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Resumo 
O objetivo deste artigo é apresentar através de uma breve análise do contexto histórico, os 
argumentos teóricos formulados por Raúl Prebisch acerca do conceito de industrialização. Para 
tanto, mostraremos a crítica do autor às teorias clássica e neoclássica do pensamento 
econômico; a criação do conceito centro-periferia e da teoria do subdesenvolvimento, elaborada 
como intento de superação da condição periférica. Apesar da vasta obra do autor, nossa leitura 
foi centrada principalmente no texto de 1949 intitulado “El Desarollo Económico de la America 
Latina y algunos de sus principales problemas”, documento que para muitos autores, é o 
prelúdio do pensamento estruturalista latino-americano. 
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Abstract 
The objective of this article is presented by a brief analysis of the historical context, the 
theoreticalargumentsformulatedbyRaúlPrebischontheconceptofindustrialization. For this, we 
will show a critique of the author as classical and neoclassical theories of economic thought; 
The creation of the concept of center-periphery and the theory of under development, elaborated 
as an over coming of the peripheral condition. Despite the author's vast work, our reading was 
main ly focused on the 1949 text entitled “El  Desarollo Económico de la America Latina y 
algunos de sus principales problemas”, document that for many authors is the prelude to Latin 
American structural is though. 
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Introdução 

 

A industrialização sempre foi considerada pela CEPAL (Comissão Econômica 

para a América Latina e o Caribe), como um dos fatores primordiais para se entender a 

problemática do desenvolvimento econômico da região. Tal tema é exposto numa 

infinidade de documentos e relatórios, seja em seus estudos econômicos mais 

abrangentes como os “estúdios anuales”, seja em suas investigações setoriais mais 

específicas, delimitadas pela pesquisa por países. Mesmo alvo de críticas, a 

especificidade e riqueza destas formulações exigem um estudo profundo e minucioso 

das opções que se apresentam aos países que sofreram a deformação do 

subdesenvolvimento em face das tendências do modo de produção capitalista. 

Sob a liderança intelectual de Prebisch, os autores ligados à CEPAL, dentre 

eles, Celso Furtado, Maria da Conceição Tavares e os chilenos Aníbal Pinto e Osvaldo 

Sunkel - foram capazes de articular uma abordagem original visando compreender os 

problemas oriundos da industrialização periférica (impulsionada no Pós-Segunda 

Guerra Mundial) e suas raízes advindas de períodos históricos anteriores, como a 

Revolução Industrial, no século XVIII. 

O pensamento cepalino “clássico”, se articulou em torno de vários temas, como 

a crítica da teoria tradicional do comércio internacional, o planejamento como 

imperativo do desenvolvimento e o caráter estratégico da integração regional. Todos 

eles, sinalizando para a necessidade de transformações estruturais no plano econômico-

social a partir da intervenção estatal e de políticas que promovessem a industrialização. 

O planejamento e o protecionismo eram desse modo, instrumentos 

indispensáveis para se enfrentar os problemas estruturais, próprios da periferia do 

sistema. Através do planejamento, seria possível “racionalizar o esforço de investimento 

com o passar do tempo, adequando-o às metas da política de desenvolvimento”, cujo 

eixo central seria a industrialização (RODRIGUEZ, 2009, p.121). Conduzida de tal 

maneira que fossem incrementados de forma sustentada, a produtividade e o emprego, 

evitando o desequilíbrio externo e as perdas devidas à deterioração. 

Como principal mentor do pensamento estruturalista, Prebisch também 

acreditava que a industrialização era o caminho obrigatório para combater a 

desigualdade estrutural do sistema produtivo e “el único medio de que disponenéstos (os 
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países periféricos) para ir captando una parte del fruto del progreso técnico y elevando 

progresivamente el nivel de vida de las masas” (PREBISCH, 1949, p.6). 

