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ANÁLISE COMPARATIVA DOS PLANOS  

CRUZADO E REAL  

Money is not a mechanism: it is a human 
institution, one of the most remarkable of 

human institutions. 
Sir John Hicks 

METODOLOGIA  

 

A metodologia utilizada nesta dissertação é a de um estudo de caso comparativo, a 

partir de situações de dois casos examinados entre os planos heterodoxos para 

estabilização da inflação no Brasil.  

Partimos dos estudos de causalidade do término de hiperinflações históricas no pós 

primeira-guerra, os casos de Áustria, Hungria, Polônia e Alemanha, feitos pelos 

economistas Thomas Sargent(1982) que defende o fato de que mudanças no regime das 

políticas monetária e fiscal tornam possível o controle da inflação e o outro, de Gustavo 

Franco (1995) que, inclusive, analisa o texto de Sargent, e conclui que deve-se atacar a 

inflação com intervenção no regime de política monetária e o problema fiscal será 

consequentemente solucionado. 

Para comparação com o Plano Real, entre todos os programas de estabilização 

implementados nos últimos oito anos, o Plano Cruzado é o que merece comentário mais 

detalhado, não apenas por ter sido elaborado pela mesma equipe econômica, com 

expoentes como Pérsio Arida, André Lara Resende, Edmar Bacha, Francisco Lopes, 

Eduardo Modiano, e outros, mas principalmente por ser constantemente tomado como 

parâmetro. 

Foram, nos dois casos, pesquisados e analisados os comportamentos de alguns dados 

macroeconômicos como índices de preços, taxa de juros, câmbio, contas nacionais, 

déficit público, balança comercial, etc. antes e depois de cada plano, para analisar as 

diferenças das políticas econômicas adotadas. 
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Traçamos, finalmente, um paralelo entre as diferenças conjunturais e as políticas 

monetária, fiscal e de rendas adotadas nos dois planos de estabilização brasileiros, seus 

desdobramentos e seu comportamento em relação ao arcabouço teórico defendido por 

Thomas Sargent e comentado no trabalho de Gustavo Franco. 

ESTRUTURA  

 

Foi desenvolvida uma estrutura metodológica conforme descrita a seguir: 

 

Este trabalho está dividido em cinco capítulos, o primeiro  um histórico para facilitar o 

entendimento da situação hiper-inflacionária vivida no país no início da década de 80 e 

uma comparação das teorias de Sargent e Franco sobre a causalidade das hiper-

inflações. 

 

No segundo capítulo, efetivamente, explanamos sobre algumas pessoas envolvidas e 

alguns antecedentes heterodoxos do Plano Cruzado, comentando idéias e experimentos 

de seus criadores, as decisões tomadas, a legislação e instrumentos, e os seus resultados.  

 

No terceiro capítulo comentamos sucintamente quatro planos intermediários de 

tentativas de combate à inflação no país. 

 

Depois, no quarto capítulo, comentamos os antecedentes do Plano Real, as etapas que 

prepararam o país e a sociedade para o plano de estabilização, detalhando também as 

ações como o Fundo Social de Emergência, as decisões tomadas e os resultados obtidos.  

 
Ao final, no quinto capítulo, fizemos uma análise comparativa dos dois planos, e 

verificando seu comportamento frente ao arcabouço teórico exposto nos trabalhos 

estudados por Sargent e Franco, fazendo refletir sobre a solução adotada e concluindo 

com os motivos que os levaram a ter resultados divergentes. 
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1.  INTRODUÇÃO 

 

Fazendo uma análise histórica, desde 1964, vemos o advento da correção monetária1, 

como um dos fatores importantes, entre muitas mudanças institucionais implantadas no 

país neste período. 

A correção monetária foi criada para atualização anual, a partir do exercício financeiro 

de 1965, dos valores expressos em cruzeiros, na legislação do imposto de renda, desde 

que os índices gerais de preços se elevassem acima de 10% ao ano. Posteriormente, a 

correção foi estendida ao mercado financeiro, para alongar o prazo dos investimentos 

atualizando os valores de face das Letras de Câmbio, títulos de captação de recursos 

pelos bancos de investimento e pelo governo, dando mais confiabilidade ao público 

investidor que receava pela desvalorização do lastro de suas aplicações.  Em seguida, 

foram os contratos de vendas ou construção de habitações, ou de empréstimo para 

aquisição ou construção de habitações. 

Nos anos que se seguiram, a correção monetária foi-se estendendo paulatinamente aos 

diversos setores da economia, abrangendo quase todos os ramos de atividade e atos 

negociais e contratuais que envolvessem dívida, chegando a ser aplicada sobre qualquer 

débito resultante de decisão judicial. 

A inflação média mensal de janeiro a março de 1964 nos dava uma taxa anualizada de 

165% a.a. A partir de 1965, com a queda na produção industrial, uma política salarial 

que atacava a inércia da inflação e uma política monetária fortemente restritiva, a 

inflação viveu novo período de estabilidade, com estas medidas, as taxas anuais de 

inflação caíram de cerca de 90% a.a. em 1964 para 16% a.a. em 1973, mas a re-

aceleração começou com a expansão monetária nesse mesmo ano e aos choques 

externos, sobretudo das crises de petróleo, que foram transmitidos para a economia 

interna, puxando os custos de produtos e serviços e forçando a tendência ao uso 

generalizado da correção monetária. 

                                                
1 Instituída pela Lei nº 4.506, de 30 de novembro de 1964. 
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A noção de inflação inercial parece prevalecer na mente das pessoas, como causa 

primordial de um processo de constante aceleração inflacionária ao longo do tempo. 

Para interromper este processo, o Governo precisava agir, mas não queria uma saída via 

recessão, então, investiu num programa de desenvolvimento do produto nacional através 

da substituição de importações, financiados com recursos do endividamento externo. O 

momento de crescimento em grande parte do mundo facilitou que a reserva de mercado 

trouxesse um período de modernização ao país, com incremento da produção e queda 

das importações.  No entanto, o grau de endividamento externo tornou a economia do 

país, em todos os níveis, extremamente sensível a qualquer choque externo e à alta da 

taxa de juros internacional.  

A situação foi agravada pelo segundo choque do petróleo de 1979 a 1983, com aumento 

da taxa de juros e suspensão dos financiamentos bancários internacionais, causa de 

grande desequilíbrio no Balanço de Pagamentos, o que por sua vez favoreceu a explosão 

inflacionária. 

Com a necessidade de gerar altos saldos positivos na balança comercial, no período 

1982 a 1984, a política econômica concentrou esforços na tentativa de reduzir a 

demanda interna agregada, o que provocou uma recessão interna, fazendo com que as 

empresas compensassem este movimento com a conquista do mercado externo, 

incentivada pela maxidesvalorização de 1983.  Nos anos seguintes a inflação superou os 

200% a.a. 

Em 1985, com a morte do presidente eleito, Tancredo Neves, tomou posse José Sarney 

como Presidente da República, um marco na história do país, quando se tornou o 

primeiro presidente civil desde o golpe militar de 1964. 

No ano de 1986, a inflação dobrou de patamar, sanido de 7 a 8% em junho e julho de 

1985 para 17% em janeiro de 1986, pelo IGP-DI, forçando providências, e o governo, 

acusado de imobilismo, aceitou colocar em prática um tratamento de choque, um 

choque heterodoxo, que foi chamado de Plano Cruzado. 
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Num país com inflação crônica, inflação inercial e indexação pela correção monetária, 

isto é, num contexto de livre movimento de preços e de uma sociedade com alto grau de 

racionalidade inflacionária, o choque heterodoxo é um ponto de ruptura com o passado. 

Com idéias de Pérsio Arida2 (1984), André Lara Resende3 (1984a, b), Francisco Lopes4 

(1985), Edmar Bacha5 e Eduardo Modiano (1986), além de Luiz Gonzaga Belluzzo e 

Maria da Conceição Tavares6 de Campinas, o choque teve dois componentes principais: 

o fim do sistema de indexação generalizado e o congelamento temporário de preços. 

As duas hipóteses essenciais do projeto do governo foram: a eliminação da correção 

monetária e o congelamento dos preços. Mas o governo se deparou com algumas 

dificuldades, como a pressão das suas próprias despesas e investimentos, os eventuais 

subsídios e a situação da Previdência Social, e em pouco tempo atingimos um novo 

período de inflação alta. 

Depois de novas tentativas, passando pelo Plano Bresser em setembro de 1987, e pelo  

Plano Verão, em janeiro de 1989, tivemos a edição do Cruzado Novo que retirou mais 

três zeros à moeda e ainda, no início do governo de Fernando Collor de Mello, foi feito 

o Plano Collor, que lançou nova moeda, perdendo mais três zeros e voltando a se 

chamar Cruzeiro, estabeleceu grande confisco de liquidez, tentando fazer com que a 

escassez de recursos levasse à queda da demanda e forçasse a estabilização de preços. 

Mas o Plano Collor acabou se tornando mais um plano sem sucesso, levando o governo 

ao descrédito. Em setembro de 1992, tivemos a destituição de Collor pelo Congresso, 

motivado por um escândalo de alegada corrupção.  

                                                
2 ARIDA, Pérsio – Divida Externa, Recessão e Ajuste Estrutural: O Brasil diante da Crise (1982) – Editora Paz e 
Terra 
3 LARA-RESENDE, André e Pérsio ARIDA - "Inertial Inflation and Monetary Reform in Brazil" (1984) mimeo, 
Pontifícia Universidade Católica (PUC-RJ). Apresentado em seminário patrocinado pelo Institute of International 
Economics, Washington, Dezembro de 1984. 
4 LOPES, Francisco Lafayete - "Só um choque hetorodoxo poderá derrubar a inflação" (1984)  em Economia e 
Perspectiva, boletim do Conselho Regional de Economia de São Paulo, August 1984.  
LOPES, Francisco Lafayete - O Choque Hetorodoxo (1986) Rio de Janeiro, Editora Campus. 
5 BACHA, Edmar - Política Econômica e Distribuição de Renda (1978) Editora Paz e Terra.  
___ - A Transição Incompleta (1986) Editora Paz e Terra. 
6 BELLUZZO, L.G. e TAVARES, M.C. - Uma Reflexão Sobre a Natureza da Inflação Contemporânea, in REGO, 
J.M., (1986) 
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Em agosto de 1993, o então Ministro Fernando Henrique Cardoso, no governo de 

Itamar Franco, transforma o Cruzeiro em Cruzeiro Real, com o quinto corte de três 

zeros em 51 anos.  

Mas em 1994, com a volta da inflação, já em níveis de 5000% a.a., as idéias de Pérsio 

Arida, André Lara Resende7, Francisco Lopes, Edmar Bacha e Eduardo Modiano, e 

Gustavo Franco8, ou seja, praticamente a mesma equipe do Plano Cruzado, servem de 

base para o ministro Fernando Henrique Cardoso9 editar um plano, partindo da criação 

de um indexador, a URV, transformando-o em indicador de preços, e posteriormente no 

Real, a nova moeda, desta vez representando 1/2750 da anterior. 

Com a moeda fortemente atrelada à taxa de câmbio, com uma política monetária 

austera, com taxas de juros altas - um entrave para o pleno emprego e a retomada do 

crescimento econômico - o país consegue vencer um período mais longo com baixa 

inflação.  

