formados, as forças 

produtivas desenvolvidas ao longo das últimas três décadas começaram a paralisar e a 

entrar rapidamente em crise.  

Os anos 1980 foram anos de incertezas e busca de novos projetos para o capital 

investido na região. A solução começou a aparecer no fim dos anos 80 e começo dos 90 

com a chamada abertura comercial. Esta consistia basicamente em atribuir 

exclusivamente às forças de mercado, especialmente às de origem estrangeira, o 

controle e direção do investimento na região. Críticos do chamado dirigismo estatal, 

muitos políticos e economistas de formação livre-cambista passaram, então, a dirigir o 

Estado e a libertar as forças produtivas da região dos freios impostos pela mão pesada e 

ineficiente do Estado burocrático burguês e a transferi-las para os capitais privados.  

De modo geral, regidos por um processo escandalosamente corrupto, quase todos os 

ramos da produção de propriedade do Estado foram transferidos às mãos de 

proprietários privados, tanto de origem nacional quanto estrangeira. Segundo dados 

divulgados pelo BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico), entre 1990 

e 2005 foram privatizadas 71 empresas rentáveis de propriedade do Estado brasileiro. 

Destas 71 empresas, 8 pertenciam ao ramo siderúrgico, 27 ao petroquímico, 5 ao de  

fertilizantes, 3 ao de energia elétrica, 7 ao ferroviário, 2 à mineração, 7 ao portuário, 6 

ao financeiro e 1 ao de petróleo e gás (BNDES, 2005). 

No início dos anos 1990, as barreiras comerciais e a política de proteção estatal 

aos setores nacionais considerados chaves e menos competitivos foram destruídas e em 

seu lugar se impôs a chamada mão invisível do mercado, isto é, se impôs a lei do valor 

com toda a sua irracionalidade.   

Passadas quase duas décadas desta política, a América Latina se encontra hoje 

num estágio de desenvolvimento muito inferior ao estágio vivido nos anos 70. Imensos 

contingentes de trabalhadores foram lançados no desemprego e na miséria quase 

absoluta, milhões de jovens se encontram ociosos na periferia das grandes cidades 

trabalhando para o tráfico de drogas, importantes ramos da produção manufatureira na 

região quase desapareceram, grandes corporações internacionais passaram a controlar 

mais diretamente o investimento e o desenvolvimento da região e novos ramos de 

destruição e depredação da natureza surgiram como novos investimentos produtivos e 

valorizadores do capital. Nos grandes centros urbanos se aglomeram como formigas 



milhões de trabalhadores desocupados vivendo em condições miseráveis de vida, em 

favelas e cortiços insalubres e incompatíveis com uma vida propriamente humana.  

Com a desindustrialização e a destruição de forças produtivas veio junto a 

miséria da população latino-americana. A Cepal (Comissão Econômica para a América 

Latina e o Caribe – órgão da ONU) calculou que em 2005 cerca de 39,8% da população 

da região vivia em situação de pobreza, enquanto que cerca de 15,4% vivia abaixo da 

linha da miséria. Ou seja, após longas décadas de industrialização capitalista na 

América Latina, cerca de 55% da sua população vive, ainda, em condições de vida 

miseráveis.  

Em 1980, auge da industrialização latino-americana, o PIB industrial per capita 

começou a declinar e de lá para cá, a região passou a viver um longo período de 

estagnação econômica e destruição do parque industrial já desenvolvido. Enquanto a 

taxa média de crescimento do PIB per capita da região crescia a taxas entre 2,4 e 2,6% 

ao ano entre 1950 e 1980, entre 1980 e 1990 o PIB per capita teve um crescimento 

negativo anual de 0,8%.  

Enquanto as forças produtivas da América Latina se desenvolveram rapidamente 

nos 30 anos que constituem a chamada industrialização via substituição de importações, 

durante toda a década de 1980 estas mesmas forças foram destruídas apenas para 

conservar o capital e preparar novas bases para um futuro crescimento que nunca 

retornou e certamente nunca retornará.  

Enquanto o PIB total da região crescia a uma taxa anual de 5,5 a 5,1% entre 

1950 e 1980, entre 1980 e 1994 ele cresceu apenas a taxas entre 1,2 a 3,6% anuais. 