Em torno desta abordagem, apresentaremos nas próximas páginas, as principais 

contribuições de Prebisch em torno da temática da industrialização, destacando a 

importância destas teses para entendermos as particularidades do subdesenvolvimento 

latino-americano. Na primeira seção do artigo, abordaremos o método histórico-

estrutural, método utilizado por Prebisch e principal expressão do projeto de 

desenvolvimento cepalino. Na segunda e terceira seções, trataremos das principais 

ideias de Prebisch relacionadas a inserção das economias periféricas e sua conexão com 

a temática da industrialização. Na última parte faremos uma discussão em torno da 

especificidade do perfil estrutural das economias periféricas 
 

 

O enfoque histórico-estrutural 

 

O enfoque do embate teórico e políticas relativas ao futuro dos países 

periféricos foi nas décadas de 1940-50, o da importância ou não da intervenção do 

Estado para determinar um novo padrão de desenvolvimento. De modo geral, tais ideias 

coincidiram com as teorias que eram elaboradas no centro e expressas nos argumentos 

neoclássicos e sobretudo, keynesianos. 

No contexto brasileiro, as mudanças econômicas e sociais que ganharam força 

com a crise do café nos anos 1930 também transpareciam este embate. A evidência dos 

efeitos favoráveis do aumento da atividade industrial, expressos por exemplo, na 

manutenção da renda, na criação de empregos, no suporte à urbanização e na redução da 

vulnerabilidade externa, pela diminuição da necessidade de importações demonstravam 

importância que havia adquirido a participação da indústria no PIB do país, em 

contraponto às premissas liberais que colocavam em destaque nossa atávica vocação 

agrária. 

 Prova disso, foi o peso que assumiu o projeto de desenvolvimento industrial, 

tanto nos debates travados no final do século XIX, nas políticas de fomento à 

industrialização do governo de Getúlio Vargas pós-1930, na vertente comunista 

associada ao Partido Comunista Brasileiro (PCB) - ou de forma mais nítida, nos anos 

1944-1945, no debate entre o economista liberal carioca Eugênio Gudin e o industrial 

paulista Roberto Simonsen. Este último, traria à tona uma disputa de concepções 
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econômicas que atravessaria décadas. Favoráveis a Teoria das Vantagens Comparativas, 

os liberais não viam a industrialização como a panaceia. Defendiam o princípio da 

mínima intervenção estatal, além de exaltar nossa “potencialidade primário-

exportadora”. Por outro lado, os argumentos antiliberais estavam assentados na defesa 

do planejamento econômico e claro, no estímulo à industrialização.  

No caso da CEPAL, enquanto paladina do desenvolvimentismo, a principal 

ofensiva aos pressupostos da doutrina hegemônica tinha como alvo os “mandamentos” 

do livre comércio, principalmente o da eficiência da alocação dos recursos em nível 

externo e interno, como salvaguarda dos mecanismos do laissez-faire. Apesar de não 

criar grandes obstáculos aos investimentos internacionais e ter esperança de discipliná-

los, a CEPAL acreditava que o planejamento e o protecionismo seriam os meios de se 

alcançar a industrialização rápida e eficiente e com isso, se alterar o curso da história 

dos países subdesenvolvidos. 

 No plano teórico, a principal contribuição dos estruturalistas foi a criação do 

método histórico-estrutural de análise do subdesenvolvimento periférico latino-

americano. Com base nessa construção assentada na análise histórica comparativa, tal 

método buscava apreender como as estruturas subdesenvolvidas da periferia latino-

americana condicionam – mais que determinam comportamentos específicos, de 

trajetórias a priori desconhecidas (SUNKEL & PAZ, 1970). Nessa perspectiva, 

argumentamos que embora a ciência econômica e social deva empenhar-se para 

estabelecer leis gerais, também é preciso reconhecer que uma teoria geral encontra uma 

série de dilemas ao tentar explicar circunstâncias históricas em constante evolução. 

 Em outros termos, como a economia é uma ciência social e as estruturas 

econômicas e sociais são dinâmicas, são limitadas as possibilidades de se elaborar 

teorias válidas para todo tempo e lugar, sem que se leve em consideração as 

particularidades históricas de uma determinada região (ECLAC,2012). Daí a 

necessidade de se construir um marco teórico pluridisciplinar que permitisse apreender 

a realidade social em suas múltiplas dimensões. 

