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Uma característica do capitalismo desde o seu nascimento enquanto sistema é
a  sua  capacidade  de  expansão.  Entretanto,  o  crescimento  não  ocorre  de
maneira uniforme e, mas por meio de uma trajetória de flutuações persistentes
e  não  lineares.  É  possível  observar  tais  flutuações  tanto  nas  atividades
financeiras, que envolve taxa de juros, preços e endividamento, quanto nas
atividades produtivas que abrange emprego, produto e investimento. 

Os Economistas Clássicos Adam Smith, David Ricardo, Thomas Malthus, Stuart
Mill,  bem  como  Marx  foram  responsáveis  por  identificar  o  fenômeno  das
flutuações  econômicas,  no  qual  fatores  externos  podem afetar  a  atividade
econômica.  No  mundo  onde  as  expectativas  dos  agentes  são  racionais,  as
mudanças tecnológicas imprevistas produzem flutuações econômicas. 

O alemão Karl Marx (1980) descreve a crise do Capitalismo segundo a visão
antagônica de duas classes sociais, uma capitalista, também denominada de
burguesa,  detentora  dos  meios  de  produção  e  outra  de  proletariados
subservientes ao capital. Marx foi o primeiro pensador a perceber que as crises
eram inerentes e endógenas ao sistema capitalista e um sinal do seu eminente
e inevitável colapso.

Nos últimos anos a economia mundial e o sistema capitalista vêm passando
por fortes turbulências e a sociedade em geral acompanha os acontecimentos
com certa inquietação. Preocupa-se com a influência que as crises constantes
podem  exercer  sobre  salários,  consumo,  investimento  e  benefícios  sociais
conquistados, entre outros. 

A proposta deste breve texto é expor a teoria da economia clássica, sem incluir
o  marxismo  e  associar  de  forma  empírica  a  crise  recente  na  indústria
automobilística brasileira, notadamente o caso do Complexo da Ford, na cidade
de Camaçari,  no Estado da Bahia. Não se tem a pretensão de análise mais
aprofundada,  embora,  buscamos  uma  abordagem  histórica  da  teoria
econômica sobre as crises, vista sob diferentes óticas, no intuito de salientar a
utilidade de cada uma delas na compreensão do momento atual e seus reflexos
na economia baiana.

A Crise



Algumas referências demonstram que as crises são consequência inevitável da
interferência do governo no mercado e outras contrárias, afirmam que a pouca
interferência do setor público é o causador do ciclo e, parte ainda argumenta
que os  mercados  são perfeitamente eficientes  e  não existem as chamadas
bolhas na economia.

Apresentar  a  relevante  diversidade  de  posições  existentes  na  literatura
específica acerca da origem das crises e o tratamento que deve ser dado para
amenizar  os  seus  efeitos  no  sistema  capitalista  é  fundamental  para
compreender o funcionamento do mercado e adequar o comportamento dos
agentes econômicos. 

Neste trabalho focamos na concepção dos economistas clássicos, classificados
como liberais, embora na atual conjuntura brasileira a concepção ideológica
esteja mais voltada para o liberalismo periférico, conforme aponta Filgueiras
(2010).

A origem das crises na abordagem clássica

A  Escola  Clássica,  que  tem  o  liberalismo  econômico  como  a  base  do
pensamento  pode  ser  representada  aqui  por  alguns  dos  seus  principais
membros, Adam Smith, David Ricardo, Thomas Malthus e John Stuart Mill, no
intuito de compreender a origem das crises no capitalismo. 

