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Resumo:  

A partir dos anos 1970 uma nova concepção de desenvolvimento passou a vigorar 

entre os países capitalistas, denominada de neoliberalismo. Segundo Carcanholo e Baruco 

(2006), o neoliberalismo deve ser interpretado como uma das formas de resposta do 

capitalismo à sua própria crise dos anos 1970. A criação de um arcabouço teórico 

neoliberal foi estabelecida pelos liberais, com destaque para Haeyk. 

O Chile foi pioneiro no ciclo neoliberal contemporâneo, com a ditadura de 

Pinochet em 1973. A partir de então as ideias neoliberais ganharam terreno. No Brasil, 

em 1990, com a presidência de Collor, o país inicia a implementação de uma estratégia 

de desenvolvimento com viés neoliberal.   

Diante deste quadro, o presente trabalho pretende analisar as medidas econômicas 

implementadas na década de 1990 no Brasil que contribuíram para a implementação e 

aprofundamento da estratégia de desenvolvimento neoliberal no país, marcado pela forte 

redução do papel do Estado na economia. O objetivo da pesquisa consiste em apresentar 

as medidas adotadas pelo governo Collor, Itamar e Fernando Henrique Cardoso que 

configuraram a estratégia de desenvolvimento neoliberal que vigora no país desde então.  

A hipótese deste trabalho é que diante da mudança estrutural internacional, de 

adoção de uma política econômica neoliberal, o Brasil iniciou a década de 1990 

implementando este ideário na política econômica do país, ao eleger Fernando Collor de 

Mello como presidente. A partir de então, estabeleceu-se uma mudança estrutural em 

meio a uma crise inflacionária.  

A fim de realizar esta pesquisa histórico-teórica, o procedimento metodológico 

será centrado na descrição e análise do período de adoção de um modelo de 

desenvolvimento neoliberal no país, com a vitória de Collor e a implementação da 

abertura comercial, adoção do Plano Real e do tripé macroeconômico e metas de inflação, 

por meio de uma revisão de literatura de autores que retratam o tema. 
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From the 1970s onwards, a new concept of development came into force among 

capitalist countries, called neoliberalism. According to Carcanholo and Baruco (2006), 

neoliberalism should be interpreted as one of the forms of capitalism's response to its own 

crisis in the 1970s. The creation of a neoliberal theoretical framework was established by 

liberals, with emphasis on Haeyk. 

Chile was a pioneer in the contemporary neoliberal cycle, with the Pinochet 

dictatorship in 1973. From then on, neoliberal ideas gained ground. In Brazil, in 1990, 

with Collor's presidency, the country began implementing a development strategy with a 

neoliberal bias. 

In light of this situation, this paper intends to analyze the economic measures 

implemented in the 1990s in Brazil that contributed to the implementation and deepening 

of the neoliberal development strategy in the country, marked by the strong reduction in 

the role of the State in the economy. The objective of the research is to present the 

measures adopted by the Collor, Itamar and Fernando Henrique Cardoso administrations 

that shaped the neoliberal development strategy that has been in force in the country since 

then. 

The hypothesis of this work is that, given the international structural change, of 

adopting a neoliberal economic policy, Brazil began the 1990s implementing this idea in 

the country's economic policy, by electing Fernando Collor de Mello as president. From 

then onwards, a structural change was established in the midst of an inflationary crisis. 

In order to carry out this historical-theoretical research, the methodological procedure 

will be centered on the description and analysis of the period of adoption of a neoliberal 

development model in the country, with Collor's victory and the implementation of trade 

opening, adoption of the Real Plan and the macroeconomic tripod and inflation targets, 

through a literature review of authors who portray the theme. 
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1. Introdução 

A partir dos anos 1970 uma nova concepção de desenvolvimento passou a vigorar 

entre os países capitalistas, denominada de neoliberalismo. 

Segundo Carcanholo e Baruco (2006), o neoliberalismo deve ser interpretado 

como uma das formas de resposta do capitalismo à sua própria crise dos anos 1970. A 

criação de um arcabouço teórico neoliberal foi estabelecida pelos liberais, com destaque 

para Haeyk. 

O Chile foi pioneiro no ciclo neoliberal contemporâneo, com a ditadura de 

Pinochet em 1973, em seguida a Inglaterra em 1979 com Thatcher e em 1980 com Reagan 

nos Estados Unidos. A partir de então as ideias neoliberais ganharam terreno. 

Durante 1989 surgiram no cenário internacional o chamado Congresso de 

Washington e o Plano Brady. O primeiro consistia em uma série de reformas que os países 

em desenvolvimento deveriam adotar na área econômica para que entrassem em uma 



trajetória de crescimento autossustentado. Essas reformas visavam assegurar a disciplina 

fiscal e realizar uma ampla liberalização comercial e financeira, além de diminuir o forte 

papel do Estado na economia. Já o segundo consistia na reestruturação da dívida soberana 

de diversos países através de uma oferta abundante de financiamento internacional que 

estava condicionada à realização de reformas e de um profundo ajuste fiscal.  

Em 1990, com a presidência de Collor, o país inicia a implementação de uma 

estratégia de desenvolvimento com viés neoliberal.   

Diante deste quadro, o presente trabalho pretende realizar uma análise da 

implementação da estratégia de desenvolvimento neoliberal no Brasil. A questão 

problema que se pretende responder com esta análise é: qual a direção e os impactos 

causado pela implementação da estratégia neoliberal no País a partir da década de 1990?  