Como apontado por Rodriguez& outros (1995), o ponto de partida do método 

histórico-estrutural é a concepção de que os países subdesenvolvidos e desenvolvidos 

enfrentam problemas qualitativamente distintos e que a formulação de políticas e o 

fortalecimento das capacidades do Estado são condições determinantes para que os 

países atrasados possam atingir maiores níveis de desenvolvimento.  
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Além disso, essa interpretação reconhece a vital necessidade de alterar o 

esquema tradicional da divisão internacional do trabalho propondo uma reestruturação 

do comércio mundial, no sentido de redinamizar o comércio em benefício do conjunto 

do sistema e eliminar as desvantagens que o padrão de troca apresenta ao polo 

periférico. O método ainda considera um enfoque próximo ao da economia política 

clássica, no sentido de que os aspectos sociais e políticos devam cumprir um papel 

decisivo para o funcionamento da economia (CEPAL, 1996).  

Portanto, como afirmou Carlos Mallorquin, em “Ideas e história en torno al 

pensamiento económico latino-americano”, mais do que uma mera reprodução de um 

modelo de análise de um processo de acumulação historicamente distinto, desconectado 

de uma complexa rede de relações socioeconômicas com outros países, o estruturalismo 

latino-americano foi a expressão de um projeto de desenvolvimento. 
 

 

 

Raúl Prebisch e sua denúncia aos efeitos deletérios do comércio desigual 

 

A história de Raúl Prebisch (1901-1986) e a da CEPAL como instituição estão 

estreitamente interligadas. Prebisch foi convidado a integrar o quadro de intelectuais da 

CEPAL pouco após a sua criação, em 1948 e, ao redigir, em 1949, o que mais tarde 

ficaria conhecido como o “Manifesto latino-americano ”, foi fonte de inspiração para a 

pauta da reflexão teórica das décadas posteriores que porventura, conduziria o trabalho 

de alguns dos intelectuais latino-americanos mais brilhantes da época, os quais havia 

conseguido convencer para compor as cadeiras de pesquisa da comissão (DOSMAN, 

2001).  

Frente a sua própria realidade empírica, não necessitou experienciar os abalos 

da depressão dos anos 1930 para advertir o caráter intrinsecamente vulnerável e 

desigual de um padrão de crescimento cujo funcionamento depende da dinâmica externa 

e se baseia na concentração da propriedade da terra. A crise, no entanto, confirmara seu 

diagnóstico e o impulsionou a buscar soluções. 

O expressivo impacto do caos econômico instaurado na década de 1930 

desmistificou, aos olhos do economista, as fragilidades da teoria hegemônica do 

comércio internacional, enraizada sobre os matizes do conceito ricardiano das vantagens 

comparativas. 
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A Deterioração dos termos de Intercâmbio  

 

Na visão de Prebisch, a Teoria das Vantagens Comparativas e seus intérpretes 

representam uma visão equivocada do processo de desenvolvimento latino-americano. 

Ao contrário do que previam as teorias clássicas e neoclássicas do comércio 

internacional, o aprofundamento da especialização produtiva dos países periféricos ao 

contexto da divisão internacional do trabalho não promoveu uma difusão equitativa dos 

benefícios do progresso técnico, conforme relata Prebisch neste trecho do documento 

fundante da escola estruturalista latino-americana intitulado “El Desarollo Económico 

de la America Latina y algunos de sus principales problemas ”:   

 Na América Latina, a realidade vem destruindo o antigo esquema da 
divisão internacional do trabalho que, depois de adquirir grande vigor 
no século XIX, continuou prevalecendo, em termos doutrinários, até 
data muito recente. Nesse esquema, cabia à América Latina, como 
parte da periferia do sistema econômico mundial, o papel específico 
de produzir alimentos e matérias primas para os grandes centros 
industriais. Nele não havia espaço para a industrialização dos países 
novos. A realidade, no entanto, vem-na tornando impositiva. Duas 
guerras mundiais, no intervalo de uma geração, com uma profunda 
crise econômica entre elas, demonstraram aos países da América 
Latina suas possibilidades, ensinando-lhes de maneira decisiva o 
caminho da atividade industrial (PREBISCH, 1949, p.70). 
 

Apesar de reconhecer que não se pode contestar o raciocínio concernente aos 

benefícios econômicos da divisão internacional do trabalho, Prebisch acredita que ele se 

baseia numa lógica que é terminantemente negada pelos fatos. Segundo essa premissa, o 

fruto do progresso técnico tende a se repartir de maneira equitativa por toda a 

coletividade, seja através da baixa dos preços, seja através do aumento da renda.  

