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OS ANTECEDENTES
Após a redemocratização, houve no Brasil seis planos

econômicos contra a inflação. Todas as tentativas fracassaram:

Plano Cruzado 1

Lançado em fevereiro de 1986, no governo José Sarney. O
cruzeiro perde três zeros e vira cruzado. Preços, tarifas, serviços,
correção cambial e salários são congelados. Os brasileiros são
convocados a fiscalizar os comerciantes.

Plano Cruzado 2

Lançado em novembro de 1986. Novas medidas incluem
aumento da poupança, com estímulos fiscais, de impostos
indiretos, das tarifas públicas e o estímulo às exportações.

Plano Bresser

Lançado em junho de 1987. Preços e salários são congelados
por 90 dias. Em seguida, determina-se que os reajustes salariais
ocorrerão toda vez que a inflação chegar a 20% (gatilho salarial).
O cruzado sofre uma desvalorização de 10,56% e é criada a
Unidade de Referência de Preços (URP).

Plano Verão

Lançado em janeiro de 1989. O cruzado perde três zeros e
ganha o nome de cruzado novo. Preços, salários e tarifas são
novamente congelados. Uma reforma administrativa extingue
cinco ministérios.



Plano Coilor 1
Lançado ern março de 1990. A moeda volta a ser o cruzeiro.

São confiscadas as cadernetas de poupança que tivessem mais
de 50 mil cruzeiros aplicados. Tarifas públicas sofrem aumento,
preços são parcialmente congelados e a maior parte das
restrições às importações são abolidas.

Plano Colior 2
Lançado em fevereiro de 1991. A cesta básica sofre

tabelamento. Adota-se uma política de congelamento flexível de
preços.



O PLANO REAL
FATOS MARCANTES

1993 até fevereiro de 1994

Itamar Franco era o presidente da República após o
afastamento de Fernando ColIor. Em seus primeiros oito meses
de mandato, três nomes já haviam ocupado o Ministério da
Fazenda. Em maio de 94, Fernando Henrique Cardoso deixa a
chefia do Itamaraty e assume o comando da economia do País.
A taxa de inflação estava próxima dos 30% ao mês. O então
ministro da Fazenda busca estabelecer um pacto de confiança
entre governo, empresários e população, comprometendo-se a
não apelar para choques econômicos que tomassem a todos de
surpresa e anuncia uma estratégia gradual e fiel aos contratos
estabelecidos. Enquanto fazia suas promessas de bom
comportamento econômico, Fernando Henrique compunha uma
equipe de economistas em que figuravam nomes considerados
papas da heterodoxia nacional. Edmar Bacha, André Lara
Resende e Pérsio Anda foram os mentores do Plano Cruzado,
em 1986. Outros nomes foram incorporados à equipe econômica:
Pedro Malan, Gustavo Franco e Wiston Fritsch, todos da Pontifícia
Universidade Católica do Rio de Janeiro.

Em dezembro de 93, as primeiras medidas foram tomadas. O
cruzeiro perde três zeros e a moeda nacional passa a se chamar
cruzeiro real.

Passo importante foi a criação do Fundo Social de Emergência
(FSE), considerado a primeira fase do Plano. Aprovado pelo
Congresso em fevereiro de 94, por meio de emenda constitucional,
o FSE permitiu ao governo dispor livremente de 20% da receita
dos principais tributos. A autorização, por meio da criação do
Fundo, para que o governo gastasse na área social menos do
que o determinado pela Constituição destinava-se a garantir a
eliminação do déficit público em um cenário de inflação baixa.
No entanto, posteriormente, essa medida mostrou-se insuficiente.



1 de Março de 1994

No aniversário do Plano Cruzado, inicia-se a segunda fase do
Plano: passa a vigorar a Unidade Real de Valor (URV), mistura
de moeda e indexador que equivalia a US$ 1 e corrigia salários
e parte dos contratos. A URV coexistia com o cruzeiro real.
Trabalhadores e empresários começaram a calcular os custos
em URV. Preços e salários loram sendo ajustados uns aos outros.
O objetivo era evitar que houvesse defasagem no momento da
criaçao do real. A inflação batia a casa dos 40% ao mês.

Abril de 1994

Fernando Henrique Cardoso deixa o cargo de ministro da
Fazenda para concorrer à Presidência da Republica. Rubens
Ricupero assume.