O que nos chamou atenção para esta dissertação, foi o fato de que apesar de ter sido a 

mesma equipe a elaborar os dois planos, devido a políticas econômicas distintas, 

chegaram a resultados muito diferentes.  Vamos fazer uma comparação dos dois planos, 

verificar os contextos conjunturais individuais e as políticas monetária e fiscal adotadas 

pelos respectivos governos. Em seguida, fazer uma análise comparativa entre as duas 

situações, observando a reação dos diversos indicadores da economia, assim como os 

números oficiais das contas nacionais. 

 

 

 

                                                
7 LARA RESENDE, André – Bolhas e Pêndulos –coletânea de artigos para o jornal Folha de São Paulo a partir de 
1993 (1996) – Editora Campus 
8 FRANCO, Gustavo (1992). O Plano Real e a URV: fundamentos da reforma monetária brasileira de 1993-1994 - 
Capítulo 2 do livro "O Plano Real e Outros Ensaios" [Franco(1995 p.27)] 
9 Fernando Henrique Cardoso, deixa o Ministério da Fazenda em 30 de março de 1994, para se lançar candidato a 
presidente. Em 1º de julho de 1994, data da edição do Real, o Ministro era Rubens Ricupero. 
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1.1  PROGRAMAS DE ESTABILIZAÇÃO NAS HIPERINFLAÇÕES: 

ARCABOUÇOS TEÓRICOS  

Na primeira metade do século XIX, países como Áustria, Hungria, Polônia e Alemanha 

passaram por períodos de hiperinflação. Existem alguns importantes fatores comuns às 

experiências hiper-inflacionárias nestes quatro países: 

- a natureza do regime de política fiscal em prática durante cada hiperinflação. Cada um 

dos quatro países incorreu em déficits orçamentários; 

- as medidas monetárias e fiscais que foram tomadas para por fim às hiperinflações; 

- o nível de preços e o câmbio se estabilizaram com rapidez; 

- o aumento na oferta monetária nos meses após o fim das citadas inflações. 

Vamos examinar dois estudos, com teorias sobre a causalidade do término das hiper-

inflações da Áustria, Hungria, Polônia e Alemanha após a primeira guerra mundial: um 

de Thomas Sargent (1982) e o outro, que inclusive comenta o trabalho do primeiro, de 

Gustavo Franco (1995). 

Segundo Thomas J. Sargent (1982, p. 43), as políticas de longo prazo dos governos, 

incorrendo em grandes déficits e criando moeda a altas taxas, caracterizam a velocidade 

da taxa de inflação. Nesta visão, com mudanças restritivas no regime das políticas 

monetária e fiscal, a inflação pode ser controlada de maneira muito rápida. Quanto 

custará tal movimento em termos de perda de produto e quanto tempo levará para fazer 

efeito depende, em parte, da credibilidade do governo em cumprir com seus 

compromissos. (negrito nosso) 

Por outro lado, Gustavo Franco (1995, p. 171) acredita que é a própria hiperinflação a 

responsável pelos grandes déficits fiscais. Isto se explica, por exemplo, pelo chamado 

Efeito Oliveira-Tanzi, que afirma que a inflação tende a corroer o valor da arrecadação 

fiscal do governo, devido à defasagem existente entre o fato gerador e o recolhimento 

efetivo do imposto. Assim, quanto maior a inflação, menor a arrecadação real do 



 15

governo. Desta forma, Gustavo Franco acredita que, uma vez controlada a inflação 

por uma política monetária restritiva, o problema fiscal estará automaticamente 

solucionado. (negrito nosso) 

Vamos analisar então cada uma das experiências de hiperinflação observadas nos anos 

1920, tanto na ótica de Thomas J. Sargent quanto na ótica de Gustavo Franco: 

ÁUSTRIA: 

A Áustria sofreu grandes déficits entre 1919 e 1922, déficits estes financiados pela 

venda de títulos do Tesouro à seção austríaca do Banco Austro-Húngaro. Isso resultou 

num aumento repentino do volume de moeda. 

Em resposta às ações do governo, a moeda austríaca se depreciou e os preços 

domésticos aumentaram rapidamente. Ocorreu uma fuga da Coroa, à medida que as 

pessoas davam preferência a reter moeda estrangeira ou ativos reais. O governo criou 

então um sistema de controle de câmbio e adotou medidas que tornaram difícil ou ilegal 

para os austríacos reterem moeda estrangeira ou qualquer outro substituto para a Coroa, 

visando aumentar o montante de Coroas retido por austríacos. A moeda se estabilizou 

abruptamente em agosto de 1922 e os preços se estabilizaram um mês após.  

Na visão de Sargent (1982), a depreciação da Coroa austríaca parou repentinamente 

com a assinatura de três protocolos que confirmaram o compromisso do governo de 

reordenar as estratégias fiscais e monetárias. Através da redução dos gastos e do 

aumento das taxas, o governo conseguiu, em dois anos, equilibrar o orçamento. 

Após alcançarem a estabilização, colocaram em prática uma reforma monetária. Ao fim 

de 1924 uma nova unidade de moeda foi instaurada, o Schilling, equivalente a 10.000 

Coroas. A quantidade de moeda em circulação aumentou seis vezes, mas mesmo assim 

a estabilidade de preços foi atingida.  

Já segundo Gustavo Franco (1995), uma vez atingida a estabilização da moeda e dos 

preços no segundo semestre de 1922, as receitas fiscais mais do que duplicaram em 

termos reais. Entre Janeiro e outubro de 1922 o governo arrecadou 11,5 M de Coroas. Já 
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no primeiro semestre de 1923, a arrecadação atinge o valor de 51,4 M de Coroas. Em 

1924, já com a moeda estável, o governo aumentou os impostos e, com isso, conseguiu 

equilibrar o orçamento, mesmo tendo aumentado as despesas com investimento em 

decorrência da recessão pela qual o país havia passado. 

HUNGRIA: 

Entre 1919 e 1924 o governo da Hungria sofreu grandes déficits orçamentários. O 

Krone depreciou rapidamente nos mercados de câmbio e os preços domésticos 

aumentaram. O valor real de suas obrigações decresceu substancialmente. 

Em Março de 1924, o aumento de preços e a depreciação do Krone foram abruptamente 

controlados e a estabilização ocorreu em face à contínua expansão de obrigações do 

Banco Central. 

Segundo Sargent (1982), o que contribuiu para o alcance da estabilização foi a 

assinatura, por parte do governo, de dois protocolos que garantiam a independência 

política, a integridade territorial e a soberania do país. Além disso, o governo se 

comprometeu a criar um banco central totalmente independente e a tornar o orçamento 

balanceado, cortando gastos e aumentando a coleta de impostos. 

Sob o ponto de vista de Franco (1995), assim como na Áustria, a arrecadação tributária 

aumentou consideravelmente após a estabilização. No caso da Hungria, o simples 

aumento de receita já era suficiente para eliminar o déficit orçamentário, indicando que 

não havia déficit estrutural ou obstáculo fiscal à estabilização. Ainda como Franco 

descreveu em seu trabalho, as medidas fiscais implementadas na Hungria, assim como 

na Áustria, tiveram pouca influência sobre a evolução dos déficits fiscais. Os 

respectivos orçamentos se equilibraram quase que inteiramente em virtude do efeito da 

estabilidade de preços sobre a estrutura tributária preexistente, ou seja, em virtude do 

fato de que os respectivos déficits, corrigidos ou expurgados do Efeito Oliveira-Tanzi, 

eram pequenos ou mesmo inexistentes. 
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POLÔNIA: 

Até 1924 o governo da Polônia incorreu em grandes déficits e o índice de preços 

aumentou substancialmente. O valor real da moeda em circulação diminuiu à medida 

que as pessoas se engajaram numa fuga do Marco. A estabilização inicial foi atingida 

sem empréstimos estrangeiros e sem intervenção. Mas em termos de mudanças no 

regime monetário e fiscal foi semelhante aos dois casos anteriores.  

De acordo com Sargent (1982), a estabilização foi alcançada em decorrência de um 

forte movimento do governo em direção a um orçamento balanceado e ao 

estabelecimento de um banco central independente que foi proibido de fazer 

empréstimos sem garantias ao governo. 

Tal como na Áustria e na Hungria, a estabilização contribuiu de forma decisiva para a 

recuperação das receitas tributárias, mas o orçamento fiscal não foi equilibrado durante 

a estabilização polonesa. 

Com respeito à explicação de Sargent, note-se que a presença de grandes déficits 

orçamentários em 1924 e 1925, financiados em grande medida por emissão de moeda 

“sem lastro”, e a ausência de qualquer intenção aparente de afastar-se desse “regime”, 

contradiz frontalmente a sua conjectura de que o regime monetário-fiscal recém adotado 

fornecia “lastro” para a nova moeda sob a forma de superávit fiscal. 

Por outro lado, como determinante adicional do colapso inflacionário de 1925, Sargent 

(1982, p.73) o atribuiu ao “government’s premature relaxation of exchange controls and 

the tendency of the central bank to make private loans at insuficient interest rates”.  

Segundo o trabalho de Franco (1995), é possível concluir que as reformas fiscais não 

implicavam o estabelecimento de um regime fiscal caracterizado por orçamentos 

equilibrados. A estabilização de fato marcou o início de uma política fiscal 

expansionista caracterizada por déficits variando entre 10 e 15% do total da despesa e 

financiados principalmente por emissão de moeda.  
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ALEMANHA: 

Desde 1920, em resposta às finanças públicas inflacionadas e a despeito dos esforços do 

governo para impor controles cambiais, ocorreu uma fuga do Marco alemão, e seu valor 

caiu drasticamente.  Próximo ao fim da hiperinflação, os alemães fizeram todo esforço 

para evitar reter Marco. Retiveram grandes quantidades de moeda estrangeira e os 

preços em geral aumentaram.  

Em novembro de 1923, os preços pararam repentinamente de subir e o Marco parou de 

depreciar. Foi feita uma reforma monetária com a qual foi instituída uma nova moeda 

chamada Rentenmark, declarada equivalente a 1 trilhão de Marcos.  O Governo deu 

independência ao Banco Central e parou de tomar empréstimos adicionais do banco. 

Além disso, o governo tomou uma série de medidas para aumentar as taxas e eliminar 

os gastos. Segundo Thomas Sargent, estas mudanças fiscais e monetárias levaram ao 

orçamento equilibrado e à estabilização dos preços. 

Já de acordo com Gustavo Franco (1995), a estabilização foi conseguida com a 

publicação de decretos fiscais de “emergência” em dezembro de 1923. Pelo menos pelo 

lado da receita, estes decretos correspondem a reformas fiscais. Havia muito pouco de 

tributos novos nesses decretos, em grande medida a iniciativa tinha como objetivo 

colocar o sistema fiscal no padrão ouro, isto é, indexá-lo pela taxa de câmbio, sem 

introduzir novos impostos. 