Entre 1998 e 2005 o crescimento do PIB variou de 0,8% negativos a 5,9% positivos, 

índice máximo atingido nos últimos anos. Entre 1998 e 2005 a região cresceu a uma 

taxa média de 2,25% anuais, isto é, a uma taxa menor que a metade da taxa que 

vigorava entre os anos da chamada industrialização via substituição de importações. A 

abertura comercial dos anos 1990 apenas aprofundou, portanto, o caráter retardatário da 

economia latino-americana, misturando aqui capitalismo livre-cambista com miséria e 

desemprego generalizado.  

No princípio dos anos 1990, a burguesia latino-americana pensara ter 

descoberto, após uma década de incertezas, a verdadeira origem da crise e estagnação 

econômica dos anos 1980. Na sua concepção a baixa produtividade do trabalho e a 

baixa competitividade de suas indústrias se explicavam porque muitos setores 

industriais se desenvolveram protegidos pelo Estado, que lhes assegurava um mercado 



interno cativo e fortes tarifas de importação aos produtos estrangeiros que competiam 

com os produtos nacionais. A solução, segundo a burguesia da região, seria então, 

desamarrar as forças produtivas das mãos pesadas e ineficientes do Estado e entregá-las 

ao gênio autodeterminante dos capitais individuais.  

Todos os governos latino-americanos se lançaram, deste modo, à aventura livre-

cambista, privatizaram suas indústrias e abriram as portas do país à livre entrada e saída 

de capitais estrangeiros. Isto é, abriram o país à livre concorrência internacional. 

Imaginavam estes dirigentes burgueses que somente assim a América Latina poderia 

alcançar os índices de produtividade, de lucro e desenvolvimento social dos países que 

primeiro se lançaram na aventura capitalista dos séculos XV-XVIII.  

 

A centralização do capital 

As grandes indústrias, antes com uma estrutura produtiva vertical, isto é, com 

uma estrutura onde dominavam e se apropriavam diretamente de toda a cadeia produtiva 

instalada no interior do país, tanto abaixo quanto acima da atividade industrial principal, 

ao modificarem suas plantas industriais de acordo com os padrões de flexibilidade da 

concorrência internacional, provocaram grandes transformações no ramo industrial. 

Esta mudança organizacional do capital industrial provocou uma maior 

integração, e dependência, de certos ramos da produção ao mercado mundial, uma 

desnacionalização da produção, uma maior fusão com o sistema financeiro e a bolsa de 

valores, uma maior composição orgânica do capital e, conseqüentemente, uma maior 

centralização e concentração do capital acompanhada de desemprego em massa de 

trabalhadores.  

Exemplo dessas indústrias é o ramo da fabricação de autopeças, ramo que antes 

da abertura comercial possuía uma base familiar e atrasada de gestão e que após a 

abertura comercial foi engolido pela desverticalização e pela concorrência com peças de 

origem estrangeira. Muitas firmas industriais de autopeças, aquelas que não quebraram 

após a abertura comercial, se dedicaram a importar o que antes produziam dentro da 

América Latina. A indústria principal, como a de automóveis, quase se transformou em 

uma enorme plataforma de montagem utilizando peças oriundas de todas as partes do 

mundo.  

Certos ramos da produção que empregavam grande número de trabalhadores 

quase desapareceram da América Latina, como o ramo têxtil e de calçados, pois não 

conseguiram concorrer com produtos de origem estrangeira, especialmente de origem 



asiática. Estes ramos, de porte nacional e baixa composição orgânica do capital, estão 

sucumbindo à abertura comercial e à concorrência internacional desenfreada. Estes 

ramos, grandes empregadores de força de trabalho, dificilmente voltarão a se 

desenvolver como antes da abertura comercial dos anos 1990.  

As empresas de porte médio têm perdido espaço no setor manufatureiro em 

decorrência do elevado grau de concentração da produção industrial. Poucas e 

poderosas indústrias de capital estrangeiro, e mesmo nacional, têm produzido quase 

todos os produtos industrializados da região.   

