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1. RESUMO 

Tendo como referência a reestruturação econômica nos anos 90, desenvolveu-se uma 

pesquisa do setor automobilístico inserido em um contexto dos ambientes macro e 

microeconômicos. Analisou-se o setor tendo como referência os governos desde 

Fernando Afonso Collor de Mello até Dilma Vana Roussef, identificando os fatores 

mais importantes no que se refere à abertura econômica no Brasil e as principais 

variáveis que causaram impacto às indústrias automotivas instaladas no Brasil no 

decorrer desse período. Para isto foi realizada uma pesquisa bibliográfica em livros, 

jornais, periódicos, artigos, além de uma pesquisa descritiva através de entrevistas 

com três profissionais da área estratégica, representantes de três das maiores 

empresas do setor. A partir disso foi possível estruturar cenários comparativos entre 

os anos de 1990 até 2014 que auxiliaram nas análises envolvendo aspectos 

econômicos, políticos, sociais, tornando possível entender a relação estreita entre o 

caminho percorrido pelo setor automobilístico no Brasil e a economia brasileira. 

Percebeu-se uma convergência nos acontecimentos e a influência e contribuição do 

setor em relação à economia brasileira e vice-versa.  Identificou-se também que, além 

dos aspectos positivos de desenvolvimento, outros negativos foram reais, tais como o 

desemprego e as desinstalações industriais. Este trabalho pode oferecer dados 

secundários a trabalhos de análises de cenários futuros.  

 
Palavras-Chave: Mercado automobilístico. Ambientes econômicos. Governos 

brasileiros e crise. 

 

 

2. INTRODUÇÃO 

A indústria automobilística, segundo Botelho (2000), foi fator primordial para o 

desenvolvimento da economia brasileira. Ela promoveu uma reestruturação produtiva 

e tecnológica, apoiando o desenvolvimento do país, que ao longo dos anos sofreu 

impactos macro e microeconômicos, chegando assim, à mais recente crise 

econômica, caracterizada por uma desaceleração na economia, desemprego massivo 

e estrutural, além de instabilidades cambiais e financeiras. Este contexto histórico, 

somado ao setor automobilístico, têm influência na economia, sendo de suma 

importância para a sociedade entendê-los melhor no contexto brasileiro. Isto se faz 

necessário também em função das consequências sociais da crise vista pela 



perspectiva desta indústria, como por exemplo, o número de demissões em massa e 

o fechamento de empresas que, acarretaram um desequilíbrio nacional. 

Conforme citado, um dos setores que mais sofreu impacto diante da crise 

econômica foi o setor automobilístico, pois conforme Gerbelli (2015) houve um recuo 

de 24% na produção de veículos e, como vinha movimentando grande parte da 

economia no país, torna-se pertinente analisar o histórico desta indústria e entender 

o que pode ter acarretado a crise no setor e quais políticas foram fundamentais para 

moldar a história econômica do país e da indústria automobilística. 

Através dos principais fatores que caracterizaram as duas fases, da ascensão 

a partir de 1990 e da crise no setor em meados do ano de 2014, foi realizada uma 

análise macro e microeconômica, possibilitando observar vários índices impactantes 

merecedores de atenção. A gestão do país também se tornou fator primordial para a 

realização desse estudo, e, em função disso, será analisada a economia dentro dos 

governos no período de 1990 até 2014 e concomitantemente, observar como se 

desenvolveu o setor automobilístico neste intervalo. 

Além do campo social, este é um estudo de relevância para os campos político, 

empresarial e tecnológico. Político ligado ao posicionamento, gestão do país e 

subsídios dispostos a serem financiados por essa esfera; empresarial, relacionado às 

estratégias de ingresso e permanência nos mercados, e por fim, tecnológico, 

considerando a proporcionalidade, a preparação e a competitividade. 

Para facilitar a compreensão e análise histórica, o presente trabalho demonstra 

uma análise macro e microeconômica, seguida da economia brasileira nos governos 

que compreendem os anos de 1990 a 2014, abordando também como a indústria se 

desenvolveu durante os períodos especificados. A pesquisa de campo se dá em três 

empresas reconhecidas no setor automobilístico. 