Deve-se notar que uma indexação eficaz é algo muito difícil de ser implementado, de 

modo que não se pode dizer coisa alguma sobre a eficácia ex-ante dos decretos de 

emergência no tocante à indexação. No entanto, uma vez atingido o equilíbrio 

orçamentário, fica evidente a presença do Efeito Oliveira-Tanzi, uma vez que o 

equilíbrio se deu a partir dos impostos já existentes. Verifica-se então que a estabilidade 

de preços levou a aumentos consideráveis da receita real dos impostos. 
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CONCLUSÕES DE SARGENT E FRANCO: 

Sendo assim, sob o ponto de vista de Thomas Sargent (1982), as medidas essenciais que 

finalizaram com a hiperinflação na Alemanha, Áustria, Hungria e Polônia foram:  

i.) a criação de um banco central independente que estava legalmente 

compromissado em recusar a demanda do governo por crédito adicional sem 

garantias e,  

ii.) segundo, a alteração simultânea no regime de política fiscal.  

Essas medidas foram inter-relacionadas e coordenadas, ou seja, as mudanças que 

terminaram com as hiperinflações não foram ações restritivas isoladas em meio a um 

conjunto de regras do jogo ou política geral.  

Conforme Sargent,  além da política monetária restritiva, uma vez que se tornou 

entendido que o governo não contaria mais com o banco central para alimentar suas 

finanças, a inflação baixou e as taxas de câmbio se estabilizaram nos quatro casos.  

Por outro lado, segundo Gustavo Franco (1995), as reformas fiscais introduzidas 

durante as estabilizações analisadas foram mudanças na composição da despesa com 

pequeno impacto sobre o resultado líquido da execução orçamentária. A notável 

recuperação real da receita tributária após a estabilização por meio do efeito Oliveira-

Tanzi foi a chave do equilíbrio orçamentário em todos os casos examinados. Isto 

significava que os déficits orçamentários eram em grande medida, produtos da inflação. 

De fato, as verdadeiras reformas fiscais teriam sido feitas antes das estabilizações, mas 

não levaram ao fim da inflação. No entanto, isso não significa que tais reformas 

falharam em seus propósitos específicos, mas sim que, ao contrário, o equilíbrio fiscal 

temporário, por si só, não é condição suficiente para a estabilidade. 

Relações simples de causalidade entre hiperinflação e desequilíbrio fiscal pode levar a 

que se ignore que esses países enfrentavam problemas enormes de ajuste para se 

adequarem à nova realidade econômica.  
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É ainda lembrado por Franco (1995, p. 197) que, como colocado por Dornbush10 “a 

questão de como a estabilização foi conseguida não é exatamente a mesma do porque da 

hiperinflação ter ocorrido em primeiro lugar.” Com respeito a isso, o processo de 

dolarização teve um papel crucial como dispositivo de coordenação decisória de preços 

e salários.  De fato, essas estabilizações envolveram a combinação de vários elementos, 

dos quais nenhum deles foi provavelmente suficiente por si só. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
10 DORNBUSH, R. – (1985, p.12) “Stopping Hyperinflation: Lessons from the German experience of the 
1920s”. NBER Working Paper, nº. 1675, em FRANCO, G. (1995). 
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2.  PLANO CRUZADO 

 

2.1.  ANTECEDENTES  

Em março de 1985, o novo governo deu sinais de que faria uma gestão de muita 

austeridade, tendo como objetivo principal a redução do déficit público, mas se 

arriscando em uma trajetória de recessão.  Entre as principais medidas adotadas estão: a 

paralisação das operações de crédito dos Bancos federais por sessenta dias, o corte 

adicional no orçamento fiscal e a proibição de contratação de novos funcionários para a 

administração pública durante todo aquele ano. 

A demonstração de austeridade e o maior aperto monetário tinham um objetivo de curto 

prazo: inicialmente, dar tempo para a nova equipe de governo tomar conhecimento dos 

orçamentos e compromissos herdados do governo anterior, e, depois, manter um 

controle mais rígido dos gastos públicos no começo de governo visando passar uma 

imagem de conservadorismo e credibilidade, nos moldes do Fundo Monetário 

Internacional.11 

A taxa de inflação, medida pelo Índice Geral de Preços (IGP-DI),12 atingiu 12,7% em 

março, projetando uma inflação anual da ordem de 280%. Com a perspectiva de 

aceleração inflacionária o governo tomou duas medidas práticas: alterou a formula de 

calcular as correções monetária e cambial. A partir de abril os índices de correção 

passaram a representar a média geométrica da inflação dos três meses anteriores. Esta 

prefixação eliminava os riscos associados à imprevisibilidade das taxas correntes de 

inflação que determinavam as remunerações do mercado aberto e dos exportadores. 

Estas mudanças tinham por objetivo conter o processo de realimentação inflacionária, 

representado pela influência da inflação passada sobre a futura. 

                                                
11 O Brasil estava negociando com o FMI uma nova carta de intenções. 
12 IGP-DI – Índice Geral de Preços - Disponibilidade Interna. É calculado pela Fundação Getúlio Vargas 
entre o primeiro e o último dia do mês. Sua divulgação ocorre por volta do dia 10 do mês seguinte. Mede 
os preços que afetam diretamente a atividade econômica do País, excluídas as exportações. 
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As correções ficam menos realistas nos casos de mudanças bruscas de taxas de inflação, 

mas verifica-se que a fórmula é vantajosa em caso de inflação ascendente, mas 

obteremos taxas de inflação superiores à real, quando houver desaceleração 

inflacionária. 

O Conselho Monetário Nacional aprovou ainda um aumento na freqüência dos reajustes 

da taxa de câmbio, que passaram a ser diários. 

Quanto ao sistema de controle de preços, a portaria número 40 do CIP – Conselho 

Interministerial de Preços13, re-enquadrou cerca de 300 produtos industriais, como 

derivados de petróleo, ferro, aço, cimento, etc., suspendendo os reajustes por trinta dias, 

passando depois para 90 dias. 

Em junho, a taxa de inflação foi de 7,8%. Por isto, houve a necessidade de reajustes de 

preços reprimidos, e o próprio governo aumentou o preço dos serviços públicos em 

25%, revertendo a tendência deflacionária. O processo normal de saída do 

congelamento levou a taxas mensais de inflação da ordem de 7 a 8%a.m., passando a 

dois dígitos e isto representou um sério risco para a credibilidade do governo. 

Entre março e agosto, apesar do tabelamento de preços instituído para quebrar as 

expectativas inflacionárias, o que prevaleceu foi uma política econômica de natureza 

inteiramente convencional, ressaltando as altas taxas de juros como instrumento de 

captação de recursos, para equilibrar as contas do setor público, sem que, no entanto, o 

dispêndio fosse reduzido, apesar dos esforços de Dílson Funaro, Ministro da Fazenda. 

Entre outubro e dezembro de 1985, o centro das atenções dos meios político-

econômicos foram os reajustes salariais. O governo, embora posicionado contra a 

oficialização da trimestralidade, estava aceitando a livre negociação de abonos e 

antecipações salariais que significam, em muitos casos, aumento do salário real médio. 

                                                
13 CIP - Instituído pelo Decreto nº. 63.196, de 29 de agosto de 1968 é o órgão através do qual o Governo 
Federal fixará e fará executar a política de preços no mercado interno buscando sua harmonização com a 
política econômico-financeira global. 
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O sucesso desta política salarial, em curto prazo, era certo, mas sua sustentação em 

médio prazo era duvidosa. 

O governo tentava camuflar os resultados, enganando o povo e a si próprio: quando o 

IGP-DI da Fundação Getulio Vargas, registrou uma variação mensal de 15% em 

novembro, a elevação em relação ao índice de outubro, de 9%, assustou o governo que 

então substituiu o índice oficial pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) da 

Fundação IBGE, apresentando então uma taxa de inflação de 11,12% em novembro. 

Mas o governo não podia esconder que o item Gêneros Alimentícios tinha apresentado 

variação de 20,1% dentro do cálculo do IPA-DI, com as cotações do feijão chegando a 

ter aumento de 57,9%. 

Os reduzidos estoques governamentais de alimentos e a tímida atuação dos mercados 

agrícolas, não davam forças suficientes para reverter o “choque agrícola”, comprovado 

pela FGV. 

O ano de 1986 se inicia tendo como grande incógnita a inflação, que em janeiro marca 

14,37% medido pelo IPCA.  Já o IGP-DI, chegava a novo recorde, 17,8%.  

Embora levando a uma taxa anualizada da ordem de 500%, as estimativas oficiais de 

inflação anual giravam em torno de 300 a 320% ao ano. 

Em conseqüência do quadro que se deparavam os membros da equipe econômica, ficou 

mais evidente, que a solução seria por via heterodoxa, solução esta que já vinha sendo 

discutida há vários anos, como veremos a seguir. 
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2.2.  ANTECEDENTES HETERODOXOS  

O primeiro a lançar idéias heterodoxas foi o economista Francisco Lopes 

[Lopes(1984)]14 após visita a Argentina, onde havia visto “in loco” as conseqüências do 

Plano Austral, e propôs, já no início de 1984, um plano para o Brasil consoderando 

choques com congelamento de preços e políticas monetária e fiscal passivas. 

Esta tendência de choque é ditada pela inércia inflacionária:  caso haja expectativa de 

baixa, os agentes vão querer recompor os seus rendimentos reais, não vão cooperar, e, 

conseqüentemente, a taxa de inflação corrente continuaria sendo determinada pela 

inflação passada.  Se a expectativa for de aumento de inflação, os agentes tendem a 

elevar sua renda real rompendo o movimento inercial.  Assim, o comportamento da taxa 

de inflação seria assimétrico, ou seja, inercial quando a expectativa fosse de queda e 

acelerado quando a expectativa fosse de alta. 

O grau da realimentação inflacionária depende da defasagem e do percentual de repasse 

da inflação passada. Por isso, o choque heterodoxo baseia-se no pressuposto de que uma 

política antiinflacionária eficaz deve agir fora dos conceitos tradicionais da economia e  

diretamente sobre a tendência inflacionária. 

Outros economistas que cogitaram sobre idéias heterodoxas foram André Lara Resende 

[Resende(1984)]15, juntamente com Pérsio Arida [Arida(1984b)], que fizeram algumas 

modificações em relação ao plano de Francisco Lopes [Lopes(1984)], discordando 

principalmente do congelamento de preços, devido às inúmeras distorções.    

Lara Resende e Arida propuseram um plano de reforma com três pressupostos básicos: 

1) Fatores primários da inflação como o déficit operacional do setor público e a 

política monetária, estavam sob controle, sem pressões de demanda que 

pudessem acelerar a inflação. 

                                                
14 LOPES, F. (1989) O Desafio da Hiperinflação: em busca da moeda real. Rio de Janeiro – Ed. Campus. 
15 RESENDE, A.L. (1991) “O processo hiper-inflacionário e as reformas modernizadoras” em 
JAGUARIBE, H. (ed.), Economia e política da crise brasileira: a perspectiva social democrata – Rio de 
Janeiro: Editora Rio Fundo. 
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2) Não existiam pressões de oferta, pois os ajustes mais importantes já haviam se 

realizado, como a desvalorização real do câmbio e os subsídios ao consumo. 

3) A inflação era predominantemente inercial, e elevada, pois uma cadeia atrelava a 

inflação presente à inflação passada. 