1 de Julho de 1994

O real vira a nova unidade mondaria. A nova moeda teria o
mesmo valor da URV e do dólar em 1 de julho, ou 2.750 cruzeiros
reais. A URV é extinta. O Banco Central incinera 3.4 bilhões de
cedulas antigas e encomenda 1.5 bilhão de novas, que valem
US$ 27 bilhões. Também foram substituidas 900 milhões de
moedas pesando 2 mil toneladas. Em meio a essa operação
gigantesca, a única surpresa o real não poderia valer menos
que o dolar. mas poderia valer mais

Em algumas semanas, US$ 1 podia ser comprado por
AS 0.83.

A medida provisória que criou o real estabeleceu limites para
o crescimento do volume de dinheiro em circulação na economia.
O objetivo era evitar uma explosão do consumo que não viesse
acornpar)hada por um crescimento equivalente da produção. A
promessa por metas monetárias rígidas acabou sendo
comprometida na prática. Essas loram sistematicamente
descumnpr idas e abandonadas em POUCOS meses. A expansão
do consumo, que poderia trazer de volta a inflação, acabou sendo
freada pelos juros altos.



Os primeiros meses que se seguiram ao
lançamento do real

A inflação, que chegava a 4743% no meu de junho, segundo
o IPCA, recua para 1.86% em agosto.

O dólar barato provocou a entrada de produtos importados
em grande escala. Instalou-se no Brasil a febre das lojas de
produtos com preço único de R$ -1,99, além da venda crescente
de automóveis importados. Com pacotes que giravam em torno
de R$1.200, vários brasileiros realizaram o sonho de viajar para
o exterior. Resultado: um enorme buraco vai se formando nas
contas externas do País. A gravidade do problema era minimizada
em virtude da abundância de capital no mundo.

Fernando Henrique Cardoso é eleito presidente do Brasil.
Em outubro, o governo adota medidas de restrição ao crédito.

Limitou-se o parcelamento de compras, foram suspensos os
lances de consórcio e o volume de dinheiro disponível para
empréstimo pelas financeiras foi reduzido. Assustada com o
consumo, especialmente de automóveis importados, em
dezembro, a equipe econômica aumenta as alíquotas de
importação do produto.

No final de 94, veio a crise do México e, com ela, o primeiro
susto. Os investidores estrangeiros evitam mercados emergentes,
especialmente os da América Latina. Sai do Brasil US$ 1,1 bilhão.
As bolsas brasileiras entram em um momento difícil.

A inflação fecha o ano a 1,71% ao mês, segundo o IPCA.

Janeiro 1995

Fernando Henrique Cardoso assume a Presidência da
República.

O Banco Central, buscando minimizar os efeitos da crise
mexicana, aumenta a taxa de juros para 85,7% ao ano.

Março 1995

O ministro da Fazenda, Pedro Malan, anuncia a primeira grande
alteração na âncora cambial do Plano. É implementada a política



de bandas, impondo-se limites máximo e minimo, dentro dos
quais a cotação do real em relação ao dólar poderia flutuar.

Novembro 1995
Após a liquidação do Banco Econômico, em agosto, e do

Banco Nacional, em novembro, surge o Proer, programa de socorro
aos bancos em dificuldades financeiras. Parte do Banco Nacional
ë comprada pelo Linibanco, que, com a ajuda financeira do Banco
Central, assume as agências e os correntistas do banco falido.

O desemprego atinge, em 1995, um dos menores patamares
da história: 5,1%, segundo o IBGE.

Durante o ano ocorrem compras e lusóes bancarias no processo
de reestruturação do setor financeiro. Avança o Proer.

Maio de 1997
A Companhia Vale do Rio Doce é privatizada. Vários protestos

contra o leilão ocorrem em todo o Brasil, inclusive em Belo
Horizonte.

Junho de 1997
Gustavo Loyola deixa a Presidência do Banco Central. Assume

Gustavo Franco, então diretor da Área Internacional do BC.

Outubro de 1997
Os efeitos da crise da Ásia, que começaram a se alastrar

pelo mundo a partir de julho, chegam ao Brasil. A saída do capital
estrangeiro do País força o Banco Central a vender US$ 10 bilhões,
segurando a cotação do real. 0 BC dobra as taxas de juros.



Novembro de 1997
O governo anuncia um pacote com 33 medidas que visavam

equilibraras contas públicas e reduzir o déficit fiscal. Há redução
de gastos no orçamento para 1998 e as alíquotas do Imposto de
Renda sofrem elevação.

Janeiro de 1998
As taxas de desemprego atingem patamares elevados.

Segundo pesquisa da Fundação João Pinheiro, do Departamento
Intersindical de Estatísticas e Estudos Socio-Econômicos (Dieese)
e da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e Esportes,
o índice chegou a 13,4%, na média, em 1998, na Região
Metropolitana de Belo Horizonte. A inadimplência, medida pelo
atraso de pagamento de carnês e pela devolução de cheques
por falta de fundos, sobe.