 

3. OBJETIVOS 

A base de desenvolvimento deste trabalho está na seguinte pergunta: Qual a 

relação entre a economia brasileira, políticas de governo e a dinâmica do setor 

automobilístico? 

Para responder a esta questão estabeleceu-se como objetivo desenvolver um 

cenário do ambiente econômico para a indústria automobilística no Brasil nos períodos 

que compreendem 1990 a 2014 e também identificar o conjunto de fatores macro e 

micro ambientais que favoreceram a abertura econômica na década de 90, além dos 



fatores que colaboraram para a mais recente crise. Pretende-se então, determinar as 

principais variáveis econômicas e mercadológicas que impactaram o ambiente 

econômico para o setor automobilístico no Brasil no período, seguindo-se uma análise 

econômica e financeira da indústria automobilística no Brasil demonstrando, com isso, 

a importância dos estudos macro e microeconômicos para o setor. 

 

4. METODOLOGIA 

A metodologia utilizada está embasada numa pesquisa exploratória de dados 

secundários, utilizando a pesquisa bibliográfica através de livros e artigos científicos 

sobre o tema. Posteriormente, aplicou-se uma pesquisa de campo com características 

descritivas por meio de entrevistas com profissionais da área estratégica de três 

grandes montadoras instaladas no Brasil, partindo de um roteiro formado por questões 

abertas. Logo após, efetuou-se a análise que auxiliou no desenvolvimento do cenário 

comparativo e nas conclusões.  

 

5. DESENVOLVIMENTO 

 

5.1  ANÁLISE DO AMBIENTE MACRO E MICROECONÔMICOS 

Segundo Pindyck e Rubinfeld (2006), a microeconomia trata o comportamento 

das partes econômicas de forma individualizada, tais como consumidores, empresas, 

trabalhadores, bem como os mercados formados por essas partes. O estudo da 

microeconomia auxilia na tomada de decisão das empresas e o que pode ser feito 

para as mesmas serem mais assertivas e mais competitivas no mercado. Podem-se 

citar as seguintes unidades na microeconomia: Consumidores, trabalhadores, 

empresas e a interação destas unidades no mercado. 

Já a macroeconomia trata do desempenho do ambiente econômico e as 

políticas que os governos adotam a fim de monitorar o crescimento econômico e tentar 

influenciá-lo. Abel et al. (2008), informa que a macroeconomia abrange a economia 

como um todo e o objetivo é ser capaz de fazer proposições gerais em torno dela e 

ver como funciona.  

A influência macroeconômica pode se dar através do crescimento econômico 

de longo prazo, dos ciclos econômicos, do desemprego, da Inflação, do fato da 

economia ser aberta ou fechada e das Políticas macroeconômicas adotadas. 

 



5.2  INDÚSTRIA AUTOMOBILÍSTICA NO CONTEXTO DE CADA GOVERNO 

A participação da indústria automotora no período observado neste trabalho 

compreende em seu escopo os automóveis, os comerciais leves, os caminhões e os 

ônibus (Anfavea Anuário 2016), sendo, portanto, uma análise geral do mercado 

automotivo nacional que passou de 12,5% em 2000 para 18,2% em 2011.  

Durante o governo do presidente Fernando Afonso Collor de Mello havia um 

cenário de hiperinflação e algumas ações começaram a ser delineadas para a 

contenção da taxa que chegava a patamares assustadores, em torno de 80% ao mês, 

no final de 1989.  Uma das ações aplicadas foi a redução das barreiras alfandegárias 

possibilitando a importação de carros por parte das montadoras estabelecidas no país, 

gerando uma pauta de discussão entre sindicatos, empresas e governo, conhecida 

como Câmara Setorial - 1992 e 1993 (IPEA – Instituto de Pesquisa Econômica 

Aplicada, 1991/95), onde cada parte se sacrificaria em benefício comum. O governo 

reduziria os impostos, os representantes dos trabalhadores suspenderiam as greves 

e as montadoras repassariam o benefício fiscal para os preços finais, diminuindo a 

margem de lucro.  