Os  Clássicos  da  Economia  retiveram  o  valor  trabalho  como  forma  de
representação  do  valor  das  mercadorias  produzidas  no  modo  de  produção
capitalista, embora a teoria do valor trabalho seja um capítulo de significativas
divergências entre os clássicos, principalmente entre Smith, Ricardo e Marx.
Enquanto  Adam  Smith  acreditava  que  o  valor  trabalho  seria  apenas  um
componente fixo do valor de uma mercadoria, não precisando ser quantificado,
em David  Ricardo  o  trabalho  era  valorado,  sendo  quantificado  pelas  horas
trabalhadas.  No  entanto,  Karl  Marx  se  difere  de  Smith  e  Ricardo  quando
distingue valor e preço de uma mercadoria, considerando que apesar do valor
apontar de fato o trabalho necessário para a produção de uma mercadoria, seu
preço final no mercado indicava uma divergência de valores monetários. Logo,
o  trabalho  exercido  na  produção  de  uma  mercadoria  não  geraria  valor  o
suficiente  para  igualar-se  ao  preço  final  da  mercadoria,  dado  os  interesses
capitalistas por excedentes, a famosa “mais valia”.

No  período  de  dominação  da  Teoria  Clássica  (Smith,  Ricardo  e  Malthus
basicamente), os anos 1815-1845 se destacam como um subperíodo de crise
econômica,  mas também de crescimento do pensamento econômico.  Nesse
período  se  confrontaram  várias  correntes:  socialismo  utópico,  marxismo,
ricardianos  e  antiricardianos,  malthusianos,  historicistas,  monetaristas  e  as
primeiras teorias da “revolução marginalista”.



 A Economia como ciência moral – Adam Smith

Smith pode ser considerado como o fundador da ciência econômica, por ter
estruturado  uma  concepção  geral  do  sistema  econômico,  enfatizando  sua
importância  social.  Suas  principais  obras:  “Teoria  dos  Sentimentos  Morais”
(1759), “Riqueza das Nações” (1776) e “Ensaio sobre a Filosofia da Ciência”
(1795).

Na sua maior obra mais conhecida, Riqueza das Nações, Smith elabora um
texto contrário aos ideais mercantilistas e defende um ideário triunfante no
século XIX. Ao definir o trabalho como a força produtiva geradora do valor,
passa a discutir a divisão do trabalho como fator que acelera a produtividade. É
conhecido  o  exemplo  da  fábrica  de  alfinetes  que  o  economista  usou  para
demonstrar a importância da especialização. Neste exemplo, destaca-se que a
centralização  de  tarefas  e  a  repetição  levariam  a  ganhos  de  escala  na
produção muito superiores do que manter cada trabalhador se ocupando de
todas  as  etapas  de  produção  de  um  único  alfinete.  Depois  da  revolução
industrial,  quando  já  se  verifica  uma  extensa  maquinação  dos  processos
produtivos,  grandes  fábricas  de  automóveis  fizeram  uso  abusivo  desta
“vantagem”. 

O balanceamento dos dois princípios de egoísmo e de divisão do trabalho gera
trocas  econômicas  individuais  que,  em mercados  concorrentes,  garantem o
equilíbrio econômico e a coesão social de forma invisível. Daí a reconhecida
ideia  da  Mão Invisível,  que é  uma metáfora  que defende  a  capacidade  do
capitalismo de promover a harmonia social. A economia política smithiana é
uma ciência moral que resulta na harmonia social e a produtividade crescente
através da divisão do trabalho é o principal objetivo da economia capitalista.

Além da análise desenvolvida por Smith, outro economista que pode auxiliar no
entendimento das crises é John Stuart Mill. No seu livro “Princípios de Economia
Política” (1848), Mill tentou sistematizar as razões para as altas e baixas que se
tornaram  tão  comuns  na  economia  de  sua  época.  Nas  ideias  dele  se
consolidam  a  ortodoxia  metodológica  e  o  utilitarismo  no  pensamento
econômico. Mill entendia a Economia como ciência positiva (verdades objetivas
materiais) e como arte (regras normativas e práticas de ação). Assim, a ciência
deveria  ser  uma coleção de verdades e,  a arte,  um conjunto de regras  de
conduta.