Mediante o intercâmbio internacional, os países de produção primária 

conseguiriam sua parte correspondente desse fruto. Desse modo, não haveria motivos 

para industrializar-se, ou seja, “sua menor eficiência os faria perderem 

irremediavelmente os benefícios clássicos do intercâmbio”(PREBISCH, 1949, p.71). 

Ao analisar o estudo da ONU intitulado “Postwar Price Relations in Trade 

Between Undervelopment and Industrialized Countries” que comparava a relação entre 

os preços dos produtos primários e dos artigos finais da indústria entre o período de 
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1881-1947, Prebisch percebeu mudanças bastante significativas no comércio 

internacional (ver tabela 1) 

 

Tabela 1 - Relação entre os preços dos produtos primários e dos artigos finais da 
indústria (preços médios de importação e exportação, de acordo com os dados da 

câmara do comércio) Base: 1876-1880 = 100 

Período 
Quantidade de produtos finais da indústria que podem ser 

obtidos com determinada quantidade de produtos primários 

1881-85 102,4 

1886-90 96,3 

1891-95 90,01 

1896-1900 87,01 

1901-05 84,06 

1906-10 85,8 

1911-13 85,8 

- - - 

1921-25 67,3 

1926-30 73,3 

1931-35 62,0 

1936-38 64,1 

-- - 

1946-47 68,7 
 

Fonte: Adaptado de Prebisch (1949). 

 

Concluiu que entre os anos de 1931-1935 se comprava apenas 62% dos 

mesmos produtos industrializados adquiríveis em matérias-primas no ano de 1860, ou 

seja, precisava-se em média de 58,6% a mais de produtos primários para se obter o 

mesmo quantum de produtos finais da indústria (PREBISCH, 1949). 

A partir daí Prebisch comprova que a ideia clássica do comércio internacional 

de que os aumentos de produtividade eram expressos em preços cada vez mais baixos 

dos bens industriais nem sempre se cumpria. Os países da periferia da economia 

mundial, especializados na produção de matérias-primas e alimentos, contavam com 

setores exportadores pouco dinâmicos de baixa produtividade e abundância de mão de 

obra pouco qualificada, em condições de vida próximas ao nível de subsistência. Desse 

modo, o escasso progresso técnico da periferia não permeava a sociedade como um todo 
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e, em termos internacionais, os aumentos da produtividade de fato se manifestavam na 

forma de uma diminuição relativa dos preços dos bens primários.  

Essa tendência era reforçada pela baixa elasticidade-renda da demanda pelos 

bens primários, que também enfrentavam a concorrência de produtos sintéticos e 

artificiais e, portanto, recebiam menos incentivo para que se expandisse a produção e se 

aumentasse a produtividade. Deste caráter, Raul Prebisch apresenta sua contraposição 

aos clássicos, mostrando através da análise dos movimentos cíclicos da economia que, o 

progresso técnico e ampliação da escala de produção nem sempre suscitava uma 

diminuição real do preço final dos produtos industrializados, pois, com o progresso 

técnico, aumentaria o nível de renda que ultrapassa os ganhos de produtividade, 

acarretando uma elevação desses bens industrializados. 

 Para Couto (2007), o intercâmbio desigual e o próprio processo de 

industrialização (que necessitava amplamente de importações) eram os motivos listados 

por Prebisch pelos quais se agravavam as debilidades dos países periféricos, 

principalmente no que tange aos desequilíbrios em seus balanços de pagamentos que 

porventura, eram cada vez maiores. Creditava, contudo, a grande causa do desequilíbrio, 

ao baixo coeficiente de importações dos Estados Unidos, principal centro cíclico do 

mundo, como outrora foi a Inglaterra.  

Nessas condições, a enorme produtividade estadunidense (inclusive em 

produtos primários) afetou intensamente os fluxos do comércio exterior, o ritmo de 

crescimento econômico mundial e a distribuição do ouro, dada sua crescente 

concentração das reservas mundiais no centro; cujos efeitos seriam sentidos 

principalmente nos momentos de auge do ciclo. No caso dos países latino-americanos 

esse cenário se mostrou ainda mais problemático, dado seus altos coeficientes de 

comércio exterior que são bastante sensíveis a essas repercussões econômicas 

(PREBISCH, 1970). 