Nos ramos processadores de recursos naturais, na produção de alimentos, na 

geração e distribuição de energia, nas telecomunicações, no transporte, na exploração de 

terminais portuários, têm aumentado as alianças e fusões entre grandes conglomerados 

locais, empresas internacionais e bancos. A privatização de ramos inteiros da produção 

nacional em alguns países, como o ramo produtor e distribuidor de energia elétrica, o 

ramo petroleiro, o de transportes, o siderúrgico, o de telecomunicações, o da 

distribuição de água e o bancário, aprofundou a concentração de capital nas mãos do 

sistema financeiro, a internacionalização do capital de base nacional e o desemprego 

entre os trabalhadores (BENAVENTE et. alli., 1997). 

Todos os países da América Latina estão atualmente muito mais expostos à 

concorrência internacional que no passado. O setor externo de cada uma das economias 

cumpre hoje um papel mais importante que antes da abertura comercial. O saldo da 

balança comercial da América Latina com o resto do mundo tende, por isso, a ser cada 

vez mais negativo. Apesar do aumento das exportações de produtos semimanufaturados 

e de origem agro-primária, as importações de produtos industrializados, de peças e 

componentes industriais especialmente, crescem a uma escala superior.  

Enquanto em 1974, por exemplo, o saldo da balança comercial da indústria da 

região estava negativo em apenas U$ 9,21 bi de dólares, em 1994 ele chegou a U$ 39,9 

bilhões negativos. Assim, cresce a dependência da região do afluxo de capitais 

especulativos estrangeiros que cubram este déficit e permitam um equilíbrio nas contas 

de cada país. Assim, crescem tanto a taxa de juros paga a estes capitais quanto a sangria 

de riquezas que se dirigem para o bolso do capital especulativo internacional.  

 

A indústria manufatureira tem deixado de ser o motor do desenvolvimento 

As principais áreas de expansão econômica e emprego na América Latina são 

agora as áreas de exploração direta da natureza. A exploração direta dos recursos 



naturais, como a exploração das jazidas de minérios e das fontes de energia e água, 

assim como a exploração da fertilidade natural do solo e o aproveitamento das 

vantagens climáticas, têm transformado a América Latina num grande centro fornecedor 

de matérias-primas e grãos para o resto do mundo. De economia relativamente auto-

suficiente e de base manufatureira a América Latina vem se transformando numa grande 

economia agro-primária-exportadora. Desenvolve-se, assim, na região, uma nova 

modalidade de capital que compete com outros capitais de base manufatureira, o 

chamado agribusiness.  

Assim como cresce a importância relativa do setor agro-primário-exportador 

(setor representado pelos grandes plantadores de soja e cana-de-açúcar, pelos grandes 

criadores de gado e pelas grandes usinas siderúrgicas) sobre o setor industrial, cresce 

também a importância do setor manufatureiro processador de produtos de origem 

primária (como a agroindústria e a metalurgia) sobre o setor manufatureiro mais 

desenvolvido (como o setor produtor de veículos, eletro-eletrônicos e eletrodomésticos). 

As indústrias processadoras de matérias primas, isto é, as indústrias que produzem 

celulose e papel, produtos petroquímicos, ferro e aço, azeites vegetais, alumínio, farinha 

de pescado, minerais e outros, exibem taxas de crescimento apreciavelmente superiores 

às dos ramos industriais dedicados à produção de meios de produção, química fina, 

eletroeletrônicos, eletrodomésticos, automóveis e etc. 

Os conflitos entre os capitais empregados na exploração direta da natureza e os 

capitais empregados na indústria manufatureira podem ser percebidos nos conflitos 

sobre as diferentes taxas de câmbio. Enquanto o setor agro-primário-exportador deseja 

uma moeda nacional fortemente desvalorizada, já que ele enriquece exportando, o setor 

manufatureiro, dependente da importação de peças e componentes, deseja uma taxa de 

câmbio menor e uma moeda nacional mais forte.  

Esta desindustrialização pode ser percebida claramente nos números do PIB das 

três maiores economias do Mercosul: Brasil, Argentina e Uruguai. 