John  Stuart  Mill  abriu  espaço  para  o  conceito  de  “homem  econômico”
(homoeconomicus) na Economia. Um indivíduo hipotético universal, mas muito
empobrecido e limitado quando comparado ao homem em sentido abrangente.
O “homem econômico” em Mill está determinado por sua própria natureza a
preferir mais riqueza a menos riqueza e com o menor custo possível. Assim, a
ciência da Economia Política trata o principal  motivo das ações econômicas



como se fosse o único motivo das ações humanas. Logo, estabelece-se a ideia
do comportamento racional  e  maximizador  na  Economia,  ideias  válidas  em
muitas teorias econômicas até hoje.

Em Mill, entende-se riqueza como o conjunto de bens materiais que dão prazer
e afastam o risco e a dor. Os princípios básicos da economia estão na natureza
humana, sendo o “homem econômico” o indivíduo que procura o máximo de
riqueza com o mínimo de esforço. A partir deste comportamento poderíamos
deduzir leis gerais perfeitamente rigorosas. O economista criticou Smith por
colocar como um dos objetivos da Economia Política investigar as causas da
riqueza das nações e a arte de enriquecer e governar os povos. Para ele, a arte
de enriquecer e de governar não é objeto da ciência  teórica e sim de sua
aplicação prática, a política econômica, que se situa no campo da arte e não da
ciência.

A Economia como um instrumento - David Ricardo

O ponto de partida do economista britânico, David Ricardo, ao invés de ser
sobre as condições de produção de riqueza e de divisão do trabalho, como em
Smith, passou a ser a distribuição, com o tema da acumulação de capital sendo
subordinado  às  hipóteses  sobre  valor  e  distribuição.  Ricardo  defrontou-se,
desde o início,  com o problema do valor.  No entanto,  quando formulou sua
teoria do valor-trabalho, ele tinha como objetivo explicar variações do valor das
mercadorias,  o  que  poderia  servir  de  base  para  dar  sustentação  à  sua
argumentação sobre a distribuição de riqueza.

Dentre  os  conceitos  fundamentais  contidos  nos  Princípios  de  Ricardo,
destacam-se o valor trabalho,  a renda e o aluguel da terra e as vantagens
comparativas. Em primeiro lugar, um grande avanço da teoria ricardiana seria
seu contraponto com a ideia de Smith em que o trabalho era invariável diante
o valor das mercadorias. Para Ricardo, o valor do trabalho é tão variável quanto
o valor de uma outra mercadoria qualquer, considerando que o preço dos bens
de  subsistência  com os  quais  são  gastos  os  salários  sofriam  dos  mesmos
efeitos que afetam a produção das mercadorias em geral. Sendo o trabalho
visto  como  atividade  única  capaz  de  gerar  valor,  o  preço  da  mercadoria
refletiria  o  montante  de  trabalho  utilizado  na  sua  produção.  Em Smith,  tal
montante seria fixo, enquanto que em Ricardo, ele varia juntamente com o
preço das mercadorias.

Em segundo lugar, a concepção de Ricardo sobre as relações econômicas com
a terra seria a seguinte:

“O produto da terra — tudo o que se extrai  da sua superfície pela aplicação
conjunta do trabalho, equipamento e capital — é dividido pelas três classes da
comunidade, quer dizer, o proprietário de terra, o possuidor do capital necessário
para o seu cultivo e os trabalhadores que a amanham. Porém, cada uma destas



classes terá, segundo o avanço da civilização, uma participação muito diferente
no  produto  total  da  terra,  participação  esta  denominada respectivamente  de
renda, lucros e salários; esta situação dependerá principalmente da fertilidade da
terra, da acumulação de capital,  da densidade da população e da habilidade,
inteligência e alfaias aplicadas na agricultura. O principal problema da Economia
Política consiste em determinar as leis que regem esta distribuição (...)”.

Do processo de uso de terras cada vez menos férteis se origina uma renda
extra  que beneficia  a  produção e o aluguel  das  terras  mais  produtivas.  Na
medida em que se expande a dimensão da terra para produção, o produto
líquido  será  cada  vez  menor,  podendo-se,  portanto,  imaginar  que  a
produtividade  seria  uma  linha  descendente  em  relação  aos  lotes  de  terra
explorados. A consideração da produtividade agrícola revelou para Ricardo as
noções de fertilidade decrescente e de escassez dos recursos. Essa noção de
escassez  deve  ser  considerada  pela  sua  ampla  reprodução na  metodologia
econômica. 