A proposta básica, batizada no mercado como Plano LARIDA (1984), pela combinação 

dos nomes de seus idealizadores, consistia nos seguintes pontos: 

1- Emissão de nova moeda, Novo Cruzeiro (NC), indexado à ORTN16; 

2- A taxa de câmbio ficaria fixa para o NC em dólares; 

3- Seria livre a conversão de moedas; 

4- Contratos em ORTN passariam a indicar os valores em NC; 

5- Os preços administrados pelo governo seriam convertidos em NC, conforme o valor 

real médio em ORTN nos últimos seis meses; 

6- A inflação continuaria sendo medida pelos Cruzeiros velhos, induzindo a preferência 

pelo NC, que não apresentaria inflação uma vez que era igual a ORTN. 

7- Os salários seriam opcionalmente transformados para NC pelo salário real médio dos 

últimos 6 meses; 

8 – Os aluguéis seguiriam a mesma regra dos salários. 

Portanto, o ponto básico da proposta de reforma monetária consistia na introdução de 

uma moeda indexada à variação da ORTN.  Este plano tinha como objetivos, encolher a 

memória inflacionária e permitir a ruptura com a cadeia de realimentação.  A 

consistência do sistema com preços em Novo Cruzeiro dependia da conversão dos 

valores pelas suas médias reais e não pelos seus picos. 

                                                
16 ORTN – Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional - Título público federal emitido com a 
característica de pagar remuneração acrescida de correção monetária. O valor unitário do título passou a 
representar indexador largamente utilizado na economia brasileira. 
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Observamos, no entanto, que as propostas negligenciavam as condições de demanda e 

nenhuma delas recomendava explicitamente austeridade monetária e fiscal. 

Para melhor entender a confecção do Plano Cruzado, temos que analisar mais 

detalhadamente seus antecedentes mais próximos: as taxas de inflação estavam estáveis 

acima de 200% a.a. desde 1983; houve queda do crescimento do Produto Real de 1981 e 

1983; o governo congelou preços de produção e serviços com tabelamento pelo CIP 

(Conselho Interministerial de Preços) de produtos essenciais e tarifas públicas. 

Após várias tentativas de congelamento e alterações na fórmula do cálculo da correção 

monetária e de câmbio sem sucesso, Sarney decidiu, em 26 de agosto de 1985, a 

substituição de todo o primeiro escalão do Ministério da Fazenda, colocando no cargo 

de Ministro, Dílson Funaro. 17 

O aumento da demanda, nesse momento decorrente, por um lado, da percepção do 

desequilíbrio temporário entre a inflação e a correção monetária e ainda do aumento dos 

preços dos produtos agrícolas, forçando a aceleração inflacionária, e por outro lado, 

pelos movimentos sindicais, forçando a redução da periodicidade dos reajustes salariais 

de seis para três meses, mostrava que havia chegado o momento de ser adotada alguma 

providência mais enérgica.  

No início de 1986, era grande a especulação sobre a implantação de um plano 

econômico de estabilização no modelo do Plano Austral da Argentina, que atuou na 

política monetária mas, hoje sabemos, não eliminou as causas fiscais da inflação. 

Em fevereiro, as condições da economia eram consideradas favoráveis para um plano 

heterodoxo, a produção industrial crescia a taxas elevadas, os agregados monetários 

pareciam estar sob controle, o câmbio estava equilibrado e as contas públicas com 

superávit primário. 

                                                
17 Funaro – empresário, ex-presidente do BNDES e ex-Ministro da Fazenda de 26/08/1985 a 29/04/1987, 
falecido em 1989. 
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Em 28 de fevereiro de 1986 o Presidente José Sarney, anunciou o plano de estabilização 

brasileiro, o Plano Cruzado, como um remédio definitivo contra a iminente 

hiperinflação. 

Ao contrário dos planos Argentino e Israelense de 1985, o Plano Cruzado não previa 

medidas nas áreas monetária e fiscal, apoiando-se exclusivamente na política de rendas. 

 

2.3.  O PLANO CRUZADO 

O Plano Cruzado foi estabelecido pelo Decreto Lei 2283 de 27 de fevereiro de 1986 que 

dispunha sobre a nova unidade do sistema monetário brasileiro, e foi ampliado pelo 

Decreto-Lei 2284 de 10 de março de 1986 que, resumidamente, trazia as seguintes 

medidas: 

1º - Passa a denominar-se "cruzado" a unidade do sistema monetário brasileiro, 

dividido em centavos. O cruzeiro corresponde a um milésimo do cruzado (Cz$). 

2º - Serão grafados em cruzados, os balanços e demonstrações contábeis e 

financeiras, os cheques, os títulos, os preços, os precatórios, os valores de 

contratos, etc. 

3º - Serão aferidas pelo Índice de Preços ao Consumidor – IPC do IBGE, as 

oscilações do nível geral de preços em cruzados. 

4º - A Obrigação Reajustável do Tesouro Nacional – ORTN, passa a denominar-se 

Obrigação do Tesouro Nacional – OTN e a emitida a partir de 3 de março de 1986 

terá o valor de Cz$ 106,40, inalterado até 1º de março de 1987. Portanto, extingue-

se a correção monetária. 

5º - É vedada sob pena de nulidade, cláusula de reajuste monetário nos contratos 

de prazos inferiores a 1 (um) ano.  
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6º - As obrigações de pagamento, expressas em cruzeiros, constituídas antes de 28 

de fevereiro de 1986, deverão ser convertidas em cruzados na data dos seus 

vencimentos. 

7º - O fator de conversão será diário e calculado pela multiplicação da paridade 

inicial (1.000 cruzeiros/ 1 cruzado), cumulativamente por 1,0045 para cada dia 

decorrido partir de 3 de março de 1986. 

8º - As obrigações constituídas por aluguéis residenciais, prestações do Sistema 

Financeiro Habitacional e mensalidades escolares, convertem-se em cruzados em 

1º de março de 1986, observando-se seus respectivos valores reais médios.  

9º - Os saldos das cadernetas de poupança, bem como os do Fundo de Garantia do 

Tempo de Serviço e do Fundo de Participação PIS/PASEP, serão reajustados pelo 

IPC. 

10º - Em 1º de março de 1986 o salário mínimo passa a valer Cz$ 804,00, incluído 

o abono supletivo e com reajustamento anual. 

11º - Todos os salários e remunerações serão convertidos em cruzados pelo valor 

médio da remuneração real dos últimos 6 (seis) meses. Concedido abono de 8%. 

12º - O reajuste salarial na data - base será obrigatório até 60% da variação 

acumulada do IPC, assegurada a livre negociação dos restantes 40%.  

13º - Os salários e remunerações serão reajustados automaticamente pela variação 

acumulada do IPC, toda vez que tal acumulação atingir 20% a partir da data da 

primeira negociação, dissídio ou data - base de reajuste. O reajuste automático 

será considerado antecipação salarial. 18  

                                                
18 Este artifício de reajuste quando a taxa acumulada atingir 20% ficou conhecido como “gatilho salarial”.   
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14º - As empresas não poderão, sem prévia autorização do Conselho 

Interministerial de Preços – CIP, repassar para os preços de seus produtos ou 

serviços os reajustes ou aumentos relativos aos acordos coletivos. 

15º - Fica suspensa, temporariamente, a concessão de empréstimos e 

financiamentos por instituições financeiras oficiais. O governo assume parte do 

controle de liquidez. 

16º - Fica instituído o seguro-desemprego, com a finalidade de prover assistência 

financeira temporária ao trabalhador desempregado. 

17º - Ficam congelados todos os preços nos níveis do dia 27 de fevereiro de 1986. 

18º - Vários órgãos oficiais19 exercerão vigilância sobre a estabilidade de todos os 

preços, incluídos, ou não, no sistema oficial de controle.  

19º - Qualquer pessoa do povo poderá e todo servidor deverá informar às 

autoridades competentes sobre infrações à norma de congelamento de preços ou a 

prática de sonegação de produtos, em qualquer parte do Território Nacional – 

figuras que ficaram popularmente conhecidas como fiscais do Sarney. 

 

TABLITA: Anexo do Decreto-Lei 2284 de 10 de março de 1986 (acima) 

Conforme o 12º item acima, para facilitar os cálculos das médias dos valores com base 

em meses anteriores foi publicado o anexo III do Decreto-Lei que ficou conhecido 

popularmente como “Tablita”.  Tratava-se de coeficientes que deveriam multiplicar os 

valores básicos para se obter os valores atualizados para Cruzados: 

 

                                                
19 A Secretaria Especial de Abastecimento e Preços – SEAP, o Conselho Interministerial de Preços – CIP, 
a Superintendência Nacional de Abastecimento – SUNAB, órgãos do Ministério da Fazenda, o Conselho 
Nacional de Defesa do Consumidor, a Polícia Federal, órgãos do Ministério da Justiça, e o Ministério do 
Trabalho. 
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TABELA DE FATORES DE ATUALIZAÇÃO 

1985 Março ............................... 3,1492 1985 Setembro .......................... 1,8351 

1985 Abril .................................. 2,8945 1985 Outubro ............................ 1,6742 

1985 Maio .................................. 2,7112 1985 Novembro ......................... 1,5068 

1985 Junho ................................ 2,5171 1985 Dezembro ......................... 1,3292 

1985 Julho ................................. 2,3036 1986 Janeiro ............................. 1,1436 

1985 Agosto .............................. 2,0549 1986 Fevereiro .......................... 1,0000 

 

 

 

2.4.  ANÁLISE DO PLANO CRUZADO 

O Plano Cruzado foi a primeira de várias tentativas de se debelar a inflação através da 

extinção da correção monetária e fixação de preços, entre outras medidas. 

O plano tem o efeito imediato de conter a inflação e aumentar o poder aquisitivo da 

população. Foi grande o apoio popular ao plano econômico, criando inclusive a figura 

dos “fiscais do Sarney” que vigiavam os preços e denunciavam os estabelecimentos que 

aumentavam qualquer preço. Empresários e comerciantes que remarcavam preços eram 

taxados de ladrões e presos como criminosos contra a Nação.  

Com toda a publicidade e divulgação na mídia, a operação de troca de moeda ocorreu de 

forma suave, sem percalços, sendo até mesmo admirável como todo um país de 

dimensões continentais troca sua moeda de um dia para o outro, com aprovação e até 

mesmo colaboração de quase toda a sociedade engajada no processo. 

No entanto, o pré-requisito básico para o sucesso do plano, ou seja, que a taxa de 

inflação fosse inercial, não acontecia, pois o plano foi iniciado num momento de 

aceleração da inflação, devido ao aumento contínuo das taxas de inflação, como 

podemos observar na TABELA 1 dos anexos.. 
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Com o decorrer dos meses, via-se também que não foi respeitada a adoção total da 

conversão dos valores pelas suas médias reais. 

O congelamento dos preços no comércio, foi feita pelo valor na data, e não pela média, 

então aqueles que fazia mais tempo que haviam reajustado seus preços encontravam-se 

defasados em relação aos que tinham reajustado, por exemplo, no mês anterior. Estes 

reagiram e tentaram sair do congelamento, ou mudando rótulos ou estocando seus 

produtos para não ter que vendê-los a um preço defasado. 