O objetivo da pesquisa consiste em apresentar as medidas adotadas pelo governo 

Collor, Itamar e Fernando Henrique Cardoso que configuraram a estratégia de 

desenvolvimento neoliberal que vigora no país desde então e seus impactos.  

A hipótese deste trabalho é que diante da mudança estrutural internacional, de 

adoção de uma política econômica neoliberal, o Brasil iniciou a década de 1990 

implementando este ideário na política econômica do país, ao eleger Fernando Collor de 

Mello como presidente. A partir de então, estabeleceu-se uma mudança estrutural em 

meio a uma crise inflacionária.  

Visto que esta pesquisa envolve uma análise histórico-teórica, o procedimento 

metodológico para realiza-la será centrado na descrição e análise do período de adoção 

de um modelo de desenvolvimento neoliberal no país, que vai do início dos anos 1990 

até a adoção do tripé macroeconômico, por meio de uma revisão de literatura de autores 

que retratam o tema.  

Para tanto, o artigo encontra-se dividido em cinco seções, além desta introdução. 

Na próxima seção é feita uma contextualização da nova fase do capitalismo, a qual o 

Brasil se adere no início da década de 1990. A seguir será apresentada as condutas do 

governo Collor. A quarta seção apresentará as condutas do governo Itamar e tratará da 

reforma monetária e as crises financeiras externas que ocorreram durante este período. A 

quinta seção discorre sobre o tripé macroeconômico e metas de inflação adotados no 

Brasil.  Breves considerações encerram este artigo.  

 

 

 



2. Neoliberalismo  

Segundo Carcanholo e Baruco (2006), nos anos após a Segunda Guerra Mundial 

(1939-1945), as políticas econômicas das principais economias mundiais tinham como 

foco o aumento dos direitos sociais e a tentativa de atenuação dos efeitos das crises 

cíclicas do capitalismo.  Para obter estes objetivos implicava uma pesada intervenção 

estatal.  

Entre os anos 1974-1975 a economia capitalista mundial passou pela sua primeira 

recessão generalizada desde a segunda guerra mundial. Segundo o autor “a crise de 1929 

foi responsável pela queda da hegemonia teórica de inspiração liberal e pela subsequente 

emergência das teses de inspiração keynesiana, assim como a crise dos anos 1974-1975 

responde pelo retorno da hegemonia teórica neoliberal.” (CARCANHOLO, BARUCO p. 

3 , 2006). 

Quanto ao processo de crise da política econômica dos anos 1970 sua concepção 

é influenciada pelas transformações que o capitalismo global exigia naquela conjuntura. 

Logo, acreditava-se que o retorno do crescimento/ desenvolvimento deveria passar por 

um processo de redução da inflação, do conflito sindical, relacionados às políticas de 

bem-estar social e reposição da lucratividade. 

Neste contexto, a valorização do capital excedente precisava de uma esfera 

alternativa de valorização, papel este cumprido pela valorização financeira que 

intensificou os processos de desregulamentação, abertura e internacionalização das 

finanças neste período.  

A criação de um arcabouço teórico relacionado à tais transformações foi 

estabelecida pelos liberais, os quais acreditavam que o aumento exagerado dos preços do 

petróleo deve-se à excessiva expansão monetária. Além disso, acreditam que o surto 

inflacionário está relacionado às ações sindicais que, a partir de certo momento, 

reivindicaram salários superiores às perdas ocasionadas pela inflação. 

A legitimação de novas políticas econômicas que garantissem a retomada do 

processo de acumulação de capital dos países capitalistas, após a crise dos anos 1970, 

precisava de uma concepção de desenvolvimento que concorresse com o Keynesianismo. 

Esta nova concepção de desenvolvimento, baseada nas teses liberais, convencionou-se 

chamar de neoliberalismo. Desta forma, para o autor, o neoliberalismo foi uma das formas 

de resposta do capitalismo à sua própria crise dos anos 1970.  

Segundo Paulani (2006), o histórico do neoliberalismo remete ao economista 

Friedrich Hayek, que, até meados da década de 1930, destacou-se pela relevância dada à 



ideia de equilíbrio à teoria que defendia. A teoria do equilíbrio realiza uma análise da 

oferta e demanda com base no fato de que os agentes, por meio de indícios transmitidos 

pelo mercado, procuram alcançar um estado no qual não haja excesso de demanda em 

nenhum mercado. A teoria que consolida essa particularidade do mercado é a teoria 

neoclássica, que possui como fundamento a concepção do Homo economicus e baseia-se 

na teoria do valor-utilidade.  

Para Haeyk (1990), a filosofia do individualismo defende que as escalas de valores 

individuais devem ser priorizadas, contudo, esse ideário não exclui a existência de fins 

sociais, que para o autor é a possibilidade de coincidir os objetivos individuais de diversos 

indivíduos.  

O autor acredita que o planejamento estatal não conseguiria atingir os objetivos 

individuais de todos, pois a diversidade e a quantidade elevada de indivíduos 

representados pelo Estado ocasionam um descontentamento com esta instituição.  

Haeyk (1990) argumenta que com o planejamento central, o problema econômico 

será resolvido pela comunidade, e não pelo indivíduo, e assim, caberá aos seus 

representantes estabelecer quais necessidades são mais importantes. Assim, segundo o 

autor, planejamento econômico leva a regimes autoritários.  