Por fim, o conceito de vantagens comparativas de Ricardo foi muito relevante
ao pensamento econômico, pois essa concepção ainda é amplamente utilizada
em teorias e até mesmo políticas econômicas de comércio exterior.  A ideia
básica parte da comparação da produção de bens entre dois países. O país que
possuir maior produtividade sobre um bem do que os outros países deve se
especializar neste bem específico, pois suas vantagens comparativas apontam
para  melhores  termos  de  troca  entre  bens.  Analogamente,  podemos  fazer
referência  à  especialização  de  países  exportadores  de  commodities  –
considerando  suas  características  geográficas  e  naturais  –  no  comércio
internacional, com relação aos países mais industrializados.

Ricardo articulou princípios teóricos emprestados de outros pensadores. Filho
de um rico capitalista inglês e aplicador da Bolsa de Valores, de Edward West
(1782-1828)  tomou  a  lei  dos  rendimentos  decrescentes  na  agricultura  (o
aumento de um fator de produção, mantendo os demais fixos, implicaria em
decréscimos marginais na produção). Os dois teóricos tentaram usar esta lei
para explicar a tendência para o lucro industrial reduzir-se quando se aumenta
o uso de novas terras. De Hume, Ricardo tomou “emprestado” a lei dos preços
monetários. De Smith adotou a lei do auto-interesse e da livre concorrência. De
Malthus tomou a lei da população. 

Malthus não foi um representante “fiel” da Escola Clássica. Pastor da Igreja
Anglicana, negou a validade da “Lei de Say”, e considerava a possibilidade de
uma  “Abundância  Geral”  de  bens.  Isto  é,  acreditava  que  poderiam ocorrer
crises  econômicas  devido  a  excessos  de  oferta  em  contraponto  com  uma
demanda insuficiente. Liberalista, tal como Smith e Ricardo, pregava o Estado
Mínimo, pois a intervenção não pode resolver os problemas, somente atrapalha
o  processo  natural  das  coisas.  Nessa  perspectiva,  não  se  deve  auxiliar  os
pobres, porque a ajuda que receberiam representaria um poder de compra que



não corresponde a nenhum acréscimo de produto. Isso eleva os preços e acaba
gerando mais pobreza ainda.  Malthus concilia o pessimismo com a exaltação
da bondade divina e o individualismo.

O  debate  entre  Malthus  e  Ricardo,  pode  ser  visto  como  um  marco  na
metodologia  econômica.  Contemporâneos,  no  entanto,  Malthus  não  teria
argumentos suficientes para superar o raciocínio lógico-abstrato de Ricardo.
Thomas Malthus, ao utilizar argumentos empíricos para contestar o método de
Ricardo, teria negligenciado a necessidade de fundamentar teoricamente seus
posicionamentos, abrindo espaço para o triunfo e a consolidação do método
dedutivo/abstrato na ciência econômica. De maneira geral, a hegemonia deste
método será influente no pensamento econômico, ao ponto de persistir até os
dias de hoje.

Os fatos aqui descritos são vistos pela Escola Clássica como um movimento
cíclico  da  economia  que  tem  sua  origem  em  algum  choque  externo,  que
promove um período de rápido crescimento,  seguido por surto especulativo
motivado por questões psicológicas e não por fundamentos, alta nos preços e
crédito fácil para todos, inclusive pessoas sem capacidade financeira. Após a
expansão vem à quebra do sistema financeiro, seguida por efeitos colaterais,
na economia real, que impactam a vidas das empresas e dos trabalhadores.

O Complexo da Ford em Camaçari/BA

Em junho de 1999, a Ford anunciou a escolha do município de Camaçari, na
Bahia,  para  abrigar  o  seu  projeto  automotivo,  cujo  valor  era  o  maior  já
anunciado  no  Brasil  até  então.  O  projeto  implantado  em Camaçari  seria  o
modelo do futuro para a organização industrial Ford, apoiando-se, pela primeira
vez, no fornecimento externo de subsistemas completos.