Agosto de 1998
A crise na Rússia assusta o mundo. O rublo é desvalorizado.

Aumenta a insegurança nas economias emergentes, dentre elas
o Brasil, com a saída dos investimentos externos.

Setembro de 1998
A crise se agrava no Brasil. O Banco Central perde mais

reservas na tentativa de preservar a âncora cambial.

Outubro de 1998
No cenário de crise, o Fundo Monetário Internacional (FMI), o

Banco Mundial e o Banco Interamericano de Desenvolvimento
(BID), além de representantes do G7 promovem assembléia anual
conjunta em Washington. Na pauta, a busca de uma solução de
emergência para a crise que ameaçava gravemente a economia



dos países emergentes. Resultado para o Brasil: a promessa de
ajuda por meio de um lurido emergencial.

Fernando Henrique Cardoso é reeleito.

Novembro de 1998

Agrava-se a crise e com ela intensifica-se a sangria nas
reservas nacionais. O Brasil firma acordo de US$ 40 bilhões com
o FMI.

Janeiro de 1999

Itamar Franco, governador de Minas Gerais, anuncia moratoria
das dívidas externas do Estado.

Francisco Lopes assume a Presidência do Banco Central.
No dia 12 de janeiro, o real sofre desvalorização de 73%.

Março de 1999

O Banco Central ganha novo presidente, o economista Armíriio
Fraga. Novas medidas de controle da inflação são
implementadas. A recessão se aprofunda e o governo corta mais
gastos. As taxas de desemprego permanecem altas.

Abril do 1999

Forma-se uma Comissão Parlamentar de Inquérito para
investigar as denúncias de favorecimento aos Bancos Marka e
FonteCidam pelo ex-presidente do Banco Central Francisco
Lopes, quando da desvalorização do real.

Julho de 1999

Junto com o crescimento das taxas de desemprego, da
recessão e das incertezas econômicas. diminuí a popularidade
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do presidente Fernando Henrique Cardoso, alcançando o nível
mais baixo desde o lançamento do real.

Dezembro de 1999

Mais uma crise ameaça o cenri() brasileiro. A origem é a
Argentina, onde o peso sofre forte desvalorização.

Maio de 2001

O Brasil vive a pior crise energética da história, batizada de
"apagão". A economia do País sofre forte baque: o crescimento
é afetado e os investimentos diretos caem.

Julho de 2001

O dólar chega a R$ 2,49, alta de 27% no ano.

Dezembro de 2001

No cenário da crise energética, diminui o fluxo de investimentos
diretos, de US$ 33 bilhões, em 2000, para US$ 20 bilhões, em
2001. O PIB cresce apenas 1,51%. A previsão de crescimento
antes da crise energética era de 4,5%.

Janeiro de 2002

Agrava-se a crise na Argentina. A dívida externa do país vizinho
explode. A balança comercial brasileira sofre os efeitos da crise
no País, que era o segundo maior parceiro do Brasil.

0 FMI se nega a conceder novos empréstimos à Argentina.



Agosto de 2002
O governo fecha acordo com o FMI que prevê empréstimo de

US$ 30,7 bilhões.

Outubro de 2002
LUIZ Inacio Lula da Silva e eleito presidente do Brasil. A

promessa é promover o cresciri ento econômico, sem inflação e
com redução do desemprego.

Janeiro de 2003
Luiz macio Lula da Silva toma 1 o;e António Palocci assume

o comando do Ministério da ra/erida e Henrique Meirelles é o
novo presidente do Bar ico Central.

Em um cenario de alta inflacionária, que, projetada para os 12
meses seguintes, poderia superar 30%, o Comitê de Política
Monetária do Banco Cenlral aumenta a taxa básica de juros (Selic)
de 25% para 25,5% ao ano Ini niarço, a taxa volta a subir e
chega a 26.5%.

Dezembro de 2003

Com a iriflaço sob controle, a taxa básica de juros (Selic)
fecha o ano a 16,5% a.a. O PIB cai 0,2% e o País enfrenta os
efeitos da recessão. A taxa de desemprego chega a 12,3%. Em
1994. ela era de 5,1%.

Janeiro de 2004
O desemprego atinge a taxa recor e de 1:3. 1 %

Nota:
A cronologia baseou-se na linha do tempo publicada no Estado de
Minas, Belo Horizonte, 1 jul 2004 Caderno Especial, pp. 1 a 11.