Para Anderson (1995), a crise do modelo econômico em 1973 marcou a queda do 

mundo capitalista avançado em uma recessão, com baixa taxas de crescimento e elevadas 

taxas de inflação. Daí em diante as ideias neoliberais ganharam espaço e passou a vigorar 

as ideias de Hayek. Desta forma, a solução era manter um Estado forte no que se refere à 

capacidade de romper o poder dos sindicatos e no controle do dinheiro, e mínimo quanto 

aos gastos sociais e nas intervenções econômicas.   

Segundo o autor, a experiência chilena foi pioneira no ciclo neoliberal 

contemporâneo sob a ditadura de Pinochet, em 1973, que iniciaram os programas 

neoliberais com desregulação, desemprego massivo, repressão sindical, redistribuição de 

renda em favor dos ricos e privatizações de bens públicos. Em 1979, Thatcher foi eleita 

na Inglaterra determinada a implementar o programa neoliberal. Em 1980 Reagan elegeu-

se presidente dos Estados Unidos e a prioridade neoliberal era voltada à competição 

militar com a União Soviética. Desde então as ideias neoliberais passaram a ganhar 

espaço.  

 

 

 



3. A mudança do modelo de crescimento e desenvolvimento 

3.1. A nova fase do capitalismo no Brasil: Neoliberalismo como estratégia de 

política econômica   

O ano de 1989 pode ser considerado o marco inicial do discurso neoliberal no 

Brasil. O País ainda padecia com o problema inflacionário quando nas eleições 

presidenciais se deparou, em segundo turno, com a escolha entre o discurso dito liberal 

social de Fernando Collor de Mello de um lado (pelo PRN, Partido da Reconstrução 

Nacional, criado apenas para levar o político à disputa presidencial), e de outro, Luís 

Inácio Lula da Silva, com uma visão mais popular e desenvolvimentista (pelo PT, Partidos 

dos Trabalhadores, cuja criação foi um marco na defesa dos direitos dos trabalhadores 

nos anos da ditadura). 

Após uma disputa bastante equilibrada, Collor venceu no segundo turno, no qual 

Lula contou com o apoio de Mario Covas, candidato do PSDB e Leonel Brizola, do PDT, 

ambos derrotados no primeiro turno. A partir da vitória de Collor iniciou-se o avanço da 

agenda neoliberal no País. 

De acordo com Castro (2016), no início da década de 1990 a inflação ultrapassava 

80% ao mês, e a economia desde meados da década de 1980 estava estagnada.  

As reformas propostas por Collor ocasionaram uma ruptura com o modelo de 

crescimento com elevada participação do estado e proteção tarifária. Em março de 1990, 

foi lançado o Plano Collor 1, através do qual o cruzeiro foi reintroduzido como padrão 

monetário e foi promovido um congelamento de preços de bens e serviços que foram 

desrespeitados. O diagnóstico deste plano era que existia uma fragilidade financeira do 

Estado. O plano propunha resolver o problema da alta inflação por meio de uma 

desindexação parcial da economia e desoneração temporária do pagamento de juros sobre 

a moeda indexada, que consistia novos depósitos bancários que tinham como 

contrapartida títulos públicos e privados do overnight. 

Em relação a área financeira, foi feito um sequestro de liquidez, no qual todas as 

aplicações financeiras que ultrapassassem o limite de NCr$ 50000 foram bloqueadas por 

um prazo de 18 meses.  

Quanto às medidas fiscais, este plano promoveu um aumento da arrecadação, 

através da criação de novos tributos, aumento do Imposto sobre produtos Industrializados 

(IPI) e outros, além de uma série de medidas de combate à sonegação.  

Este plano reduziu a inflação nos meses seguintes à implementação, porém, a 

mesma voltou a se acelerar ao longo do ano. Diante do recrudescimento desta, a ministra 



Zélia Cardoso de Mello foi substituída por Marcílio Marques Moreira e em fevereiro de 

1991 foi lançado o Plano Collor 2, cujo objetivo principal era conter as taxas de inflação 

através da racionalização dos gastos nas administrações públicas, do corte das despesas e 

da aceleração do processo de modernização do parque industrial.  

 

3.2. Abertura econômica e privatizações: O fim do modelo de 

industrialização 

 

A piora na conjuntura macroeconômica brasileira no início da década de 1990 

deu-se em um momento em que já acontecia uma desarticulação institucional do Estado 

desenvolvimentista de caráter estrutural a partir da crise dos anos 1970 e principalmente, 

1980. Diante da crise, o Estado brasileiro foi paulatinamente reduzindo sua capacidade 

de intervenção nas políticas fiscal, industrial e tecnológica, e de ordenar e operar políticas 

que apresentam um caráter passivo e regulatório, e isso se devia fundamentalmente à 

incapacidade de investimento público. Portanto, o crescimento e manutenção dos níveis 

de qualidade e confiabilidade das infraestruturas de energia, transporte e 

telecomunicações no país acabavam extremamente prejudicados (FERRAZ,1997). 

A persistência da inflação alta e crônica afetava a competitividade e dificultava o 

cálculo econômico de médio e longo prazo, assim como reduzia os horizontes decisórios 

de todos os agentes, desordenando os planos de investimentos. Além disso, a ausência de 

transparência do sistema de preços em circunstâncias instáveis proporcionava o repasse 

das elevações dos custos aos consumidores, ocasionando desestímulo na busca por maior 

eficiência produtiva. Neste cenário, as empresas encontravam-se obrigadas a efetuar 

esforços administrativos consideráveis na negociação com fornecedores e clientes, 

principalmente no período de vigência dos planos de estabilização (FERRAZ, 1997).   