Segundo Dias (2012), a explicação para essa deterioração nos termos de 

intercambio em longo prazo, está assentada em dois elementos: o caráter cíclico do 

capitalismo e a dinâmica da estrutura produtiva de cada polo do sistema mundial.  No 

primeiro caso, esse caráter cíclico se expressa no movimento alternado de rendas que se 

contraíam e se dilatavam em um processo circulatório. Isso porque tal processo, não se 

limitava à esfera interna de um país, era, pois, um fenômeno mais abrangente. Por este 

motivo, Prebisch não aceitava a validade da premissa do equilíbrio tão aclamado pelos 
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economistas marginalistas, até porque o caráter cíclico do capitalismo demonstrava uma 

série de desequilíbrios, inconciliável com a ideia do equilíbrio geral. 

No ciclo econômico ascendente, por exemplo, os preços dos produtos 

primários teriam uma tendência a subir mais que o dos produtos industrializados, 

entretanto esse ganho seria insuficiente para repor as perdas geradas na fase 

descendente.  Isso ocorreria, de acordo com Prebisch, porque nesse período, no centro, a 

organização política dos trabalhadores para evitar perdas salariais, por um lado, e o 

poder de suas empresas monopolistas, por outro, impediam a queda dos preços dos bens 

industriais, transferindo a pressão baixista sobre os preços para a periferia, que por sua 

vez, dado a desorganização característica das populações no campo, possibilitava uma 

contração mais que proporcional dos salários, incidindo, por essa via, nos preços das 

exportações primárias.  Na fase descendente do ciclo, efetiva-se um visível prejuízo 

para os países periféricos. Nesta condição, os produtos primários, estão sujeitos às 

oscilações do mercado internacional e são submetidas a uma posição muito mais 

desfavorável (PREBISCH, 1949). 

A geração contínua de excedente de mão de obra na periferia constitui a causa 

fundamental da deterioração, pois esse excedente exerce uma pressão constante sobre os 

salários pagos na produção primária de exportação e, através dos salários, sobre os 

preços dessa produção (RODRIGUEZ, 1981). A tendência de deterioração se reforça 

durante o declínio do ciclo, exatamente quando os preços dos bens primários de 

exportação baixam mais que os industriais. 

 É justamente por intermédio desta análise que se encontra a essência do 

fenômeno pelo qual os países centrais industrializados não apenas resguardam para si o 

fruto da aplicação das inovações técnicas a sua própria economia, como também ficam 

numa posição oportuna para captar uma parte considerável do fruto do progresso 

técnico que surge da periferia.  

 

 

O Perfil estrutural dos centros e da periferia 

 

Convencido da determinação de que o perfil estrutural das economias do 

sistema capitalista se configura de forma análoga, Prebisch introduz a ideia de que o 

sistema econômico mundial se organizava numa estrutura ou sistema centro-periferia. O 
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termo centro-periferia descreve o processo de difusão do progresso técnico na economia 

mundial e a distribuição de ganhos, representando a pedra angular que busca desvelar os 

efeitos deletérios do livre comércio sobre os países atrasados e uma “ardente defesa de 

novos princípios de organização econômica que violava os postulados clássicos” 

(MANTEGA, 1989, p.31). Defende então, a concepção de que as relações econômicas 

entre o centro e a periferia, tendem a traduzir com fidelidade as condições de 

subdesenvolvimento e agravar o fosso que separa os países desenvolvidos do centro e os 

países subdesenvolvidos da periferia (PREBISCH, 1949). 

Prebisch fundamenta-se na relação dualista do termo centro-periferia com 

intuito de compreender as estruturas subdesenvolvidas como um processo que reflete o 

movimento de expansão da economia capitalista internacional. Enfatiza assim, seu 

caráter ao mesmo tempo histórico e global, ou seja, a formação e reprodução das 

estruturas tipicamente subdesenvolvidas da periferia (o padrão concentrado e  

“inflexível”  da distribuição  de  renda,  o  excedente  estrutural  de  mão-de-obra,  a  

heterogeneidade tecnológica do aparelho produtivo etc.) vinculam-se à forma particular 

com que essas regiões foram incorporadas ao mercado mundial: especializadas na 

produção primária-exportadora, subordinação econômica e tecnologicamente 

dependentes (KOLING, 2010). 