Segundo Moreira (2016) a partir dos anos 1990, intensificou-se, na economia
mundial,  a  implementação  de  estratégias  por  parte  das  empresas  de
fragmentarem seus processos de produção e alocar suas atividades produtivas
em vários países e regiões, formando com isso cadeias globais de valores que
recriam a divisão internacional do trabalho na economia mundial. Diante desse
cenário, foram implementadas políticas setoriais, como o Regime Automotivo
Brasileiro (RAB) em 1996 e o Inovar-Auto em 2012, com vista a promover, no
setor automobilístico, ganho de competitividade e produtividade. 

Para Alban (2003), em meados da década de 1990, surgiu pela primeira vez
dentro  do  governo  do  Estado  da  Bahia,  a  ideia  de  atrair  investimentos  da
indústria automobilística. Naquela época, o governo já desejava redirecionar a
política de desenvolvimento industrial do Estado, dando prioridade não apenas
à produção de bens intermediários, mas também de bens finais.



A política de industrialização baiana foi concebida para atender aos mercados
nacionais criados pela politica de substituição das importações. Esse modelo,
adotado em 1959, quando o governo baiano formulou seu primeiro plano de
desenvolvimento, partir do pressuposto que a Bahia não possuía um mercado
consumidor suficientemente grande para a instalação a instalação de firmas
produtoras  de  bens  finais.  Assim  sendo,  o  estado  baiano  deveria  se
especializar-se na produção de bens intermediários que seriam usados pela
indústria do sul/sudeste do país. Até meados da década de 1980, os resultados
dessa política foram satisfatórios, visto que a economia baiana cresceu, em
média, mais do que o resto do país.

Contudo, ao longo da década de 1980, o Brasil  entrou em uma grave crise
econômica,  caracterizada  por  altas  taxas  de  inflação  e  baixos  índices  de
crescimento,  que  se  prolongaria  até  metade  da  década  seguinte.  Isso
ocasionou  uma  redução  da  demanda  dos  principais  produtos  locais,
especialmente petroquímicos.

No artigo “O custo de uma mudança estrutural: o caso da montadora Ford na
Bahia”,  de  Simone  Uderman,  aponta  os  custos  e  os  potenciais  benefícios
associados  à  implantação  de  uma  grande  planta  automotiva  no  estado  da
Bahia  e  argumenta  que  por  trás  da  decisão  da  Ford  de  estabelecer  a  sua
fábrica distante do centro econômico do país não estava apenas o significativo
pacote  de  incentivos  ofertado,  mas  também  a  crise  do  MERCOSUL  e  as
estratégias globais da empresa. 

O montante de incentivos concedido à Ford pelo governo estadual baiano foi
estimado  em R$  2,642  bilhões,  equivalentes  a  75% do  investimento  total.
Embora  esse  valor  seja  elevado  em  termos  absolutos,  a  relação  entre  os
incentivos e o total do investimento apresentaram-se similar à calculada para
montadoras  automobilísticas  implantadas  em outros  estados  brasileiros  nos
anos 1990.  Os dados indicam que a maior parte dos incentivos refere-se à
isenção fiscal,  que representa mais de três quartos do total.  A despeito do
expressivo  número  de  postos  de  trabalho  criados  pela  montadora  e  seus
fornecedores  de  primeira  camada,  argumenta-se  que  o  principal  benefício
associado ao projeto foi de uma possível (mas in-certa) mudança estrutural na
economia estadual, como resultado dos encadeamentos para frente e para trás
a serem criados. Entretanto, a crise mostrou outro cenário.