No Brasil, em 1980, auge da industrialização via substituição de importações, a 

indústria de transformação participava com cerca de 31,3% do PIB total do país. Em 

2004, esta participação caíra para 23%, regredindo ao mesmo patamar alcançado em 

1955. Ou seja, em 14 anos, a participação relativa da indústria de transformação no PIB 

brasileiro diminuiu em um ¼. Em 1950, a indústria extrativa mineral participava com 

cerca de 0,4% do PIB nacional. Em 2004, ela atingira a marca de 4%. Num intervalo de 

54 anos, ela cresceu, portanto, cerca de 1.000%. A agropecuária, que participava com 



apenas 6,9% em 1990, sua menor participação na história econômica do país, se 

recupera ano após ano e em 2004 já participava com 9,7% do PIB nacional. Em apenas 

14 anos ela cresceu cerca de 50% (NASSIF, 2006). Entre 1990 e 2005, a produção de 

soja cresceu 257% e a de cana-de-açúcar 161% no Brasil (CEPAL, 2006).  

A perda de importância relativa da indústria manufatureira no conjunto do PIB 

brasileiro pode ser percebida na análise dos números da indústria automobilística, a 

maior indústria isolada do país. O declínio do PIB da indústria automobilística em 

relação ao total do PIB industrial brasileiro, e mesmo em relação ao PIB total, pode ser 

visto nos seguintes números.  

Em 1997, as indústrias de autopeças investiram U$ 1.798 milhões, cerca de 

10,3% do faturamento do setor. De lá para cá estes números vêm caindo 

vertiginosamente. Em 2006, elas investiram apenas U$ 1.300 milhões, cerca de 4,4% do 

faturamento total do setor.  

Em 1996 a indústria automobilística investiu U$ 2.438 milhões no setor. Em 

2005 ela investiu apenas U$ 1.180 milhões. Em 1975, a indústria automobilística 

produzia cerca de 16,8% do total da riqueza produzida pela indústria brasileira, índice 

máximo atingido pelo setor em toda a sua história. Sua participação atual, porém, caiu 

para cerca de 12 a 14,5%.  

Em 1986, o setor chegou a empregar o número record de 157.668 trabalhadores 

diretos. Estes números, contudo, vêm caindo ano após ano. Em 2006 o setor empregou 

apenas 106.350 trabalhadores, o mesmo número empregado em 1973 (ANFAVEA, 

2007). 

A crescente importância do agribusiness na economia do Brasil pode ser 

percebida pela evolução do preço da terra nos últimos anos. Segundo levantamento 

realizado pelo Instituto de Economia Agrícola (IEA) divulgado em maio de 2007, o 

preço da terra no Estado de São Paulo, o mais rico e industrializado do país, mais do 

que dobrou nos últimos cinco anos. De 2001 a 2006, o valor médio por hectare subiu 

113,6%, de R$ 4.740,11 para R$ 10.128,12. Esta elevação está diretamente ligada à 

crescente importância do setor agro-exportador do país e à expansão das lavouras de 

cana de açúcar dedicadas à produção do “novo petróleo”: o ethanol.  

Esta elevação aqui no Brasil segue uma tendência mundial de elevação do preço 

da terra em todas as partes do mundo. Segundo reportagem divulgada pela BBC Brasil, 

a crise energética e a transformação das terras de lavoura e gado em terras dedicadas à 

produção de milho e cana de açúcar estão provocando uma revolução no preço das 



terras em todo o planeta. “Terras agriculturáveis do Iowa à Argentina estão aumentando 

em preço mais rapidamente que imóveis em Manhattan e Londres pela primeira vez em 

30 anos”, diz a reportagem da BBC.   

Na Argentina, em 1974, auge da industrialização via substituição de 

importações, o PIB industrial per capita do país era de 1.700 pontos. Deste ano até 1990 

o PIB industrial se reduziu drasticamente para 1.100 pontos.  Em 1998, auge do último 

ciclo econômico, ele conseguiu crescer novamente e atingiu 1.400 pontos, 300 abaixo 

do record industrializador de 1974. Em 2002, auge da última crise, ele atingiu somente 

1000 pontos, isto é, pouco mais da metade do nível histórico atingido em 1974. Hoje o 

PIB industrial da Argentina não consegue subir para além de 1250 pontos 

(KOSACOFF; RAMOS, 2006). 