Complementarmente, Carneiro (2002) argumenta que, no decorrer dos anos 1990 

o País passou por um acentuado processo de liberalização da economia que se deu em 

dois aspectos: a abertura financeira e comercial. A abertura financeira, na percepção do 

autor, favoreceu duas dimensões fundamentais dentre as quais estariam “a ampliação da 

conversibilidade da conta de capital do Balanço de Pagamentos e a desnacionalização de 

parcela expressiva das empresas do setor financeiro, em especial no setor bancário.” 

(p.256).  

Desde logo, as barreiras não tarifárias – consideradas por muitos 

como o principal instrumento de proteção – foram inteiramente 



eliminadas. Foi abolido o anexo C, uma lista da qual faziam parte 

cerca de 1300 produtos com importação proibida em razão da 

produtividade de similar nacional. Os regimes especiais de 

importação foram reduzidos ao drawback, à Zona Franca de 

Manaus e ao setor de tecnologia da informação. (CARNEIRO, 

2002, p.313).  

 

Ocorreu também uma rápida redução das tarifas e em um período aproximado de 

cinco anos houve uma intensa redução da proteção à indústria: em média, a tarifa 

alfandegária reduziu três vezes a mais que o valor que possuía na década anterior. 

No que diz respeito ao setor público, o processo de liberalização proporcionou 

uma consequência maior em relação à abertura comercial e a desnacionalização da 

propriedade, visto que as privatizações foram expressivas. “Essas modificações 

constituem parte importante de um crescimento alternativo ao desenvolvimentismo.” 

(CARNEIRO, 2002, p.309). 

Tratava-se de uma mudança estrutural, de mudança de rota em termos de políticas 

macroeconômicas, em meio a uma profunda crise conjuntural. Independentemente do teor 

das correções apontadas pelas políticas liberais, a persistência da inflação em níveis 

extremamente elevados nublava a capacidade de análise dos agentes econômicos e com 

isso inviabilizava a realização de investimentos, bem como a capacidade de 

implementação de políticas de crescimento por parte do Estado. 

A expectativa inicial era a de que ocorresse uma convergência imediata da 

inflação endógena à internacional, o que evitaria que a estabilização cambial produzisse 

a perda de competitividade internacional. Entretanto, a convergência da inflação deu-se 

de forma bastante lenta. Fato que, somado à forte valorização cambial já no seu início, 

acarretou a perda de competitividade internacional do País, dado o crescimento explosivo 

das importações, gerando também acumulação de déficits significativos na Balança 

Comercial e no Balanço de Pagamentos, na conta transações correntes (BATISTA JR, 

1996). 

Sob tal cenário, Biancarelli (2014), argumenta que:  

 

Devido à abertura comercial e financeira às privatizações e a 

própria atração de investimentos estrangeiros diretos, o nível de 

concorrência internacional foi elevado no espaço econômico 



doméstico. Com a contribuição da forte apreciação da taxa de 

câmbio, esse processo foi longe demais e tornou-se improdutivo 

em termos de ganhos de eficiência, resultando em falências, 

desemprego e desnacionalização. A regressão da estrutura 

produtiva também foi acompanhada pela deterioração das 

finanças públicas (prejudicada pela estratégia macroeconômica 

de valorização cambial e acumulação de reservas internacionais) 

e pela inadequação de um sistema tributário complexo e 

regressivo, que assistiu a um forte aumento de carga tributária 

total. Para piorar, a economia esteve durante todo o período 

sujeita à volatilidade dos fluxos internacionais de capital e 

testemunhou três episódios de crise cambial – 1998-1999, 2001 e 

2002- que foram enfrentados seguindo o receituário ortodoxo 

tradicional: assistência de liquidez do FMI, cortes de gastos 

públicos e elevação nas taxas de juros. (BIANCARELLI, 2014, 

p. 273) 

 

O grau em que se manifesta a conversibilidade da conta capital se refere à 

facilidade com que são possibilitadas as entradas e saídas de capitais daqueles que são 

considerados residentes e também dos não-residentes. Isto é, cria condições nas normas 

de conversibilidade da moeda estrangeira para moeda doméstica com a finalidade de 

investimento e empréstimo. Quanto à desnacionalização, considera-se a alteração no 

controle da propriedade do sistema financeiro “permitidas por mudanças permanentes ou 

ad hoc na legislação” (CARNEIRO, 2002, p.266). No que se refere a substituição 

monetária, significa que as moedas estrangeiras são utilizadas em funções que, de início, 

deveriam ser executadas pela moeda doméstica. 

Como consequência desta abertura, observa-se um crescimento do passivo 

externo da economia brasileira mais veloz. Desta forma, devido à magnitude, origem e 

razão de alimentação do passivo externo, a economia do país passa a se caracterizar por 

uma situação de extrema vulnerabilidade. Decorre também como consequência o fato de 

que, além de aumentar de forma significativa a posse de ativos financeiros no exterior 

através dos residentes, persuadiu, temporária e permanentemente, a substituição da 

moeda nacional pela estrangeira em diversas operações. 