Efeitos da Crise 

De acordo com os dados divulgados pela Anfavea (Associação Nacional das
Fabricantes  de  Automóveis)  nos  jornais  de  grande  circulação,  em  2016  a
produção de veículos no Brasil continua em queda livre. No primeiro trimestre
deste  ano,  as  montadoras  instaladas  no  paîs  fabricaram  482,29  mil  ante
667,57 mil unidades no mesmo período do ano passado, queda de 27,8%. Para



o presidente  da  Anfavea,  Luiz  Moan,  em entrevista  ao Jornal  Folha  de São
Paulo, "esse patamar de produção chegamos ao nível de 2003. Recuamos 14
anos e estamos mantendo um nível de emprego semelhante a 2010, cerca de
128,5  mil  funcionários".  No  mês  de  março,  o  recuo  foi  de  23,7%  no
comparativo  com a  mesma  base  de  2015,  195,3  mil  ante  255,9  mil.  Já  a
produção total cresceu 42,6% no último mês na comparação com fevereiro.

Em  relação  às  vendas,  de  janeiro  a  março  deste  ano  as  montadoras
comercializaram 28,6% a menos que no mesmo período de 2015, 481,31 mil
ante  674,38  mil  veículos.  Os  estoques  permanecem  elevados:  há  veículos
suficientes para atender a 46 dias de vendas (ante 47 no dado anterior). No
que  concerne  aos  empregos,  à  baixa  produtividade  continua  a  afetar  os
empregos. A indústria automotiva ainda tem cerca de 39 mil funcionários com
alguma restrição no contrato de trabalho, seja parada completados redução de
carga horária.

O  mês  de  março  terminou  com  128,5  mil  funcionários  empregados  nas
montadoras  associadas  à  Anfavea,  que  representa  queda  de  8,8%  na
comparação com 2015. No mês passado, os licenciamentos foram de 179,2 mil
unidades queda de 23,6% no comparativo com março de 2014. Já em relação a
fevereiro deste ano, os emplacamentos apresentaram alta de 22,1%. Naquele
mês foram vendidos 146,8 mil unidades.

Mesmo com o  dólar  mais  valorizado  este  ano,  as  exportações  em valores
apresentaram queda de 7,6% nos três primeiros meses de 2016, passando de
US$ 2,43 bilhões para US$ 2,25 bilhões. No mês passado, a queda foi de 7,7%
em relação a março de 2015, US$ 920 milhões para US$ 850 milhões. Do total
das vendas, 51,4% foram feitas a prazo. É a menor participação percentual do
financiamento em toda a série histórica no setor, que começa em 2002.

Entretanto, a Ford registrou no primeiro trimestre deste ano o melhor resultado
financeiro trimestral de sua história centenária, com lucro líquido de US$ 2,5
bilhões, valor 113% e US$ 1,3 bilhão maior do que o apurado nos primeiros três
meses de 2015. O lucro antes de impostos também é recorde: US$ 3,8 bilhões,
116%  e  US$  2,1  bilhões  acima  do  verificado  no  mesmo  período  do  ano
passado.  O  faturamento  global  avançou  bem  menos,  11%,  para  US$  37,7
bilhões.  Assim  o  expressivo  ganho  da  Ford  é  explicado  pelo  expressivo
crescimento  também recorde  da  margem operacional,  que  subiu  5  pontos
porcentuais na comparação com o primeiro quarto de 2015, chegando agora a
9,8%, o que pode ser explicado pelo aumento do valor agregado dos veículos
vendidos, especialmente nos Estados Unidos, já que as vendas em unidades no
mundo todo aumentaram apenas 152 mil unidades, em elevação de 9,7%, para
o total de 1,72 milhão. 



Os  resultados  amplamente  positivos  na  América  do  Norte  e  Europa
compensaram por larga medida o péssimo desempenho na América do Sul,
onde  a  recessão  no  Brasil  é  responsável  por  mais  de  60%  do  resultado
negativo. A divisão sul-americana da Ford registrou prejuízo antes de impostos
de US$ 256 milhões no primeiro trimestre, perda que cresceu US$ 67 milhões
em comparação com o mesmo período do ano passado. As vendas de apenas
63 mil  unidades na região,  em contração de 37,6% sobre os três primeiros
meses  de  2015,  fizeram  o  faturamento  regional  cair  47%,  para  US$  800
milhões, o que gerou expressiva margem operacional negativa de 30,4%. Com
o aprofundamento da crise econômica no Brasil, a companhia espera que as
perdas continuem a crescer este ano na região.