INFLAÇÃO - IPCA ANUAL
Em °Io

1994	 916,43

1995	MJ(IdIJ11HH a	
22,4 1	ii1llflmllhi

1996	 9,56

1997	 5,22	IJlIIIflffluIIliffl

1998	 1,66

1999	 8,94

2000	 5,97

2001	 7,67

2002	 12,53

2003	 9,30
	fliM

2004	 7,00*

Previsao
Fonte: Estado do Mu i;. 1 Julho oo 2001	Fb)uoLuh

DESEMPREGO AUMENTA
Taxa atualizada, em %

1994	 5,1

1995	 4,6
1996	 5,4
1997	 5,7	fIOII1II11tIllhJfl

1998	 7,6
1999 	7,6	(IJ1I1ÇIR1IJ11f1IIIIOftU

2000	 7,1

2001	: IÍH1ItNIIUUt	6,2	UJIffJiIlliffl11II1ff

2002	 7,1

2003	fltfll"t	 12,3
Maio 2004	 12,2

Faxa meauda em seis regiões metropolitanas do pais, a partir de 2003 houve
mudança de metodologia, o que provocou alteraçao nas taxas.

Fonte FSP, 27 de junho de 2004 Caderno Dinheiro
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PIB PER CAPITA DIMINUI
Variação real anual, em %

1994	 4,33
1995	 2,75
1996	 1,24
1997	 1,87
1998	 -1,21
1999	 -0,55
2000	 2,99
2001	 -0,01
2002	 0,62
2003	 -1,46

F-3Í, 27 ie	Ir) (i€ 200	(.J'> [)u1eir()

SELIC
Em % ao ano

1994	 53,25

1995	 41,25

1996	 24,00

1997	 38,00

1998	 29,00

1999	 19,00

2000	 15,75

2001	 19,00

2002	 25,00

2003	 16,50

2004	 15,00

- Prevtsju
Forte: Estado de Minas. 1 Julho de 2004 - Especial



NO REAL, CARGA TRIBUTÁRIA SÓ CAIU EM 1996
Em % do PIB

1994	 28,6
1995	 28,9
1996	 27,3
1997	 27,5	 iIflflll
1998	 29,3
1999	9!fflffiffiflfIJØi	31,3	IIIiø111BftIH
2000	 32,8
2001	 33,7
2002	 35,8
2003	 36,1

Í ' de junho cie 2004- C irr	)ir1,Iru

EXPORTAÇÕES SUPERAM IMPORTAÇÕES
Comércio geral do Brasil com o exterior, em US$ bilhões

Exportação	 43,5
1994 Importação	 33,1

Exportação	 46,5
1995 Importação	 50,0

1996	Exportação	 47,7
Importação	 53,3

1997	Exportação	 53,0
Importação	 59,7

1998	Exportação	 51,1
Importação	 57,7

1999	Exportação	 48,0
Importação	 49,2

2000	Exportação 	554
Importa ao  	55Q

2001	Exportação	 58,2
Importação	 55,6

2002	Exportação 	 6014
Importação 	 47,2

2003	Exportação	 73,1
Im portação	 48,3

Fonte. FSP. 27 de JbM10 de 2004 - Caderno Dinheiro
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CRESCEM GASTOS COM JUROS
Participação dos gastos com juros e

encargos da dívida na despesa com gasto
social federal, em %

1995	 21,4
1996	 21,3
1997	 20,3
1998	 26,7
1999	 36,1
2000	 26,9
2001	 32,6

FSP, 27 de junho de 2004 Caderno Dinheiro

EVOLUÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO FUNCIONAL
DA RENDA

Em % do PIB
Capital	 39

1994	Trabalho	 37,7

Governo	 23,3

Capital	 42,3

is	Trabalho	 33,9

Governo	 23,8

Capital	 43,2

2002	Trabalho	 31,4
Governo	 25,4

Foi Les IBUL e pree.er ULiudiu Dudeuud
FSP, 27 de junho de 2004 Caderno Dinheiro



RENDIMENTO REAL NO PAÍS
De pessoas com dez anos ou mais de

idade, nos meses de setembro (atualizados
para setembro de 2002), em R$ *

1993
	 547

1996
	 725

2002
	

Mi

• Vaores corrigidos pelo INPC com base em setembro de 2002
Fonte: FSP, 27 de junho de 2004 - Caderno Dinheiro

CAI A CONCENTRAÇÃO DE RENDA
índice de concentração (Gini)

1993	 0,600

2002
	 0,563

Índice Gini é uma medida de concentração de
rendimento que varia numa escala de zero a um.
Quanto mais próximo de um, maior a concentração
de renda