A desindexação da economia não foi plena. Contas como poupança, PIS/PASEP e 

FGTS, por exemplo, permaneceram indexadas e os contratos com prazo superior a um 

ano tiveram cláusulas de indexação à OTN e ainda, mantiveram-se regras para reajustes 

anuais de salários. 

O processo de congelamento tinha por finalidade eliminar a memória inflacionária, pois 

a sociedade passaria um período razoável de tempo com preços estáveis. O Governo 

queria que a sociedade se acostumasse com o novo sistema monetário e mudasse aquela 

forma de pensar em que o preço que subiu no mês passado, vai repetir a subida no 

próximo mês. 

Faltou a definição de uma lei salarial rigorosa. O aumento de 8% reais nos salários, 

simultaneamente com o congelamento dos preços, representou um aumento do poder 

aquisitivo da população gerando um aumento de demanda.  Cresceu o consumo em 

todos os níveis sociais, o que se transformou em novo problema a ser administrado pelo 

Governo. Podemos observar por alguns dados como o aumento de consumo de energia 

elétrica na indústria que partindo de um índice mensal próximo a 145 em início de 1986, 

chega a 178 em março de 198820 (vide Tabela 9). Outro dado é a variação anual das 

vendas da indústria em São Paulo que em 1986 bateram o recorde histórico (até hoje-

2004) de crescimento de 14,7% no ano. 

O congelamento de preços permitia coordenar as expectativas dos agentes econômicos, 

reduzindo o custo de transição, como analisou o ex-Ministro Simonsen num estudo da 

                                                
20 Consumo na produção - energia elétrica - indústria - índice (jun. 1978 = 100) - SP 
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utilização de política de renda baseado na teoria dos jogos. Disse ele: - “A função 

central das políticas de renda não é constranger o processo decisório individual, mas sim 

evidenciar externalidades em um jogo com informação imperfeita, dizendo a cada 

agente, como os outros jogarão.” O Governo determinara o que cada parte deveria fazer, 

mas a sociedade não tinha segurança quanto ao que o Governo iria fazer. 

Em vez de descongelar os preços e cortar seu gasto, o governo insistiu no 

congelamento, tentou restringir seletivamente o consumo e fez gastos de investimento.  

Com a persistência do excesso de demanda, o aumento de consumo levou a população a 

imaginar que os preços poderiam ser descongelados e então a corrida ao consumo 

aumentou, e também o desabastecimento, provocando a falta de alguns produtos básicos 

nas prateleiras dos supermercados, como carne, arroz e milho, e surgiram os ágios 

cobrados sobre os produtos em falta. 

Vamos analisar a situação econômica sob vários aspectos e indicadores conjunturais 

para verificar e eficácia do Plano: 

2.4.1.  INFLAÇÃO IGP-DI E IPCA 

Dois órgãos de grande credibilidade no país, a Fundação Getúlio Vargas – FGV e o 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, eram responsáveis por pesquisas 

de preços que apuravam sistematicamente a inflação mensal, que apresentavam uma 

pequena variação entre elas em função da metodologia de cálculo diversa, como 

podemos observar a seguir nos Gráficos 1 e 2.   

A inflação ocorria de forma constante em níveis superiores a 200% nos últimos 12 

meses, podendo ser qualificada como hiperinflação na maioria dos países. Os efeitos do 

Plano Cruzado que foram positivos nos primeiros meses, provocando uma drástica 

queda dos índices, tiveram efeito transitório, uma vez que, após alguns meses a curva 

passa a ser ascendente com coeficiente angular maior que anteriormente ao plano.  O 

mesmo movimento se observa no Gráfico 2, da taxa acumulada em 12 meses, somente 
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que num movimento mais suave uma vez que cada mês sofre a influência das taxas 

acumuladas dos 11 meses anteriores. 

GRÁFICO 1 
Taxa de inflação mensal medida pelo IGP-DI (FGV) e pelo IPCA (IBGE)  

– de janeiro 1985 a dezembro de 1987. 
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Fonte: FGV e IBGE. 
 

GRÁFICO 2 
Os índices de inflação acumulada em 12 meses, mês a mês 

– de janeiro 1985 a dezembro de 1987. 
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Fonte: FGV e IBGE. 
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2.4.2.  TAXA DE JUROS 

Para medir o comportamento dos juros, pesquisamos a taxa do Certificado de Depósito 

Interbancário, CDI, e a taxa de juros de troca de reservas bancárias, a taxa SELIC.21 

As taxas de juros acompanharam o movimento da inflação com taxas acima de 10% 

mensais até fevereiro de 1986 e caíram para níveis abaixo de 2% a.m. Resistiram por 

poucos meses e voltaram a subir com grande volatilidade até julho de 87, como pode ser 

observado no Gráfico 3, abaixo. 

Observamos, no entanto, que o governo usou uma política monetária expansionista, 

deixando a taxa de juros vigorar, em vários momentos, abaixo da inflação, portanto, 

com uma taxa de juros real negativa, (vide Gráfico 4).  O governo, não se preocupou em 

subir a taxa de juros para atrair capital externo, o que, com a entrada de recursos 

aliviaria a taxa de câmbio. 

GRÁFICO 3 
Taxa SELIC mensal comparada à inflação pelo IPCA 

no período de 1985 à 1987 
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Fonte: IPEA / IBGE 

                                                
21 A taxa Selic é o juro médio dos financiamentos diários, com lastro em títulos federais, apurados no 
Sistema Especial de Liquidação e Custódia (Selic).  
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GRÁFICO 4 
Taxa real de juros no período de 1985 à 1987 
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Fonte: IPEA – Elaborado pelo autor 

2.4.3.  CÂMBIO  

A excessiva duração do congelamento levou a problemas cambiais que começaram a 

aparecer em vários setores e suscitando uma pressão forte para desvalorizar o câmbio, o 

que teve que ser feito com conseqüências graves, pois o retorno às desvalorizações do 

Cruzado vieram com muito mais força do que anteriormente, como podemos observar 

na Tabela 3 e nos Gráficos 5 a 7. 

Verificamos no Gráfico 5, que a taxa de câmbio real22 antes do Plano Cruzado 

apresentava uma desvalorização volátil, passando por um período de estabilidade logo 

após o plano, e cerca de seis meses depois passa a se apreciar, chegando a estar abaixo 

de 100 por cerca de cinco meses. 

Deve-se ressaltar ainda o quanto ficaram prejudicadas as exportações brasileiras, com a 

falta de incentivo da política cambial do governo. Com a moeda nacional apreciada, os 

                                                
22 Calculada pelo expurgo do Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) e dos Índices de Preços 
ao Consumidor (IPC’s) dos 16 mais importantes parceiros comerciais do Brasil da série nominal de taxa 
de câmbio (R$ / US$), ponderada pela participação de cada parceiro na pauta das exportações brasileiras 
de manufaturados em 2001. Teoricamente:  Q=SP*/P onde Q é a taxa real, S a taxa nominal e P* é o 
índice de preços no exterior e P é o índice de preços no Brasil. 
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produtores e industriais não se esforçavam para competir em troca da baixa 

remuneração, além do que, mais caro ficava o produto brasileiro no exterior, exigindo 

maior esforço de marketing. 

GRÁFICO 5 
Evolução da taxa de câmbio real  

- janeiro 85 a dezembro 87. 
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Fonte: IPEA 

 
GRÁFICO 6 

Evolução da taxa de câmbio nominal - janeiro 85 a dezembro 87. 
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GRÁFICO 7 
Evolução da variação (%) da taxa de câmbio nominal  

- janeiro 85 a dezembro 87. 
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2.4.4.  P.I.B. 

Quanto ao Produto Interno Bruto - PIB23, o país vinha acumulando um crescimento 

alternando taxas positivas e negativas (produção anual menor que no ano anterior), com 

boa taxa no ano de 1984 (4,7%) e chegando próximo a 8% em 1985, mas observamos 

que com o Plano Cruzado, o câmbio apreciado como vimos acima, e com os preços 

fixos por decreto, a perspectiva de aumento futuro de preços, devido ao 

desabastecimento, fez com que os empresários adiassem seus investimentos em 

produção, o que ajudou na redução do crescimento da produção do país nos anos de 

1987 e 1988 (Gráfico 8 e 9).   A política adotada era restritiva ao crescimento e, 

portanto, o que se viu foi que após dois anos de resultados positivos, o PIB voltou a 

crescer menos a cada ano, voltando ao crescimento “zero” em 1988.  

                                                
23 Produto Interno Bruto (PIB). Obs.: Elaboração IPEA. Série estimada a partir do valor do PIB nominal 
de 2003 (Novo Sistema de Contas Nacionais do IBGE) e a taxa de variação real do PIB anual (IBGE). 
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GRÁFICO 8 
Evolução do valor do PIB em reais – de 1980 a 1989 
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Fonte: BACEN 

 
 

GRÁFICO 9 
Crescimento percentual anual do PIB na década do Cruzado. 
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2.4.5.  DÉFICIT PÚBLICO 

O déficit público, ou seja, o resultado das contas do setor público, que representa o 

excesso de gastos do governo, pode ser dividido em três níveis: 

Déficit Nominal:  corresponde ao resultado nominal das contas do setor público, ou 

seja, não é excluído o efeito da inflação sobre o fluxo de receitas e despesas do governo. 

Déficit Operacional: corresponde ao resultado real das contas públicas, ou seja, exclui-

se do resultado nominal o efeito da inflação. 

Déficit Primário:  corresponde ao resultado fiscal das contas públicas, ou seja, exclui-se 

do resultado operacional a despesa com juros que o governo tem que pagar sobre as 

suas dívidas.  

O Banco Central divulga estes três conceitos de déficit público sob a ótica da 

necessidade de seu financiamento. Ou seja, é divulgada a série de necessidades de 

financiamento do setor público (NFSP): se o governo tem necessidade de 

financiamento, é porque tem déficit; enquanto que, se apresentar uma necessidade de 

financiamento "negativa", isso quer dizer que ele teve um superávit, ou seja, gastou 

menos do que arrecadou. 

Para alguns o fato da existência de déficit representava uma posição progressista pois 

impulsionava a demanda agregada, representando assim uma maior participação do 

Estado na economia. Para outros poderia gerar instabilidade financeira, conceito 

produzido pelo endividamento público desordenado. 

Assim, podemos observar no Gráfico 10, que os resultados das contas do governo antes 

e depois do Plano Cruzado, apenas sofreram alteração sensível no conceito de déficit 

nominal. 
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GRÁFICO 10 
Déficits Nominal, Operacional e Primário entre 1983 e 1990 
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Podemos observar também que com a relação déficit-inflação, abordada na introdução 

desta dissertação, era esperado, como defendido por Franco (1989) em sua tese de 

doutorado de Harward que, com a eliminação da inflação melhoraria a situação das 

contas públicas, pela constatação do efeito Oliveira-Tanzi de que maior a inflação 

menor é a arrecadação real do Governo, uma vez que esta é corroída pela 

desvalorização entre o fato gerador e o recolhimento. No entanto, não se verificou esta 

ocorrência, uma vez que uma ação puramente de política de rendas e congelamentos não 

foi suficiente para sustentar a inflação baixa a ponto de se poder afirmar que este fato se 

comprovaria. 