 Destarte, o principal remédio para combater essa enfermidade seria segundo o 

autor, estimular os países da periferia a promover mudanças substantivas na sua 

estrutura produtiva, com vistas a reorientá-la para bens que demonstrassem uma maior 

expansão da demanda e oferecessem maiores possibilidades de mudança tecnológica. 

Para Prebisch, as transformações estruturais estimuladas pela industrialização poderiam 

proporcionar uma maior participação da América Latina no mercado internacional, além 

de permitir equacionar “tanto o problema do desemprego estrutural, absorvendo a 

população excedente dos setores tradicionais, quanto o problema da dependência 

externa, funcional à relação desigual do comércio internacional”, reduzindo o 

coeficiente de importações e diversificando a pauta de exportações (HADLER, 2009, 

p.13). 

No entanto, tal processo não ocorreria de maneira espontânea; antes, o Estado 

deveria atuar firmemente para promover a industrialização. Mas como financiar estas 

mudanças estruturais? Quanto a este aspecto, Prebisch expõe com clareza que não 
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descarta a necessidade do capital estrangeiro para financiar as mudanças estruturais 

destes países: 

[...] além da poupança atual, seria possível que investimentos 
estrangeiros bem encaminhados contribuíssem para o aumento 
imediato da produtividade por trabalhador. Assim, atingida essa 
melhora inicial, uma parte importante do aumento da produção 
serviria para a formação de capitais, em vez de se destinar a um 
consumo prematuro (PREBISCH, 1949, p.77). 

 

Neste sentido, partindo das diferenças entre centro-periferia quanto às 

possibilidades de crescimento econômico, Prebisch chamou a atenção para a 

necessidade de um “desenvolvimento orientado”, já que a industrialização não ocorreria 

espontaneamente nos países latino-americanos da mesma forma que havia ocorrido no 

centro. Só seria possível nos países latino-americanos se o Estado atuasse ativamente 

através de políticas e investimentos em infraestrutura para acelerar e viabilizar o 

crescimento e com ele, o desenvolvimento econômico (PREBISCH, 1963). 
 

 

 

Considerações Finais 

 

O presente artigo se propôs a analisar sumariamente as principais teorias de 

Prebisch numa tentativa de compreender o significado histórico do pensamento do autor 

no que se refere à industrialização latino-americana. Efetivamente, enquanto membro da 

CEPAL (de 1949 até o final da década de 1950), Prebisch questionava a validade da 

divisão internacional do trabalho enraizada sobre os matizes do conceito ricardiano das 

vantagens comparativas, as limitações da industrialização periférica e sua incapacidade 

de apropriação do progresso técnico e seus impactos sobre as economias 

subdesenvolvidas 

Com efeito, podemos apreender que o eixo central de suas contribuições se 

configura sob o palco da difusão desigual dos benefícios da civilização industrial para 

todo o globo, a partir do modo de integração dos países na divisão internacional do 

trabalho. Em particular, como esse arranjo estabelece obstáculos intransponíveis aos 

países subdesenvolvidos, em que a técnica deixa de ser considerada neutra e passa a 

definir o grau de dependência tecnológica a que a periferia está submetida, agravando os 

problemas característicos da condição subdesenvolvida: a concentração de renda, a 
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exploração do trabalho, a deterioração dos termos de intercâmbio, o excedente estrutural 

de mão-de-obra e a heterogeneidade estrutural. 

De acordo com Prebisch, a industrialização seria o percurso viável para a 

modificação das estruturas dualistas, única capaz de gerar efeitos dinâmicos sobre os 

demais setores da economia e, portanto, principal meio para a superação do 

subdesenvolvimento latino-americano. No entanto, a verdadeira questão que se coloca é 

a maneira que esse processo deve se desenvolver, já que alguns países da região, mesmo 

considerados altamente industrializados, persistem subdesenvolvidos e subservientes 

aos ditames das nações avançadas. 
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