Além das políticas de intensificação da abertura econômica, o governo Collor foi 

marcado por políticas de privatização. Diante do apoio obtido pela legitimidade das urnas, 

pelo contexto internacional pró-reformas, pela insatisfação do público diante da 

deterioração dos serviços prestados por algumas estatais, e pela própria crise do Estado, 

o governo enfatizava, no âmbito interno, uma estratégia maior de privatização. Neste 

período destacou-se o Pano Nacional de Desestatização (1990-1994) por meio do qual 

pretendia-se contribuir para o redesenho do parque industrial, consolidar a estabilidade, 

e reduzir a dívida pública (CASTRO, 2016).  

Em suma, apesar das profundas transformações estruturais cuja ordenação iniciou, 

- o primeiro governo civil eleito após a ditadura foi tão curto quanto conturbado: em dois 

anos de mandato houve sequestro de ativos, proximidade da hiperinflação, sinalização na 

direção do projeto liberal, que embora tenha avançado pouco, realizou diversas 

privatizações, e, para concluir, o próprio impeachment do presidente (PAULANI, 2006). 

O impeahment de Collor teve seu remate em 29 de dezembro de 1992, quando o 

presidente renunciou pouco antes da sua condenação pelo Senado. 

 

4.  Nova gestão econômica 

Em razão da vacância do cargo de Presidente da República, devido ao afastamento 

de Collor pelo processo de impeachment, o vice-presidente Itamar Franco, ex-senador e 

ex-governador de Minas Gerais, assumiu o cargo no dia dois de outubro de 1992. A partir 

de então, iniciaram-se as pressões para a formação de seu governo. Pressionado por 

partidos políticos, preocupado em conseguir apoio parlamentar e com receio de ser 

dominado por ministros muito fortes, o novo presidente desistiu de compor um 

“ministério de notáveis”, como tinha aventado inicialmente. Assim, preferiu reunir 

amigos políticos e ex-assessores. Todavia, Itamar recebeu inesperadas recusas como, por 

exemplo, a de Delfim Netto para a agricultura. 

Em oito meses de governo, o presidente Itamar, com o seu estilo de governo 

caótico, teve três Ministros da Fazenda. Os três acreditavam que a inflação do país era 

inercial e que a medida inicial para este problema era o ajuste fiscal. Entretanto, o 

presidente agia de forma intempestiva desautorizando ministros e tomando decisões sem 

antes mesmo conversar com a equipe econômica, ao ponto de, algumas vezes, chegar a 

falar que ele mesmo assumiria o Ministério da Fazenda. Em maio de 1993, quando a 

inflação se encontrava a 25% ao mês e em uma trajetória de ascensão, o Senador e 

Ministro das Relações Exteriores, Fernando Henrique Cardoso, tornou-se Ministro da 



Fazenda. Cardoso já era um sociólogo conceituado, graduado em Ciências Sociais na 

Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da Universidade de São Paulo. 

O novo ministro escolheu nomes como o economista Pedro Malan como 

negociador chefe da dívida pública externa4 , André Lara Resende, Edmar Bacha5 , 

Winston Fritsch, Gustavo Franco, Pérsio Arida e Clóvis Carvalho como assessores e em 

junho de 1993 anunciou o Plano de Ação Imediata (PAI), cujo objetivo central era um 

rigoroso arrocho fiscal. O presidente Itamar Franco assinou uma medida provisória 

criando o cruzeiro real (CR$) e cortando três zeros da moeda. Desta forma, Cr$1 mil 

equivalia a CR$ 16. A resolução número 2010 do BNDES divulgava a substituição do 

meio circulante7 . Entretanto, a ameaça de descontrole da inflação ainda era iminente8 . 

Neste período, o cenário era de incredulidade no que tangia a possibilidade da 

existência de uma política anti-inflacionária efetiva no curto mandato de Itamar Franco, 

um governo fraco, que não possuía base parlamentar estável e que não contava com a 

legitimidade de uma eleição pelo voto direto. 

 

 

4.1. Reforma monetária e as crises financeiras externas da década de 1990 

Focados em combater a inflação que se acelerava, a nova equipe econômica 

formada por Fernando Henrique Cardoso elaborou o Plano Real, que tinha como 

diagnóstico da inflação o desajuste das contas públicas. Este plano foi concebido como 

um programa de três fases.  

A primeira fase do plano consistiu no ajuste fiscal. Esta fase foi composta pelo 

Programa de Ação Imediata (PAI) e o Fundo Social de Emergência (FSE). O PAI, lançado 

em 1993, teve como foco a redefinição da relação da União com os Estados e o Banco 

Central com os Bancos Estaduais e Municipais, além de um combate à sonegação. Dando 

continuidade a esses esforços, o governo propôs, em fevereiro de 1994, a aprovação do 

                                                           
4 Acervo Jornal do Brasil. Cardoso não vai dar “sustos no mercado”. 21/05/1993 
https://news.google.com/newspapers?nid=0qX8s2k1IRwC&dat=19930521&printsec=frontpage&hl=ptB
R 
5 Acervo Folha de São Paulo. Ministro confirma Edmar Bacha na equipe 23/05/1993 
http://acervo.folha.uol.com.br/fsp/1993/05/23/2//4933418 
6 Acervo Folha de São Paulo. Caem três zeros e surge o cruzeiro real. 29/07/1993 
http://acervo.folha.uol.com.br/fsp/1993/07/29/2//4794291 
7 
https://www.bcb.gov.br/pre/normativos/busca/downloadNormativo.asp?arquivo=/Lists/Normativos/At 
tachments/43582/Res_2010_v1_O.pdf 
8 Acervo Folha de São Paulo. Balanço do Plano de Ação Imediata. 08/08/1993 
http://acervo.folha.uol.com.br/fsp/1993/08/08/2//4949897 



FSE, que seria constituído por meio da desvinculação de algumas receitas do governo 

federal.  