Fonte: FSP. 27 de junho de 2004 - Caderno Dinheiro

Aumento do gasto social	 105%
federal de 1995 a 2001

Aumento dos gastos com juros e	213%
encargos da dívida de 1995 a 2001

Fonte. Ipea
FSP, 27 de junho de 2004 Caderno Dinheiro



BRASIL CRESCEU MENOS QUE O RESTO 00
MUNDO
Em %

E	r	t . S

Mundo

8 r,) S

Em e rg e n e s

	u ri 	o

Brasil

E ni e r q e ri e
Mundo

BrasiliI

Em ergentes

Mundo

8 ra sU

E in e 1 (.1 fa ri 1e

M u n d o

13 r a s 1

Em ergentes

M u n d o

Brasil

P1	lo (1() 1
Ioiilr•s. (lol.1I Itivesi e 1 MI
FSP, '7 cI-	IleIlil Ii 7í5)1	(iirrs, lT)iIliiu

INFLAÇÃO SOBE 144% NO REAL
Variação acumulada do IPC-Fipe de julho a

junho de cada ano, em %
	1 ano (Y4/9S)	 32,3

	

2' ano (95/96)	 17,8

	

3 ano (96/97)	 7,1

	

4 0 ano (97/98)	 1,9

	

5 ano (98/99)	 -0.5

	

6 0 a110 (99/00)	 6,9

	

7 ano (00/01 )	 6,2

	

8° ano (01102)	 5,8

	

9 ano (02/03)	 14,2

	

10" ano (03104)	 5,3

Fortes 1
FSP. 27 de junho de 2004 - Caderno Dinheiro

1995

1997

1999

2001

2003

2004

3,2

4,2

3,6

5,8

4.2

3,3

3.9
3,6

0,8

4,1

2,4

1,3

5,0

3,0

0,2

6,0

4,6

3,5
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RECEITA AGRÍCOLA CRESCE
Receita de grãos, em R$ bilhões

1994	 9,7
1995	 13,3
1996	 16,1
1997	 17,1
1998	 17,9
1999	 21,9
2000	 23,5
2001	 29,5	1lluhi1flIllb1
2002	 42,8
UU)

2004	 74,5*

Estimativa.
Fontes: IBGE, FGV, MB Associados e Global lrivest
FSP, 27 de junho de 2004 - Caderno Dinheiro

O BRASILEIRO TRABALHOU MAIS PARA O FISCO
Dias trabalhados por ano para pagar tributos *

1994	 104
1995	 106
1996	 100
1997	 100
1998	 107
1999	 115
2000	 121
2001	'11f(1fl(t1lII1t(iIJIU	130	UtH1HIIfN11ffIb1ff
2002	 133
2003	 d	135

Engloba os impostos, contribuições e taxas pagos aos governos federal,
estaduais e municipais

Fonte: FSP, 27 de junho de 200'1 Caderno Dinheiro

tz: O
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DEPOIS DO BOOM, A QUEDA NO CONSUMO
Resultados das vendas, em O/

Produtos com queda de venda

1995
	Produtos com estabilidade nas vendas	 5

Produtos com vendas em expansão
	

95

Produtos com queda de venda
	

11

1996
	Produtos com estabilidade nas vendas	 21

Produtos com vendas em expansão	 68

Produtos com aeda de venda
	

7
1997
	

Produtos com estabIlidade nas vendas	 13
Produtos com vendas em expansão

	
80

Produtos com queda de venda	 18
1998
	

Produtos com estabilidade nas vendas	 27
Prod utos	 daspr expansao_________	55

33
1999	Produtos com estabilidade nas vendas

	
39

Produtos com vendas em expansão
	

28
Produtos com queda de venda	 35

2000	Produtos com estabilidade nas vendas	 35
Produtos com vendas eniepansão	 30
Produtos com queda de venda

	
19

2001	Produtos com estabilidade nas vendas
	

36
Produtos com vendas em expansão

	 45
Produtos com queda de venda	 11

2002	Produtos com estabilidade nas vendas	 27
Produtos com vendas em expansão	 62
Produtos com aueda de venda

2003	Produtos com estabilidade nas vendas	 32
Produtos com vens em_epão	 28

Erir cre,einiui	ii t.i	 i ili.i n.is veect.rs acina de

Em estabilidade, mercadorias com expansão inferior a 3% ou com redução
de ate 3% nas vendas

Em queda são aqueles com retração superior a 3% na demanda,
Fonte FSP. 77 do junho de 2004 Caderno Dinhenro

RlOrcn1('i;s	Bibliogril
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