Segundo Olmos (2015), o governo marcante para a indústria automobilística foi 

o do presidente Fernando Henrique Cardoso (FHC), pois em seu primeiro mandato 

lançou-se o regime automotivo, um programa no qual se garantia incentivos fiscais 

para as empresas do setor que se comprometessem a fazer fábricas no Brasil e a 

realizar exportações. O programa atraiu fabricantes de diversas regiões do mundo, 

inclusive França e Japão, que não haviam se arriscado anteriormente no governo 

Juscelino Kubitschek.   

Através do Plano Real, o governo conseguiu implantar estratégias que, 

juntamente com a estabilização macroeconômica, propiciaram o aprofundamento da 

abertura econômica acompanhado do desenvolvimento tecnológico e da concorrência 

internacional cada vez mais competitiva. O setor sofreu impactos devido à crise 

externa e no setor energético dentro do próprio país. Mesmo com as crises externa e 

energética, com a redução da taxa de juros e a busca pela estabilidade econômica 

brasileira no começo do governo de Luiz Inácio Lula da Silva em 2003, a indústria 

automotiva voltou a crescer, levando o Brasil a se tornar um dos principais mercados 

do mundo com taxas de crescimento próximas a 15% ao ano entre os anos de 2004 

e 2007 (BARROS, 2012, p. 111).  



No Ano de 2013, já no governo Dilma Vana Rousseff houve um crescimento na 

produção de veículos, com índice de 13,9%, chegando a 2,9 milhões, comparando-se 

ao ano de 2012 quando a produção era de 2,7 milhões. Esse aumento se deve às 

exportações que comparadas a 2012 era 404 mil unidades exportadas, passando a 

522,9 mil unidades no ano de 2013, crescendo em torno de 30% (ANFAVEA, 2013). 

O período 2014 foi de queda na produção de veículos gerando altos estoques. Com 

pouca produção e muitos veículos em estoque as demissões começaram a ocorrer.   

Desta forma a taxa de emprego, que estava em níveis altos, teve uma queda 

considerável. Se no início do governo Dilma Vana Rousseff o setor estava em alta no 

que se refere às questões produtivas e a empregos diretos, com o passar dos anos e 

com a instabilidade econômica perdurando até o ano de 2014, as indústrias 

automobilísticas entraram em declínio provocando demissões em massa e a alta dos 

estoques de veículos. 

 

5.3  MERCADO AUTOMOBILÍSTICO BRASILEIRO 

A partir da década de noventa, o ramo automobilístico, alavancado pela 

abertura do mercado, gerou desafios, oportunidades e diversas ameaças que se 

apresentaram como consequência da globalização de toda a cadeia, levando as 

empresas a deixarem de operar de modo doméstico para atuar de forma integrada, 

exigindo um gerenciamento mais apurado e estruturado, como se verá a seguir. 

 

5.3.1 Abertura dos Portos  

A competitividade de um país dentro de um mercado globalizado necessita de 

uma ferramenta crítica, que é a sua movimentação de cargas. O desenvolvimento dele 

passa pelos meios de transporte, refletindo na sua economia. E um dos caminhos de 

escoamento são os portos.  

Historicamente, os portos brasileiros flutuaram por entre a administração 

privada e pública, oscilando entre avanços e retrocessos, além da localização com 

pouca expressão econômica e com grande influência política.  

Salerno et al. (2003) aponta que a abertura comercial foi realizada sem que os 

portos estivessem preparados para o escoamento da produção interna que 

aumentava à medida que as montadoras iam instalando suas fábricas, além das 

importações, que cresciam consideravelmente no período. 



O Estado fez investimentos para atender urgências, sem suficiência para suprir 

a demanda e sem o acompanhamento de políticas por parte das autoridades para 

uma coordenação eficaz do processo, mantendo o sistema portuário fragmentado e 

precário, Segundo Araújo (2013), nos últimos 20 anos nenhum plano de investimentos 

com objetivos nacionais havia sido elaborado, o que tornou a malha portuária 

brasileira aquém da sua necessidade real. 