A segunda fase buscava eliminar o componente inercial da inflação. A equipe 

econômica acreditava que para acabar com a inflação era preciso zerar a memória 

inflacionária, contudo, ao invés de utilizar o congelamento de preços, a desindexação 

seria feita de forma voluntária, através de uma quase moeda, que reduziria o período de 

reajustes de preços. Para isso for criado um padrão estável de valor, denominado Unidade 

Real de Valor (URV), que começou a vigorar a partir de primeiro de março de 1994. Entre 

esta data e trinta de junho, o Banco Central fixou diariamente a paridade entre o cruzeiro 

real e a URV, tendo por base a perda do poder aquisitivo do cruzeiro real. Em primeiro 

de julho de 1994 foi lançado o Real e extinta a URV.  

A terceira fase do plano constituiu uma paridade cambial de um real para um dólar. 

Ou seja, houve o uso da taxa de câmbio para combater a inflação, convergindo-a a 

inflação internacional. A ancoragem cambial foi atrelada a taxa de juros elevadas para 

atrair divisas, suportar déficits comerciais e com isso controlar o sistema de preços 

(CASTRO, 2016).  

A reforma pela qual o país passou em meados de 1994 proporcionou uma 

diminuição do índice de preços oficial (IPCA), que após chegar a 2500% em 1993, em 

1997 atingiu 5,2% no ano. Com a estabilização monetária, ocorreu uma expansão da 

demanda, principalmente de consumo, no período seguinte a implementação do Plano. 

Visto que ocorreu uma queda drástica do conhecido imposto inflacionário, assegurando, 

de imediato, uma sensível melhora no rendimento real dos mais pobres, que resultou em 

uma transferência de recursos para os setores de baixa renda que possuem uma elevada 

propensão a consumir, somado ao ressurgimento do crédito a longo prazo devido a maior 

estabilidade do padrão monetário. (BIANCARELLI, 2014) 

Para Belluzzo e Almeida (2002), a concepção do Plano Real conseguiu recuperar 

a confiança na moeda nacional, através da garantia de seu valor externo. Acredita-se que 

o sucesso deste plano se deveu ao uso da ancora cambial, o que fez o país tornar-se um 

receptor de recursos financeiros. De acordo com os autores, faz-se necessário estar ciente 

do novo financiamento externo que amparou o Plano Real. Na perspectiva dos autores, 

os países da periferia, incluindo o Brasil, foram submetidos aos ajustamentos impostos 

pela crise da dívida, isto é, foram capturados pelo processo de globalização, realizando 

os seus processos de liberalização de acordo com as normas dos mercados financeiros 

liberalizados. A regra básica das estabilizações com abertura.  



Para Batista Jr. (1996), o Plano Real geraria no curto prazo um desequilíbrio no 

Balanço de Pagamentos. Entretanto, dado que a estrutura do Balanço de Pagamentos do 

país já mostrava déficit na Balança de Serviços, a intenção de acumular déficits 

comerciais estaria fundamentada na confiança de estabilidade dos mercados financeiros 

internacionais e na sua capacidade de financiamento do déficit em conta corrente 

brasileiro. Esse desequilíbrio coincidirá exatamente com o espocar de turbulências que 

abalaram os mercados financeiros internacionais, dentre os quais, destacam-se o México, 

o Leste Asiático e a Rússia; antes de atingir diretamente o Brasil.  

As diversas crises financeiras internacionais em um curto período de tempo 

somado a um cenário global de desaquecimento da economia mundial, acentuaram os 

efeitos negativos decorrentes da política econômica adotada com o Plano Real e 

mostraram a fragilidade do equilíbrio macroeconômico vivido pelo País. Desta forma, a 

economia brasileira chegou no início de 1999, a um ponto cujo fluxo de capitais não 

conseguia mais financiar a rolagem das dívidas do país (CARCANHOLO, 2010), o que 

fez o país entrar em default. Dada a gravidade da crise, não havia mais outra saída a não 

ser gerar uma desvalorização, sob pena de ampliar a perda das reservas internacionais 

(CARCANHOLO, 2010). 

 

 

5. A nova administração federal e suas medidas 

De acordo com Giambiagi (2016), em 1994, Fernando Henrique Cardoso disputou 

as eleições e venceu. O seu primeiro mandato iniciou em 1995, e foi dominado pelo tema 

da estabilização, principalmente devido ao histórico de planos de estabilização 

malsucedidos. Ao contrário do que tinha acontecido anteriormente, o Plano Real obteve 

sucesso no controle da inflação. Entretanto, concomitantemente ao êxito, a gestão 

macroeconômica do Plano Real deixou dois flancos expostos, que consistiam em um 

desequilíbrio externo crescente e uma séria crise fiscal. 

Em 1999 Fernando Henrique Cardoso se reelege e como Ministro da Fazenda 

assume Pedro Malan. Fernando Henrique Cardoso tornou-se o primeiro presidente no 

País a iniciar um segundo mandato. Em seu discurso de posse disse que superaria a crise 

mesmo que para isso tivesse que usar o que chamou de remédio amargo9.  