Por outro lado, também não podemos afirmar que a teoria de Sargent (1982) se 

verificou, porque não foram tomadas medidas em relação ao déficit fiscal, que 

permitissem essa afirmação.   
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2.4.6.  IMPOSTO INFLACIONÁRIO 

Pela definição de Cysne (2004) o imposto inflacionário (II) é “a transferência 

compulsória de renda, através de juros reais negativos pegos pela base monetária, a 

favor do Banco Central e contra o restante da economia que mantém a base monetária 

entre seus ativos, pessoas físicas e jurídicas residentes no país em particular”  Devemos 

considerar também as transferências inflacionárias (TI), aquelas “pagas pela diferença 

entre depósitos a vista e encaixes totais” para obtermos o conceito mais abrangente e 

adequado para análise que é o total de transferências inflacionárias (TIT) e aí 

observamos que nas últimas duas décadas o TIT/PIB ocorreu em 1989 quando 6,70% do 

PIB foram transferidos do setor não bancário para o setor bancário da economia, como 

juros reais negativos pagos pelos meios de pagamento. 

No período do Plano Cruzado, com a falta de ajustes fiscais e de uma política monetária 

rigorosa, que em alguns meses levou a taxas de juros reais negativas, como vimos 

acima, observamos no Gráfico 11, que o imposto inflacionário cresce mais que o dobro 

de 1986 para 1987. 

GRÁFICO 11 
Valores de Imposto e Transferência Inflacionários e Transferência Total  

Imposto Inflacionário (II), Transferências Inflacin árias para os Bancos Comerciais 
(TI) e Transferências Totais (TIT=II + TI) em relaç ão ao PIB
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Fonte: BACEN 
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2.4.7.  DÍVIDA EXTERNA 

No Plano Cruzado não houve alteração de comportamento nem de tendência da dívida 

externa, quando observamos o Gráfico 12, vemos que até mesmo o coeficiente angular 

da curva do volume da dívida em milhões de dólares, pouco se altera em relação ao seu 

crescimento anterior ao plano. 

Mas cabe ressaltar que em fevereiro 1987 o Brasil decreta oficialmente a moratória, que 

significou a suspensão do pagamento dos juros relativos à dívida externa de médio e 

longo prazos junto aos bancos privados internacionais, como defesa para o país que 

convivia com grande expansão de consumo interno e apreciação real da taxa de câmbio 

decorrentes da implementação do Plano Cruzado, e ainda se encontrava com as reservas 

cambiais em níveis baixíssimos. 

Ao invés de aproveitar essa oportunidade e negociar soberanamente as nossas 

dívidas, os novos responsáveis pelas negociações (Ministro da Fazenda Bresser Pereira, 

seguido por Mailson da Nóbrega e respectivas equipes) retomaram o pagamento das 

elevadas parcelas de juros, em 1988. Logo após, em 1989, o País já se encontrava 

novamente diante de grandes dificuldades para honrar os compromissos que decorreram 

dos péssimos acordos feitos poucos meses antes. 

GRÁFICO 12 
Evolução do valor da dívida externa do Brasil em milhões de dólares  

– de janeiro de 1985 a dezembro de 1992 - períodos trimestrais 
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2.4.8.  BALANÇA COMERCIAL - EXPORTAÇÕES X IMPORTAÇÕES  

A combinação de câmbio artificialmente estabilizado, com a taxa congelada em nível 

supervalorizado, e o aumento do poder de compra da população, causou progressiva 

queda das exportações, acompanhada de elevação das importações (Gráfico 13). Como 

o consumo de importados aumentou, ocorreu sério desequilíbrio da balança comercial. 

Além disso, os números mostraram também uma queda, em decorrência do aumento das 

importações, para substituir os produtos boicotados pelos produtores brasileiros. 

Para reduzir o desabastecimento, o governo tentou aumentar as importações para manter 

seus estoques, mas isto não foi possível diante da queda do saldo comercial em 1986 e 

da necessidade de pagamentos de juros da dívida externa. Após o Plano Cruzado, as 

importações cresceram perto de 50% em dólares em um ano. Depois recuaram e se 

mantiveram estáveis.  

As exportações tiveram forte queda por causa da política de câmbio que manteve a 

moeda nacional valorizada e com isto tirando o incentivo às exportações: por um lado 

os produtos brasileiros ficavam muito caros no exterior, sem competitividade e por 

outro lado a remuneração pelo esforço da exportação não era suficiente. Por outro lado, 

as importações foram favorecidas não só pelo câmbio, mas tinha que se considerar o 

aumento da demanda interna que transformava o consumidor nacional no foco da 

preferência dos importadores e das indústrias. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 44

GRÁFICO 13 
Exportações, Importações e o Saldo da Balança Comercial. 

- dólares – janeiro/85 a dezembro/88 
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2.4.9.  RESERVAS INTERNACIONAIS 

Outro indicador interessante para avaliar a situação econômica é o volume de reservas 

internacionais, que vinha em movimento ascendente desde o início de 1985, caiu 

consideravelmente durante 1986.  Partindo de dezembro de 1985, quando as reservas 

acumulavam 11,6 bilhões de dólares, chegando a menos de 5 bilhões de dólares em 

fevereiro de 1987, conforme o Gráfico 14. 

Esta queda ocorreu, muito mais pelo aumento da demanda interna, que não deixava 

sobras para exportação, do que pelo aumento das importações, que foram só um pouco 

maiores que as de 1985.  Novamente via-se que a política monetária expansionista, ou 

seja, a política de juros baixos, aumentava a liquidez e o consumo, fazendo com que o 

aumento de demanda dos consumidores provocasse a volta da inflação e com ela a 

desvalorização cambial.  Para evitar a subida do dólar, o governo vendia seus estoques 

de moeda para sustentar as cotações, e com isto as reservas internacionais caíram mais 

de 50%. 
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GRÁFICO 14 
Reservas internacionais em dólares, saldos mensais. 
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2.5.  RESULTADOS DO PLANO CRUZADO 

Observamos que o governo não tomou medidas de mudança de regime de políticas 

monetária e fiscal, pois não supunha, aquele momento que haveriam pressões de 

demanda na economia. 

Com relação ao congelamento, que por si só já representava uma quebra de contratos, os 

preços de alguns produtos ficaram defasados em relação a outros por causa de terem 

decorridos prazos diferentes de seus respectivos reajustes. 

Com uma política monetária frouxa, o governo estava convencido de que a inflação era 

inercial e que a variação ou controle da oferta monetária foi reduzido e isto gerou uma 

taxa de juros também baixa. 

Essa política expansionista, com juros baixos, acompanhada de aumentos reais de 

salários, frente a preços congelados, provocou uma explosão de demanda fazendo 

inclusive que os produtos sumissem das prateleiras dos supermercados e fornecedores 
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escondessem seus produtos a espera de os preços aumentassem, o que se tornou um 

novo problema a ser administrado pelo Governo. 

Os economistas da época não estabeleceram qualquer meta para os agregados 

monetários, embora tivessem a percepção de que a velocidade e a intensidade da 

remonetização fossem elementos fundamentais para determinar a trajetória da atividade 

econômica e da expectativa de inflação.  

Não houve preocupação com o déficit público. Em vez de tentar diminuir o déficit 

público, seja por aumento de impostos, seja por corte de despesas, com a proximidade 

das eleições, o governo voltou a fazer gastos financiados por emissões de moeda para 

apoiar os candidatos de sua base de apoio parlamentar.  

 

2.6.  FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO - FND 

 

Apesar das taxas de juros baixas, os preços congelados não serviam de incentivo para o 

investimento privado, então o governo resolveu investir. Para captação, visando este 

investimento, instituiu o Fundo Nacional de Desenvolvimento (FND). O FND era uma 

contribuição compulsória das pessoas que consumiam os bens considerados "não-

essenciais" pelo governo.  

Em 23 de julho de 1986 foi criado o Fundo Nacional de Desenvolvimento - FND, pelo 

Decreto Lei nº. 2288, tinha natureza autárquica e personalidade jurídica de direito 

público. 24 

O FND tinha por finalidade declarada, prover recursos para realização pela União, de 

investimentos de capital necessários à dinamização do desenvolvimento nacional, bem 

como apoiar a iniciativa privada na organização e ampliação de suas atividades 

                                                
24 DL 2288 foi alterado pelo Decreto Lei nº 2.383, de 17 de dezembro de 1987) e atualmente é 
regulamentado pelo Decreto nº 193, de 21 de agosto de 1991 (alterado pelo Decreto 3.211 de 18 de 
outubro de 1999 e pelo Decreto 4.981 de 06 de fevereiro de 2004 ) 
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econômicas. Os recursos captados pelo FND originaram-se, basicamente, do 

lançamento de Obrigações do Fundo Nacional de Desenvolvimento (OFND), de longo 

prazo. 

O FND concedeu, anualmente, empréstimos aos três agentes financeiros - BNDES, 

FINEP25 e Banco do Brasil, para aplicação em empresas do setor de ciência e 

tecnologia, exclusivamente através da FINEP; do setor de insumos básicos e bens de 

consumo, via BNDES; e para pequenas e médias empresas, através do BNDES e do 

Banco do Brasil. O orçamento do FND integrou o Orçamento Geral da União, votado 

pelo Congresso Nacional. 

   

2.7.  DESCONGELAMENTO – CRUZADO II 

 

Em novembro de 1986, seis dias após as eleições, Funaro anunciou o Plano Cruzado 

II , que congelou preços muito acima da realidade do mercado, principalmente com o 

reajuste das tarifas públicas, do álcool, da gasolina e de uma série de outros produtos.  

O plano estabelecia, principalmente:  

1º. A criação de uma nova caderneta de poupança, cujos rendimentos seriam 

fixados livremente pelas instituições financeiras; 

2º. Criação do empréstimo compulsório sobre veículos e combustíveis, além de 

uma taxação de 25% nas passagens internacionais, e na compra do dólar; 

 

Além disso, ocorreu outro problema gerado pela indexação parcial da economia com o 

objetivo de reter o aumento da demanda: os preços das tarifas públicas e alguns 

“commodities” haviam sido aumentados.  No entanto, esses aumentos eram expurgados 

                                                
25 BNDES – Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, FINEP – Financiadora de Estudos 
e Projetos 
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do cálculo do índice da inflação, dessa forma, o governo podia mostrar à sociedade que 

a inflação continuava baixa. 

Com o risco de ocorrência de choques de oferta desfavoráveis, originados na 

dificuldade de aquisição de alguns insumos, a situação tornou-se instável, tendendo à 

hiperinflação. Com depósitos compulsórios, aumento de impostos e dificuldade de 

crédito, o plano não contava com o apoio da população. 

A política do governo restaurou, então, a indexação e passou a dar importância ao 

controle da demanda agregada. Para reduzir a demanda agregada, tentou diminuir seus 

gastos e aumentou os impostos indiretos.  

Do lado das contas externas, o governo adotou minidesvalorizações da taxa de câmbio. 