 

5.3.2 Instalações e Gerenciamento 

O setor automotivo é abastecido por uma enorme cadeia de suprimentos 

evidenciando a necessidade de integração dos fornecedores e de um gerenciamento 

eficaz dessas relações para que o fluxo seja constante e sem interrupções tanto em 

materiais, capacidade produtiva, produção, como atendimento da demanda do 

mercado consumidor. Segundo Albertin (2003), uma forma de agilizar esse processo 

de inter-relacionamentos foi a criação do complexo produtivo, com a inserção de 

sistemistas, que são os fornecedores chaves das indústrias automotivas, alocados em 

uma espécie de condomínio, disponibilizando os materiais praticamente em tempo 

real de produção. As montadoras, agentes de maior poder na cadeia de suprimentos, 

buscam adotar modelos de gerenciamento integralizados que permitam minimizar 

impactos e superar dificuldades, como por exemplo o modelo baseado no Sistema 

Toyota de Produção (STP), consolidando as práticas de produção just-in-time e a 

redução do número de fornecedores, que se tornam parceiros nesse processo.  

 

5.4  DESCRIÇÃO DAS EMPRESAS ALVO DA PESQUISA DE CAMPO 

A pesquisa de campo realizada procurou contemplar representantes do setor 

automobilístico já consolidados e bem reconhecidos no mercado. Dentre essas 

empresas estão a General Motors, que tem ampliado seu portfólio de produtos com a 

mais alta tecnologia e conectividade sempre surpreendendo seus clientes. No ano de 

2016 conseguiu manter a liderança na venda de automóveis, com 17,41% deste 

mercado (VALOR ECONÔMICO, 2017). 

A Mercedes Benz, outra gigante do ramo, conquistou a liderança nas vendas 

de caminhões em tempos de demanda retraída, segundo o site Automotive Business 

(2016). Já a Volkswagen está entre as dez maiores montadoras de carros do Brasil e 

sua capacidade produtiva chega a 3.500 mil veículos por dia, segundo o site Indústria 

Hoje (2014). 



5.5  ANÁLISE DE DADOS OBTIDOS 

As três empresas responderam as mesmas perguntas sob a ótica do mesmo 

contexto, considerando a relação da economia brasileira com a indústria 

automobilística. 

A General Motors veio para o Brasil em 1925 devido a oportunidade do aumento 

da frota de veículos e a decadência nas ferrovias. Já a Volkswagen e Mercedes Benz 

vieram na década de 50 atraídas pelo arrojo e inovação do governo Juscelino 

Kubschck. As três montadoras apontaram a influência do setor na economia como 

total e histórica, pois desenvolveu o Produto Interno Bruto (PIB), novos negócios e 

maiores índices de empregabilidade. A Mercedes Benz pontua ainda o fato do Brasil 

ser um país agrícola e o recebimento da indústria pesada que proporcionou um 

crescimento par a par entre a economia brasileira e a indústria automobilística. 

Com relação ao câmbio, sua variação pode mudar o rumo das decisões, devido 

ao fato das montadoras importarem os insumos e exportarem o produto final, sendo 

assim uma sombra no desenvolvimento estratégico, impactando nas vendas, na 

escolha dos fornecedores, dentre outros aspectos. A inflação impacta na vida das 

pessoas, portanto na indústria também, e as oscilações acabam atrapalhando as 

previsões, mudando os hábitos de consumo. A inflação também impacta em outros 

setores, a exemplo, a indústria agrícola na compra de caminhões da Mercedes Benz. 

As barreiras encontradas pelas questões legais são os aspectos tributários, 

pois quando recebem a isenção do Imposto sob Produto Industrializado (IPI) vendem 

mais e a um preço mais justo. Alegaram também as confusas legislações ambientais 

e sua fiscalização severa, além das barreiras comerciais internacionais com países 

nos quais mantêm negócios e as legislações trabalhistas que costumam ser 

agressivas com os empregadores. 