                                                           
9 Acervo Folha de São Paulo. FHC assume e não descarta uso de “remédio amargo”. 02/01/1999 
http://acervo.folha.uol.com.br/fsp/1999/01/02/2//691389 



O governo federal cedeu às intensas pressões do mercado e deu uma guinada na 

política cambial, permitindo que o real desvalorizasse 8,26% em relação ao dólar. Além 

disso, permitiram uma alteração do sistema de bandas cambiais e um alargamento da faixa 

de flutuação do câmbio10. A desvalorização do real fez com que Gustavo Franco deixasse 

a presidência do Banco Central, sendo substituído por Francisco Lopes11.  

Acuado pela fuga de recursos em direção ao exterior, o governo liberou os preços 

das operações de câmbio, decidindo não mais intervir neste mercado. A partir de então, 

com o apoio do FMI, o câmbio passou a ter uma flutuação livre sendo determinada pelo 

mercado. De imediato esta alteração permitiu que o real sofresse mais uma nova forte 

desvalorização frente ao dólar12. 

Acreditava-se na época que esta política cambial inaugurada romperia com a 

armadilha (juros, câmbio e recessão) que cercava a economia desde o início do Real e 

proporcionaria uma queda de 4 a 5 pontos percentuais na taxa de juros em 1999. Lopes 

afirmava que o objetivo adicional da alteração da política cambial era a tentativa de liberar 

a política monetária por meio de uma redução dos juros13.  

Diante deste contexto, Malan acreditava que o país iria enfrentar algumas semanas 

de incertezas, até que o mercado determinasse o valor do real em relação ao dólar14. Toda 

a desvalorização cambial levou o Real à uma de suas piores crises de confiança, desde 

sua implementação15. 

 

5.1.Tripé macroeconômico e metas de inflação no Brasil 

Em fevereiro de 1999 o ministro Pedro Malan estabeleceu negociações com o 

FMI. Foram negociadas com o fundo novas metas a serem atingidas pelo governo 

brasileiro. Assim, a equipe econômica se comprometeu a elevar o superávit primário em 

                                                           
10 Acervo Folha de São Paulo. Governo muda política cambial; mercado reage com ceticismo. 
14/09/1999 
http://acervo.folha.uol.com.br/fsp/1999/01/14/2//611332 
11 Acervo Estadão. Real desvaloriza-se em 9% e Franco sai do BC. 14/09/1999 
http://acervo.estadao.com.br/pagina/#!/19990114-38439-spo-0069-eco-b1-not 
12 Acervo Estadão. BC libera mercado de câmbio e real cai 7,6%. 16/01/1999 
http://acervo.estadao.com.br/pagina/#!/19990116-38441-nac-0031-eco-b1-not 
13 Acervo Jornal do Brasil. Uma aposta contra a recessão. 14/01/1999 
https://news.google.com/newspapers?nid=0qX8s2k1IRwC&dat=19990114&printsec=frontpage&hl=pt-

BR  
14 Acervo Folha de São Paulo. Missão do FMI chega ao Brasil este mês. 21/01/1999 
http://acervo.folha.uol.com.br/fsp/1999/01/21/73//614904 
15 Acervo Folha de São Paulo. Real vive sua pior crise de credibilidade.31/01/1999 
http://acervo.folha.uol.com.br/fsp/1999/01/31/2//670198  

https://news.google.com/newspapers?nid=0qX8s2k1IRwC&dat=19990114&printsec=frontpage&hl=pt-BR
https://news.google.com/newspapers?nid=0qX8s2k1IRwC&dat=19990114&printsec=frontpage&hl=pt-BR


1999 para 3 e 3,5% do PIB. Além do compromisso de manter os juros altos. Estas novas 

metas foram determinadas para que o governo conseguisse condições de arcar com o 

aumento dos gastos com a dívida pública, ocasionada pela desvalorização do real e pela 

elevação das taxas de juros. Acreditava-se à época que com o câmbio flutuante a política 

monetária teria de desempenhar um papel importante na obtenção de baixos níveis de 

inflação16.   

Como consequência, o governo brasileiro passou a fixar uma meta de inflação, 

que passou a ditar o ritmo das taxas de juros para que a inflação em dezembro ficasse 

abaixo de 10% anuais. Ficou acertado também que o Brasil aprofundaria o ajuste fiscal, 

para atingir o superávit primário estabelecido. Isso significa que seria necessário cortar 

mais despesas ou elevar receitas17.  

Deste modo, o governo designou um novo pacote de ajuste fiscal, com medidas 

para aumentar a arrecadação e diminuir os gastos com reajuste nos preços dos 

combustíveis, mudanças na cobrança do IPI e IOF, além do corte no gasto de pessoal18.  

Desta forma, Armínio Fraga tomou posse como presidente do Banco Central para 

tentar evitar uma volta à hiperinflação, ao mesmo tempo em que ocorria a negociação 

entre o governo brasileiro e o FMI para a revisão do acordo de ajuda ao Brasil19. Nele, 

ficou estabelecido um ajuste fiscal que atingisse 3,1% do PIB entre o que o governo 

arrecadava e o que gastava, excluindo os juros20. Como forma de conviver com o câmbio 

flutuante e manter a inflação em um nível baixo e previsível, estipulou-se o regime de 

metas de inflação especificado pelo Decreto nº 3.088, de 21 de junho de 199921. 