Para Moreira (2016), entre os principais motivos apontados para a fragilidade
do  Brasil  nesse  processo,  predomina  um  conjunto  de  forças  que  agem
simultaneamente,  deixando  em  evidência  as  fragilidades  estruturais  da
economia brasileira, as quais não contribuem para o ganho de competitividade,
tais  como  a  necessidade  de  maior  especialização,  menores  custos  de
transportes  e  comunicações,  baixo  custos  de  transação,  insuficiente
investimento  em  pesquisa  e  desenvolvimento  (P&D),  baixa  eficiência  nas
escalas de produção, além da necessidade de um mercado de bens e serviços
mais  liberalizados,  sem  o  excessivo  protecionismo.  Essas  variáveis  são
resultantes  de  uma  ausência  de  políticas  econômicas  que  tenham  como
princípio básico a necessidade de fortalecer a inserção externa da economia do
país via processo de reestruturação das Cadeias Globais de Valor.

Considerações finais

É  possível  apontar,  mesmo  sem  incluir  a  base  de  pensamento  de  outros
teóricos  para  além  dos  economistas  clássicos,  que  em  toda  trajetória  de
expansão  da  economia  capitalista  sempre  existirão  fatores,  sejam  eles
endógenos  ou  exógenos,  que  impactam  diretamente  a  tendência  de
crescimento. Esses ciclos ou flutuações quando atingem os pontos de baixa
causam  estagnação  econômica,  desemprego,  arrefecimento  do  consumo  e
retração do crédito; fragilizando tanto o lado real como financeiro do sistema.

De modo geral, os dados apresentados em relação à indústria automobilística
mostram que de fato há um crescimento da capacidade produtiva durante os
anos 2000, com crescimento do faturamento e da participação da indústria
automobilística no PIB industrial. Entretanto, os investimentos realizados pelo
setor estão longe de serem compatíveis com o faturamento alcançado, o que
aponta para o fato de que o Brasil exerce um papel de ator coadjuvante nesse
processo de expansão dos investimentos da indústria automobilística. 

Além do mais, segundo Moreira (2016), o mercado interno continua sendo a
principal  variável  que direciona os investimentos  e  a produção da indústria



automobilística, com uma baixa inserção no mercado externo do ponto de vista
das exportações. Por outro lado, predomina uma considerável importação de
automóveis, e a contração ou crescimento das importações de autoveículos
está mais associada a um cenário conjuntural  de crescimento econômico e
taxa de câmbio favorável às importações do que a uma mudança estrutural
que caracterize um “processo de substituição competitiva  de importações”.
Isso  também  sugere  que  o  processo  de  abertura  da  economia  brasileira
propiciou  uma  maior  internacionalização  do  setor,  mas  ao  mesmo  tempo
aponta para o fato de que os modelos produzidos no Brasil têm um mercado
restrito, são exclusivos e possuem baixa tecnologia embarcada, além do fato
de os preços dos veículos no país estarem entre os mais altos do mundo, o que
impede que o país seja competitivo no mercado internacional desse setor.

Enquanto  a  política  de  desenvolvimento  brasileiro  estiver  atrelada  ao  tripé
econômico, que resumidamente foi estruturado em conjunto com o FMI (Fundo
Monetário Internacional), a partir de janeiro de 1999 e compõe-se de taxa de
câmbio  flutuante  com  livre  mobilidade  de  capitais,  para  ajustar  as  contas
externas; taxa de juro real elevada, para garantir o cumprimento das metas de
inflação; superávit primário crescente, para conter o endividamento do setor
público  não  lograremos  êxitos  com  as  políticas  públicas  adotadas  para
promover efetivamente o desenvolvimento econômico e social no Brasil.
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