Para se manterem no mercado pontuaram o planejamento, visão estratégica, 

desenvolvimento de novos produtos, maior qualidade a preços mais competitivos, 

além da relação com instituições e parceiros de mercado. 

Dos obstáculos para empreender e inovar sinalizaram a instabilidade 

econômica, política e social dos países em desenvolvimento que afeta o consumidor, 

e o descaso com a educação para a preparação de profissionais competentes. A falta 

de retorno imediato também pode ser um empecilho. 

Perguntados se houve mudanças das estratégias, missão, visão e valores, 

disseram que na visão e políticas sim porque uma empresa não se pode dar ao luxo 



de estagnar, visto a grande concorrência, precisando assim de ajustes diante das 

situações, mantendo-se em consonância com o mercado. 

Diante de um cenário de crise as montadoras aconselham manter a calma e 

analisar friamente os cenários possíveis, reavaliar processos, ajustando as estratégias 

com a realidade, se preparando nas bonanças para possíveis momentos difíceis. Para 

elas a crise deve ser encarada com planejamento, organização e profissionais 

racionais e fiéis, pois, todo momento é passageiro, sendo para isso necessário não 

perder de vista os valores e os objetivos estratégicos. Em função da crise econômica, 

parcerias ou joint ventures podem apoiar na permanência no mercado, analisando 

com cautela, pois a crise passa e os acordos ficam, por isso deve ser vantajoso para 

ambos. Setores diferentes também podem se apoiar, onde um completa o serviço do 

outro. 

 

6. RESULTADOS 

Tabela 1 - Economia brasileira x indústria automobilística 

 
Fonte: elaboração própria. 

 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Verificou-se que para as empresas do setor manterem-se no mercado, 

pensando na variável incontrolável que é a economia, faz-se necessário realizar um 

planejamento pensando sempre a longo, médio e curto prazos, pois os impactos 

podem durar anos e quaisquer ações podem alterar os cenários. 

Retoma-se a pergunta de pesquisa: Qual a relação entre a economia brasileira, 

políticas de governo e a dinâmica do setor automobilístico? 



Pode-se concluir que há, sem dúvidas, uma relação estreita, englobando 

oscilações entre vales e picos par a par, assim como visualizado na tabela 1– 

Economia brasileira x indústria automobilística - ao passo que uma contribuiu para o 

desenvolvimento da outra na década de 1990, onde o Brasil visava o crescimento e a 

reestruturação produtiva. Desta forma a indústria foi entendida como sendo o caminho 

direcionador da economia. Por outro lado, as montadoras buscavam oportunidades e 

incentivos para crescer e ampliar seus negócios.  A relação da abertura econômica 

com as políticas dos governos propiciou a entrada do Brasil no mercado internacional, 

e a partir das mudanças globais, medidas governamentais foram e são necessárias a 

fim de conter os impactos. Muitos desses impactos refletiam no setor objeto de estudo, 

assim como o mesmo influenciou bastante no processo de crescimento, tendo em 

vista sua grande participação na economia. Considerando a estreita relação entre a 

economia brasileira em pleno desenvolvimento e diante da sua extensão territorial que 

possibilita grandes infraestruturas, com o mercado automobilístico, aumentando a 

empregabilidade e o fluxo econômico, é interessante amadurecer o pensamento sobre 

a necessidade do desenvolvimento de parcerias legais entre governo e montadoras, 

no sentido de alinhar os objetivos e direcionar os esforços em prol do crescimento 

econômico brasileiro. É importante a redução dos vales existentes entre a indústria e 

o governo.  

Visto o cenário de crise, o Brasil, diante da sua vasta extensão territorial e seus 

inúmeros recursos, verifica-se ser importante a diversificação dos investimentos e 

esforços do país e um maior número de possibilidades e setores, que já acontece na 

atualidade. A dependência exacerbada pode ocasionar crises maiores, pois a 

fragilidade de um impacta diretamente no outro. Já as indústrias, diante do cenário de 

crise, podem trabalhar com maiores e mais amplas projeções de cenários, ampliando 

suas possibilidades no que se refere a mercados. 
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