
MAQUILADORAS MEXICANAS 

As empresas maquiladoras são aquelas que realizam a manufatura parcial, 
encaixe ou empacotamento de um bem sem que sejam as fabricantes originais. 
Ou seja, são fábricas de encaixe, manufatureiras e de serviços, destinadas à 
transformação, elaboração ou reparo de mercadorias de procedência estrangeira 
cujo destino principal é a exportação para os Estados Unidos. 

[...] 

Os principais produtos manufaturados foram agrupados pela ordem de 
importância em: elétricos, transportes, produtos têxteis, manufatura de móveis e 
outros produtos de madeira e metal, produtos químicos, montagem e reparação 
de ferramentas, equipamentos e suas peças, empacotamento e enlatamento de 
alimentos, montagem de brinquedos e artigos desportivos e manufatura de 
calçados e tudo o que se refere à indústria do couro. 

[...] 

Os objetivos do governo mexicano em relação à IME foram desde o princípio: criar 
empregos; arrecadar divisas; estimular as exportações consideradas estratégicas 
no que se refere à competitividade internacional; lograr a transferência de 
tecnologia para impulsionar o desenvolvimento interno; impulsionar o 
desenvolvimento regional e contribuir para o desenvolvimento geral da economia. 
Resta ver se esses objetivos foram atingidos. 
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MÉXICO PERDE ESPAÇO PARA A CHINA NAS VENDAS PARA OS 
EUA 

A indústria de transformação mexicana vem sendo submetido a um lento e 
incessante ataque da concorrência chinesa. 

[...] 

Por que o México não consegue passar à frente da China? Há a questão salarial. 
Um operário de linha de montagem em Guadalajara ganha entre US$ 2,50 e US$ 
3,50 por hora; seu concorrente em Guangdong (na China) recebe de US$ 0,50 a 
US$ 0,80. 

[...] 

Por isso, um grande número de empresas deixou o México. O nível de emprego no 
setor de 'maquiladoras', as montadoras com produção destinada principalmente 
aos EUA, caiu quase 20%, em comparação com o pico de 1,4 milhão de postos em 
2000. 
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