Em 1993, enquanto o setor agropecuário da Argentina respondia pela produção 

de cerca de 16,82% dos bens (mercadorias enquanto coisas) produzidos no país e a 

mineração respondia por cerca de 4,88%, a indústria manufatureira respondia por cerca 

de 59,74% desta produção. A agropecuária e a mineração produziam, em conjunto, o 

equivalente a cerca de 36,34% do total produzido pela indústria manufatureira (CEPAL, 

2006).  

Em 2005, contudo estas proporções se alteraram radicalmente. A participação da 

agropecuária subiu para 19,14% e a da mineração para 5,57%. A participação da 

indústria manufatureira, por sua vez, caiu para 55,85%. A agropecuária e a mineração 

produzem agora, o equivalente a cerca de 44% do total produzido pela indústria 

manufatureira. No campo, a superfície semeada de soja, uma commoditie de exportação, 

saltou de 5 milhões de hectares em 1990 para 15,2 milhões em 2005. Saltou, portanto, 

300% em apenas 15 anos (CEPAL, 2006). 

Na Argentina foram destruídos cerca de 600.000 postos de trabalho nos últimos 

25 anos no setor manufatureiro (cerca de 40% do total do emprego deste setor). 

Somente na última década houve uma diminuição de 400.000 empregos industriais. Isto 

significa dizer que hoje o número de empregos do setor é 30% menor que o número 

existente em 1989. Enquanto que em 1975, 16% dos trabalhadores ocupados pertenciam 

ao setor manufatureiro, em 1989 a proporção havia caído para 12%, chegando a apenas 

7% no final do século passado. Na Argentina atual, somente um a cada 15 trabalhadores 

desempenha uma atividade manufatureira (PONTONI, 2003).  

No Uruguai, enquanto a agricultura respondia em 1990 por cerca de 27,7% dos 

bens produzidos no país, a indústria manufatureira respondia por cerca de 64,67%. Em 



2005, contudo, a participação da agricultura subiu para 35,84% e a da indústria 

manufatureira caiu para cerca de 56,44%. Enquanto em 1990 a agricultura produzia o 

equivalente a 43% do total produzido pela indústria manufatureira, em 2005 sua 

produção já era equivalente a 63%. Entre 1990 e 2005 a produção de soja cresceu 

extraordinários 3.086% no país (CEPAL, 2006).  

 

A necessidade da planificação socialista mundial 

A abertura comercial, antes de dar novo impulso ao desenvolvimento das forças 

produtivas na América Latina apenas transferiu a propriedade dos meios de produção já 

existentes para novas mãos, apenas transferiu-a de uma mão para outra, das mãos dos 

pequenos capitais de porte nacional e mesmo do grande capital de propriedade estatal, 

para as  mãos do grande capital de base internacional. Ao invés de desenvolver as forças 

produtivas da América Latina a abertura comercial apenas aprofundou a irracionalidade 

do capitalismo, aumentando a depredação da natureza, a miséria e o desemprego entre 

os trabalhadores.  

A crise que atinge a América Latina não é exclusividade dela, a crise se 

manifesta sob outras formas específicas mesmo na mais poderosa economia do planeta, 

a dos EUA, e no Velho Mundo industrializado. Vide o desemprego em massa que hoje 

atinge a indústria automobilística norte-americana e européia.  

A crise da América Latina mostra para todos os trabalhadores que nem o livre-

mercado nem o Estado-empresário podem resolver as insolúveis e irracionais 

contradições do sistema capitalista mundial. Os atuais governos latino-americanos 

abertamente a favor do livre-mercado, como os governos de Lula, Kirchner e Tabaré 

Vazquez, e mesmo as farsas nacionalistas de Evo Morales e Hugo Chávez, não 

representam nenhum caminho viável para rompermos com a desindustrialização da 

região.  

A crise da América Latina e do resto do mundo mostra que as contradições do 

capitalismo só podem encontrar sua solução real e definitiva com o fim da propriedade 

privada e com a planificação socialista da economia estendida a todos os ramos da 

produção mundial. Afora isso, só podemos esperar o aumento do desemprego, a 

destruição maior da natureza e a barbárie generalizada. 
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