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A crise financeira que começou em 2007 tem sido persistentemente marcada por idéias 
confusas e formulação de políticas casuísticas. Agora, o Tesouro dos EUA está rumando para 
um erro de proporções históricas e catastróficas, ao recusar-se a socorrer as três grandes 
fabricantes automobilísticas americanas.   
 
Não nos enganemos. Se as três grandes de Detroit falirem, o furacão perfeito realmente terá 
desembarcado, com um colapso tanto na economia real como no setor financeiro. Essa 
ameaça significa que os recursos financeiros para operações de socorro autorizadas pelo 
Congresso podem legitimamente ser usados para dar sustentação aos fabricantes 
automobilísticos. A recusa do Tesouro em fazê-lo é um erro monumental que cria o risco de 
um derretimento geral, cujas conseqüências serão ampliadas para bem além das praias 
americanas.   
 
Os defensores de um socorro às três grandes enfatizaram as enormes perdas de emprego 
associadas a um cenário falimentar, envolvendo não apenas postos de trabalho diretamente 
providos pelos fabricantes automobilísticos, mas também empregos em fornecedores de 
componentes, revendedores de automóveis e nos setores de transportes e publicidade.   
 
Essas perdas de postos de trabalho serão então multiplicadas localmente e em nível nacional. 
Os salários perdidos diminuirão o consumo, provocando cortes de empregos adicionais, 
enquanto fechamentos de fábricas reduzirão os investimentos, impactando o emprego nos 
setores de bens de capital. As perdas de renda também reduzirão as receitas tributárias, o que 
resultará em redução do emprego no setor público.   
 
Além disso, os fabricantes automobilísticos são essenciais para o estreitamento do déficit 
comercial, e sua extinção poderia provocar outro surto de importações. Os fabricantes 
automobilísticos são também a espinha dorsal da indústria americana, promovendo progressos 
em tecnologia industrial que será necessária para que os EUA sejam um líder mundial na 
vindoura revolução "verde" no setor de transportes. Além disso, as três grandes são vitais para 
a segurança nacional, por fornecer importantes veículos bélicos. Por último, uma falência 
imporá enormes custos à estatal Empresa Garantidora de Benefícios Previdenciários (PBGC, na 
sigla em inglês), agravando ainda mais as perspectivas fiscais.   
 
Tudo isso é verdade. Mas está ausente dessa série de argumentos o dano que uma falência 
das três grandes imporia aos mercados financeiros. De uma só tacada, seriam varridos do 
mapa os ganhos duramente conquistados na estabilização do sistema financeiro.   
 
As três grandes e suas subsidiárias financiadoras da compra de automóveis (como a GMAC) 
são enormes devedoras cujos passivos estão disseminados por todo o sistema financeiro. Se 
falirem, o setor de seguros, que é provavelmente um grande detentor dessas dívidas, 
rapidamente entraria numa espiral de colapso. Fundos de pensão também seriam impactados, 
impondo mais custos à PBGC.   
 
Mas o maior dano poderá vir do mercado de swaps de risco de crédito (CDS, na sigla em 
inglês) que derrubou a AIG. Enormes apostas foram, indubitavelmente, feitas em cima de 
bônus da GM, Ford, Chrysler e da GMAC, e uma falência seria um evento deflagrador da 
execução dos CDS, exigindo o pagamento desses bônus. Além disso, uma falência das três 
grandes provocará o colapso de outras companhias, criando o risco de uma cascata de danos 
financeiros, à medida que seus bônus e ações perderem valor e novos eventos deflagradores 
de execução de CDS forem disparados. Esse é um desenlace - um verdadeiro pesadelo - que 
cria o risco de uma réplica do crash de 1929.   
 
A oposição ao socorro está trazendo de volta à superfície o pior do pensamento econômico 
conservador que, para início de conversa, foi o que colocou os EUA e o mundo nessa encrenca. 
A oposição do Fed e do Tesouro a uma intervenção ativa implicou que ambos demorassem a 
compreender que apenas criar uma grade de proteção em torno dos bancos comerciais não 



poderia salvar o sistema financeiro. Agora, eles não estão compreendendo a importância 
financeira das três grandes.   
 
Mais uma vez, volta a ser exibida a animosidade conservadora em relação aos sindicatos. Mas 
é a debilidade dos sindicatos que causou a estagnação salarial e obrigou os EUA a depender de 
endividamento e inflação nos preços de ativos como motor de crescimento.   
 
Outra acusação dos conservadores é que uma operação de salvamento desrespeitaria regras 
de livre comércio. Mas são essas regras que fomentaram os déficits comerciais que por sua vez 
desestabilizaram e minaram a economia americana. A realidade é que o comércio mundial 
sofreria um dano bem maior em decorrência das conseqüências econômicas mundiais de uma 
falência das três grandes.   
 
Por último, os conservadores estão citando a velha parábola do risco moral com o objetivo de 
argumentar que um socorro transformaria a indústria americana em um permanente pedinte 
de fundos governamentais. Na realidade, os empresários sempre fizeram lobby no Congresso 
buscando favores e isenções tributárias, e a experiência com o Lehman Brothers provou a 
tolice de confundir parábolas sobre risco moral com gerenciamento de crises.   
 
Existem, certamente, problemas colossais em Detroit, e os CEOs das três grandes fabricantes 
automobilísticas nunca puderam ser acusados de excesso de imaginação. A política econômica 
também contribuiu para sua atual condição na medida em que acordos comerciais e um dólar 
sobrevalorizado estimularam as importações de automóveis, e uma política energética e 
ambiental incoerente asfixiou inovações.   
 
Tudo isso precisa ser corrigido. Mas sacrificar as três grandes fabricantes automobilísticas nada 
trará de positivo, mas trará o risco de provocar uma trágica depressão econômica.  
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 28, 29 e 30 nov. 2008, Primeiro Caderno, p. A13. 