Diante do ataque especulativo contra a moeda nacional após as eleições 

presidenciais, em janeiro de 1999 o governo brasileiro, articulado com o FMI 22, 

                                                           
16 Acervo Folha de São Paulo. Malan promete mais aperto ao FMI. 05/02/1999 
http://acervo.folha.uol.com.br/fsp/1999/02/05/73//5418885 
17 Acervo Estadão. Acordo fixa superávit em 3,5% e meta de inflação. 05/02/1999 
http://acervo.estadao.com.br/pagina/#!/19990205-38461-spo-0029-eco-b1-not 
18 Acervo Folha de São Paulo. Minipacote impõe aperto de R$ 4,5 bi. 04/03/1999 
http://acervo.folha.uol.com.br/fsp/1999/03/04/73//559326 
19 Acervo Folha de São Paulo. Negociações com FMI são concluídas. 06/03/1999 
http://acervo.folha.uol.com.br/fsp/1999/03/06/73//560204 
20 Acervo Folha de São Paulo. Brasil precisa de ‘muro de credibilidade’ 16/03/1999 
http://acervo.folha.uol.com.br/fsp/1999/03/16/73//618218 
21 http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/D3088.htm 
22 De acordo com o Ministério da Fazenda, este é o acordo do Ministro da Fazenda, Pedro Malan, e o 
Presidente do Banco Central, Gustavo Franco, baseado no Programa de Estabilidade Fiscal do governo 
brasileiro, que objetiva estabilizar as contas públicas e assegurar a normalidade das relações financeiras 
com o exterior, num contexto no qual o Brasil havia sido atingido pela crise financeira internacional, após 
a moratória da Rússia.  
Fonte: Brasil assina com FMI acordo que disponibiliza mais de US$ 41 bilhões 13/11/1998 



estabeleceu uma política macroeconômica ancorada em três alicerces (i) taxa de câmbio 

flutuante com livre mobilidade de capitais, ou seja, haveria uma flutuação sem 

administração além de um aprofundamento da abertura financeira, desta forma, a 

volatilidade passou a ser uma idiossincrasia dos movimentos da taxa de câmbio, (ii) taxa 

de juros reais elevadas para cuidar da estabilidade monetária, para garantir o cumprimento 

das metas de inflação; isto é, o Banco Central teria total autonomia para estabelecer a taxa 

de juros básica no nível considerado compatível com a meta de inflação desejada, (iii) 

superávit primário crescente, a fim de conter o endividamento do setor público. 

Determinou-se então uma política macroeconômica composta pelo que ficou conhecido 

como tripé macroeconômico, que já vinha sendo rascunhado há alguns anos e que passou 

a comandar a economia a partir de então. Para os defensores dos ideais neoliberais, em 

uma economia como a brasileira, proporcionar crescimento e emprego alterando 

quaisquer dogmas da respectiva política econômica, significava colocar em risco a 

credibilidade. Deste modo, o desejo de recuperar a credibilidade do País é usado como 

justificativa para a preservação e intensificação desta política econômica. 

Em resumo, a partir daí as elevadas taxas de juros, o câmbio flutuante, a política 

monetária contracionista, o ajuste fiscal permanente e a livre movimentação de capitais, 

transformaram-se nas regras oficiais, os dogmas monolíticos da teoria macroeconômica 

que passou a vigorar no País. A tranquilidade dos agentes financeiros – nacionais e 

internacionais - em relação à estabilidade das regras adotadas e conquanto à garantia dos 

seus ganhos seria a partir deste momento o foco principal para a economia brasileira. A 

combinação das medidas conjunturais adotadas para o plano de estabilização da inflação 

em 1994 passou a se tornar “oficialmente” estruturais em 1999. 

 

6. Considerações Finais 

Com base no que foi exposto até aqui, verifica-se que nos anos 1990 ocorreu um 

desmonte do antigo padrão de crescimento baseado na empresa estatal, empresa 

multinacional e empresa privada, e o Brasil foi capturado pelo processo de globalização 

financeira. A nova configuração, iniciada por Collor e acentuada por Itamar e Fernando 

Henrique Cardoso, incorporou as ideias neoliberais do Consenso de Washington, e lançou 

o país em um processo de liberalização da economia, por meio da abertura financeira e 

comercial.  

                                                           
http://fazenda.gov.br/noticias/1998/r981113 
 



A abertura financeira consistiu no aumento da facilidade com que os residentes 

do país podiam obter ativos e passivos externo sem moeda estrangeira e os não residentes 

podiam operar nos mercados financeiros. Quanto à abertura comercial, eliminou-se as 

barreiras não tarifárias e aboliu uma lista de produtos com importação proibida devido a 

produção do similar nacional. Desta forma, elevou-se as importações e investimento 

estrangeiro direto e reduziu-se as exportações. 

Em 1994 foi implementado o Plano Real, que, ao combinar sobreapreciação da 

taxa de câmbio e juros elevados com a abertura comercial, ocorreu uma redução da 

inflação, visto que a pressão dos produtos importados foi fundamental para conter e 

reduzir a inflação para patamares muito baixos e para o aumento das importações. 

Entretanto, o programa de estabilização não foi favorável para a produção nacional pois 

a concorrência com os produtos estrangeiros desestimulou as exportações, que ampliou 

os déficits comerciais e ocasionou um aumento da desindustrialização de vários setores. 

Além disso, o Plano Real transformou o Brasil em plataforma de valorização do capital 

financeiro internacional, dado que se consolidou como um destino de capitais 

especulativos. A ideia de que o fim da inflação colocaria o país em rota de crescimento 

não se verificou.  

No que se refere ao tripé macroeconômico, este não foi formulado com o objetivo 

de possibilitar condições macroeconômicas necessárias para o crescimento sustentado da 

economia.  
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