Contudo, em 20 de janeiro de 1987, com o agravamento da crise no balanço de 

pagamentos, foi decretada moratória da dívida externa.  Na visão do governo, importar 

alimentos teria uma prioridade maior que pagar juros. 
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3.  PLANO REAL  

Depois do Plano Cruzado foram feitas outras tentativas de estabilização, que tiveram 

como constante o congelamento de preços.  Estes planos não deram certo por diversos 

motivos, como veremos resumidamente abaixo, até que em 1994, com melhor 

planejamento, o governo fez o Plano Real, que será analisado em seguida: 

 

3.1.  OUTRAS TENTATIVAS DE ESTABILIZAÇÃO 

A aceleração brutal da inflação, após novembro de 1986, causada pelo excesso de 

demanda e pelo total desequilíbrio de preços relativos, assumiu imediatamente caráter 

inercial. Em abril de 1987, o governo mudou o comando do Ministério da Fazenda, 

assumindo Luís Carlos Bresser-Pereira26. A inflação do mês seguinte chegou a 23,26%. 

Esse recorde foi alimentado pelo aumento do déficit público.  

Em 12 de junho de 1987, Sarney decretou o congelamento de preços, aluguéis e salários 

por três meses. Através do Decreto-Lei 2.335, instituiu o denominado Plano Bresser, 

que consistia resumidamente em: 

a) uma fase de congelamento total por um prazo máximo de 90 dias, depois uma 

fase de flexibilidade e finalmente preços livres;  

b) criação da Unidade de Referência de Preços (URP) como referencial para 

reajustar preços e salários. O valor da URP era determinado pela média mensal 

da variação do IPC ocorrida no trimestre imediatamente anterior e sua aplicação 

ocorrida a cada mês do trimestre subseqüente. Fim do gatilho salarial. 

c) a taxa de câmbio foi reajustada em 9,5%, em 16.6.1987, seguindo-se o sistema     

de  minidesvalorizações, a partir desta data; 

 

Para conter o déficit público, o governo eliminou o subsídio ao trigo e adiou grandes 

obras públicas já planejadas, como a ferrovia Norte-sul, o pólo petroquímico do Rio de 

Janeiro e o trem-bala entre São Paulo e Rio de Janeiro.  
                                                
26 BRESSER-PEREIRA, L.C. – Presidente da República de 29/04/1987 à 21/12/1987.  
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O Plano não obteve resultados positivos e no final do ano, a inflação chegou a 366%. 

Em 6 de janeiro de 1988 o ministro Bresser Pereira foi substituído por Maílson da 

Nóbrega. 

O novo Ministro da Fazenda assumiu, propondo-se a realizar uma política econômica 

do tipo "feijão com arroz": conviver com a inflação sem adotar medidas drásticas, mas 

apenas ajustes localizados para evitar a hiperinflação. A inflação passou então dos 

366%a.a. de 1987 para 933%a.a. no final de 1988. 

Em 15 de janeiro de 1989, Maílson da Nóbrega apresentou um novo plano de 

estabilização, batizado de Plano Verão, que consistia em: 

a) alteração do padrão monetário, de Cruzado para Cruzado Novo (NCz$1,00 = 

Cz$1.000,00), a partir de 16.1.1989; 

b) congelamento de preços por prazo indeterminado, nos níveis efetivamente 

praticados no dia 14.1.1989; 

c) os salários e as demais remunerações de assalariados e pensões, relativas ao 

mês de fevereiro de 1989, foram nivelados ao respectivo valor médio real de 1988; 

d) em 16.1.1989, a taxa de câmbio foi reajustada em 16,381%; 

Para corrigir distorções, em maio de 1989 foi editado ainda o Plano Verão II, que teve 

como principal conseqüência expurgar 16,65% da correção monetária, inclusive de 

poupanças, salários e FGTS. Apesar disso, a inflação voltou a explodir e em março/90, 

mês da posse de Fernando Collor de Mello27, sucessor de Sarney, atingiu seu recorde 

mensal na história brasileira: 82,39% ao mês acumulando 6.390%a.a. 28 

O novo presidente chegou ao poder anunciando que poria fim, aos marajás29, à ciranda 

inflacionária e ao desperdício do dinheiro público. No dia 15 de março, logo após sua 

posse, Collor anunciou um pacote econômico, o Plano Brasil Novo, mais conhecido  

                                                
27 COLLOR DE MELLO, Fernando – Presidente da Republica de 15/03/1990 à 02/10/1992. 
28 Variação do IPCA, publicada pelo IBGE, acumulada nos últimos 12 meses. 
29 Nome que designava de forma pejorativa os servidores públicos com altos salários e/ou que não 
exerciam suas funções – funcionários fantasmas. 
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como Plano Collor, que em resumo estabelecia: 

a) criação de nova moeda, de cruzado novo para cruzeiro (Cr$1,00 = NCz$1,00); 

b) congelamento de preços de mercadorias e serviços,  

c) bloqueio de ativos financeiros. Foram fixados limites para a liberação de 

ativos financeiros de um único titular.   Para os saldos dos depósitos à vista e das 

cadernetas de poupança foi fixado o limite de Cr$50 mil. Os valores excedentes 

foram convertidos, devolvidos após 18 meses, em doze parcelas mensais, iguais 

e sucessivas, atualizadas pela variação do BTN-Fiscal, acrescidas de juros de 

6%a.a. ou fração pro rata.  

d) o Ministro da Fazenda ficou autorizado a estabelecer o percentual de reajuste 

mínimo mensal para os salários em geral, bem como para o salário mínimo.  

e) a livre pactuação das taxas de câmbio,  

f) o Banco Central foi autorizado a atuar como agente comprador e vendedor de 

moedas, no mercado de taxas livres; 

 

Os preços foram tabelados e gradualmente liberados. Os salários foram pré-fixados e 

depois negociados entre patrões e empregados. Aumentou impostos e tarifas, criou 

novos tributos e suspendeu incentivos fiscais não garantidos pela Constituição. 

Anunciou corte nos gastos públicos e redução da máquina do Estado pela demissão de 

funcionários e privatização de empresas estatais. O plano também previu a abertura do 

mercado interno, com a redução gradativa das alíquotas de importação. 

O Plano Collor mergulhou o país em um processo recessivo. O nível de produção caiu 

e, em abril de 1990, já era 26% inferior ao mesmo mês do ano anterior. Em São Paulo, 

ocorreram mais de 170 mil demissões nos primeiros seis meses de 1990, número 

recorde desde a crise do início da década de 80.  

O Programa Nacional de Desestatização previsto no Plano Collor foi regulamentado em 

16 de agosto de 1990.  A primeira estatal privatizada foi a Usiminas, depois, já no 

governo do Presidente Itamar Franco, 25 estatais seriam privatizadas, com 

transferências patrimoniais consideráveis do setor público para o setor privado.  
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A inflação voltou a subir em meados de 1990. Em dezembro a variação mensal pelo 

IGP-DI foi próxima a 17% e a inflação acumulada durante o ano chegou a 1.477%. Em 

31 de janeiro de 1991 foi decretado o Plano Collor II , que determinava: 

a) congelamento dos preços de bens e serviços pelos valores praticados em 

30.1.1991; 

b) os salários do mês de fevereiro de 1991, exceto os de servidores públicos 

civis e militares da administração pública federal e os benefícios pagos pela 

Previdência Social, fossem reajustados com base no salário médio dos últimos 

doze meses.  

c) regras para deflacionamento conforme tablita, no dia do vencimento; 

d) criou a Taxa Referencial de Juros (TR) e as Notas do Tesouro Nacional 

(NTN).30 

e) extinguiu, a partir de 1.2.1991, o BTNF e o BTN, o MVR, o IRVF e o ICB31 

Portanto, adotou uma política de juros altos e tentou desindexar a economia com novo 

congelamento de salários e preços. Acabou com as operações de overnight e criou o 

Fundo de Aplicações Financeiras (FAF) para centralizar todas as operações de curto 

prazo; extinguiu o BTNF, adotou a TRD (Taxa Referencial Diária) e aumentou a 

alíquota do IOF (Imposto sobre Operações Financeiras). Para incentivar a concorrência 

no setor industrial, deu início ao cronograma de redução das tarifas de importação. A 

inflação acumulada baixou de 6390%a.a. em março de 1990, para 472%a.a. em 1991. 

                                                
30 Nota do Tesouro Nacional (NTN) com a finalidade de prover o Tesouro Nacional de recursos 
necessários à manutenção do equilíbrio orçamentário ou para a realização de operações de crédito por 
antecipação de receita. 
31 BTN fiscal e o BTN (instituídos, respectivamente, pelas Leis 7.777, de 19.6.1989, e 7.799, de 
10.7.1989), o Maior Valor de Referência (MVR), as operações de overnight para pessoas físicas e 
jurídicas não-financeiras, a correção monetária, o Índice de Reajuste de Valores Fiscais (IRVF) e o Índice 
da Cesta Básica (ICB); 
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3.2.  ANTECEDENTES CONJUNTURAIS DO PLANO REAL 

 
A economia começou a se recuperar no final de 1992, depois de um grande processo de 

reestruturação interna das indústrias. A abertura do mercado para produtos importados, 

promovida por Collor de Mello, obrigou as empresas brasileiras a investir na melhoria 

da qualidade de seus produtos e na modernização dos processos de produção. Houve 

uma tendência generalizada de revisão dos métodos administrativos e de organização, 

com a redução dos custos de gerenciamento; concentração de atividades e 

terceirizações. Com isso, aumentou o grau de automação industrial, a hierarquia interna 

das empresas ficou reduzida e aumentou a produtividade. Em contrapartida, aumentou o 

desemprego. Na Grande São Paulo, por exemplo, a região mais industrializada do país, 

o número de desempregados em 1993 chegou a 1,2 milhão de pessoas, apesar de a 

produção das empresas ter aumentado. 

Em 29 de dezembro de 1992, quando Itamar Franco assume o governo, a inflação no 

mês fechou em 23,7% e o total acumulado no ano foi de 1157%. As atividades 

econômicas, no entanto, começavam a dar sinais de recuperação. Em 1993 o PIB 

cresceu 4,1%, depois de dois anos de queda, e a indústria cresceu 7,7%. O melhor 

desempenho, no entanto, foi o do setor bancário: enquanto a rentabilidade sobre o 

patrimônio no setor industrial foi de 2,2%, entre os bancos foi de 9,5% – índice que 

demonstra claramente que setor mais ganha com a inflação.  

Frente a uma inflação crescente, que totalizava 2708% em 1993, com tendência de alta, 

a equipe econômica analisou as diversas possibilidades, e passou a construir pré-

condições para implantação de um programa de estabilização. Este passava pela 

correção prévia dos fundamentos fiscais, que envolviam, no caso do Brasil nesta época, 

amplas reformas. 

Varias tendências surgiam, por artigos, entrevistas nos jornais, publicações de 

economia, e notava-se uma grande adesão a uma política macroeconômica com as 

características de gradualismo ortodoxo, praticado pelo Ministro Marcílio Marques 

Moreira, em 1991. 
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Considerando a experiência do passado recente, com excesso de planos e choques 

heterodoxos, que não recomendavam nova tentativa neste sentido, porque mostraram 

que além de não funcionarem quando os fundamentos fiscais estão incorretos, 

deterioravam ainda mais o quadro econômico, ficou mais fácil uma abordagem mais 

conservadora para o ataque a inflação brasileira. 

Como uma solução profunda para a crise fiscal é um processo que envolve inclusive 

alterações na Constituição e regulamentações, seria mais interessante efetuar aos poucos 

a mudança de regime de políticas que regulavam a execução orçamentária e o processo 

de criação de moeda, sem choques, com o desaquecimento da economia, conseguindo 

vitórias graduais e sucessivas e ganhando credibilidade junto à sociedade. 

Com o fracasso do gradualismo, a primeira preocupação foi encontrar uma solução mais 

decisiva quanto à inflação. Cogitava-se sobre duas possibilidades com recente e 

provisório sucesso: o modelo do Plano Cavallo da Argentina dolarizada ou do leste 

Europeu com seus Currency Boards e talvez algum choque mais heterodoxo com pré-

fixação de preços e salários. 

Na hipótese de dolarização, muitas alterações teriam que ser feitas para adequá-lo às 

condições brasileiras, sobretudo as diferenças entre Brasil e Argentina no que se refere à 

indexação pelo câmbio, comum na Argentina e nem tanto no Brasil, onde praticamente 

só era utilizada correntemente por importadores e exportadores. 

Discutia-se ainda a possibilidade de aplicação de uma tablita para tabelar os preços não-

dolarizados, como foi feito na Argentina para aluguéis e mensalidades, mas no Brasil, 

teria uma abrangência bem mais ampla. 

Uma das dificuldades do congelamento ou pré-fixação de preços é que por mais ideais 

que sejam suas condições prévias, geram vários tipos de problemas, como, por exemplo, 

a quebra de contratos, ruptura com as regras de mercado de oferta e demanda, etc. 
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3.3.  POLÍTICA FISCAL 

3.3.1.  PROGRAMA DE AÇÃO IMEDIATA - PAI 

Em maio de 1993, Fernando Henrique Cardoso assumiu o Ministério da Fazenda e em 

junho de 1993, elaborou o Programa de Ação Imediata – PAI, que se transformou em 

um divisor de águas na condução da política econômica do País. O governo assumiu 

que a principal causa da inflação era o descontrole financeiro e administrativo do setor 

público.  

O fundamental do Programa de Ação Imediata – PAI, não era deflagrar um combate 

efetivo a inflação, mas sim adotar medidas capazes de resgatar a credibilidade das 

instituições. A recuperação das finanças públicas deveria ser alcançada através da 

reorganização do setor público e de suas relações com o setor privado. Então, o 

Governo traçou algumas metas imediatas: 

a) Corte nos gastos públicos;  

b) reforma tributária;  

c) fim da inadimplência dos estados e municípios – controle do 

contingenciamento dos gastos; 

d) controle e rígida fiscalização dos bancos estaduais com a aplicação da “Lei do 

Colarinho Branco”; 

e) saneamento dos bancos federais com a ampliação da autonomia do Banco 

Central;  

f) privatização de empresas estatais não rentáveis – com medidas para acelerar o 

processo, dando prioridade às empresas dos setores elétrico, siderúrgico, 

transporte ferroviário, petroquímico e de fertilizantes. 

 

Um dos principais problemas de política fiscal, o desequilíbrio das contas da União, não 

era causado nem pelo excesso de despesas vinculadas, nem a excessiva rigidez do 

orçamento, pois estes fatores representavam um obstáculo ao fim do déficit público 

federal. 
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3.4.  POLÍTICA MONETÁRIA 

3.4.1.  CRIAÇÃO DA URV 

Depois da tentativa de ajuste fiscal do Fundo Social de Emergência, em fevereiro de 

1994, o Governo deu início a mais um plano econômico, com a instituição da URV. 

Desta forma, tentou restabelecer a estrutura de preços relativos da economia, no intuito 

de prepará-la para a reforma monetária.  

A URV foi implantada pela Medida Provisória nº. 43432, de 27 de fevereiro de 1994, 

que dispunha sobre o Programa de Estabilização Econômica e o Sistema Monetário 

Nacional, instituía a Unidade Real de Valor (URV) e dava outras providências, 

resumindo-se, no que segue: 

1) Fica instituída a Unidade Real de Valor (URV), dotada de curso legal para servir 

exclusivamente como padrão de valor monetário;  

2) A URV, juntamente com o Cruzeiro Real, integra o Sistema Monetário 

Nacional, continuando o Cruzeiro Real a ser utilizado como meio de pagamento;  

3) A URV, no dia 1º de março de 1994, corresponde a CR$ 647,50; 

4) A URV será dotada de poder liberatório, a partir de sua emissão pelo Banco 

Central do Brasil, no dia 1º de julho de 1994, quando passará a denominar-se 

Real; 

5) O Banco Central do Brasil, até a emissão do Real, fixará a paridade diária entre 

o Cruzeiro Real e a URV, tomando por base a perda do poder aquisitivo; 

6) Até a emissão do Real, será obrigatória a expressão de valores em Cruzeiro 

Real, facultada a concomitante expressão em URV; 

 

 

                                                

32 A medida Provisória 434 foi reeditada com os números 457 e 482, finalmente aprovada como Lei 8880 
de 27 de maio de 1994. 
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Para o período entre 01/01/1993 e 01/03/1994, a URV foi calculada com base na média 

aritmética de três índices IGP-M da FGV, IPCA-E do IBGE e da terceira quadrissemana 

do IPC da FIPE, e de acordo com a metodologia utilizada, a URV equivaleria ao seu 

valor nominal do último dia do mês anterior, corrigido pela chamada Taxa de Variação 

Mensal da URV, valendo em 01/03/1994, CR$ 647,50. 

A partir de 01/03/1994, conforme as regras especificadas no Decreto nº 1066 de 

27/02/1994, o cálculo utilizaria os mesmos indicadores, mas não necessariamente uma 

média aritmética dos três índices, podendo o Banco Central arbitrar o valor da URV 

entre os extremos da variação dos índices. 

A grande novidade da URV foi sua inserção no padrão monetário do país, dotada de 

uma das características de moeda: a de unidade de conta. O governo pretendia fixar na 

sociedade o conceito de moeda estável, para em seguida dar início ao processo de 

reforma monetária. 

Para a equipe econômica, no entanto, não era suficiente a combinação de um rigoroso 

ajuste fiscal com uma política monetária austera, para baixar a inflação de forma 

sustentada, que preservasse o emprego e o nível de atividade econômica. 

Inicialmente, a idéia era que haveria uma regra de conversão de salários somente para 

os funcionários públicos, mas depois o governo acabou fixando regras para todos os 

trabalhadores, considerando a conversão para URV em 1º de março de 1994. Por essa 

regra, os salários corresponderiam à média aritmética, em URV, dos quatro meses 

anteriores, obtida pela divisão do salário pago a cada mês pelo fator diário do novo 

indexador publicado na Medida Provisória, não podendo ser o resultado inferior ao 

valor pago no mês de fevereiro de 1994, em Cruzeiros Reais. 
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3.5.  O PLANO REAL 

O Plano Real foi sancionado pela Lei nº 9.069, de 29 de junho de 1995 que dispunha 

também sobre o Sistema Monetário Nacional, como segue, em resumo: 

1º - A partir de 1º de julho de 1994, a unidade do Sistema Monetário Nacional 

passa a ser o Real, dividido em centavos. 

2º - A paridade entre o Real e o Cruzeiro Real, a partir de 1º de julho de 1994, 

será igual à paridade entre a Unidade Real de Valor - URV e o Cruzeiro Real 

fixada pelo Banco Central do Brasil para o dia 30 de junho de 1994 (R$ 1,00 = 

CR$2750,00) 

3º - As reservas internacionais passíveis de utilização para composição do lastro 

para emissão do Real são os ativos de liquidez internacional denominados 

conversíveis em dólares dos Estados Unidos da América.  

4º - A paridade a ser obedecida, para fins da equivalência a que se refere o 

"caput" deste artigo, será de um dólar dos Estados Unidos da América para cada 

Real emitido.  

5º - O Conselho Monetário Nacional, segundo critérios aprovados pelo 

Presidente da República: regulamentará o lastramento do Real; definirá a forma 

como o Banco Central do Brasil administrará as reservas internacionais 

vinculadas; e poderá modificar a paridade a que se refere o item 2º acima.  

6º - Observado o disposto nos artigos anteriores, o Banco Central do Brasil 

deverá obedecer, no tocante às emissões do Real, limites de crescimento para o 

trimestre outubro-dezembro/94 de 13,33% sobre o saldo de 30 de setembro de 

1994; e nulo no quarto trimestre de 1994. 

7º - Serão grafados em Real, a partir de 1º de julho de 1994, as demonstrações 

contábeis e financeiras, os balanços, os cheques, os títulos, os preços, os 
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precatórios, os valores de contratos e todas as demais expressões pecuniárias que 

se possam traduzir em moeda nacional. 

8º - O Presidente do Banco Central do Brasil submeterá ao Conselho Monetário 

Nacional, no início de cada trimestre, programação monetária para o trimestre,  

9º - É criada junto ao Conselho Monetário Nacional a Comissão Técnica da 

Moeda e do Crédito,  

10º - A correção, em virtude de disposição legal ou estipulação de negócio 

jurídico, da expressão monetária de obrigação pecuniária contraída a partir de 1º 

de julho de 1994, inclusive, somente poderá dar-se pela variação acumulada do 

Índice de Preços ao Consumidor, Série-r - IPC-r do IBGE.  

11º - A partir de 1º de julho de 1994, ficará interrompida, até 31 de dezembro de 

1994, a aplicação da Unidade Fiscal de Referência - UFIR, extinguindo-se a 

UFIR diária.  

12º - OS salários e contratos que já estavam em URV, foram convertidos em 

Reais pelo valor da URV de 01/07/1994. 

 

3.6.  ANÁLISE DO PLANO 

Administrar um programa de estabilização em um país que nos últimos oito anos trocou 

cinco vezes de moeda, não seria tarefa fácil. Curiosamente, apesar das freqüentes 

mudanças na composição dos ministérios da área econômica, foi desta vez que o plano 

mostrou mais consistência: O episódio da saída do ex-Ministro Rubens Ricupero, 

motivadas por declarações polêmicas numa reportagem, e sua substituição por Ciro 

Gomes, não alterou a administração do plano. 

O Plano Real diferiu dos demais planos pelo fato de não estabelecer uma política 

específica para os preços em geral, mas preocupar-se com o monitoramento de suas 

principais variáveis: câmbio, salários e tarifas públicas. 
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Vamos analisar os reflexos do Plano Real em diversos indicadores conjunturais 

isoladamente, para verificar os resultados obtidos e suas conseqüências, não se deve 

esquecer o fato de que as medidas do plano estavam articuladas entre si, para atacar de 

maneira ordenada os principais focos do processo inflacionário. 

3.6.1.  INFLAÇÃO - IGP-DI, IGP-M  E  IPCA 

O Governo estabeleceu um período de quatro meses a partir da criação da URV em 

30/03/1994 para que os agentes econômicos se adaptassem à nova unidade. Durante 

esse período, não só a taxa de câmbio, mas também alguns preços básicos, como os 

salários dos funcionários públicos, as pensões, o salário mínimo e as tarifas cobradas 

pelas empresas de serviços públicos, foram compulsoriamente convertidos em URVs.  

O setor privado, sobretudo o comércio, seguiu o mesmo procedimento para a maioria 

dos preços. Então, a idéia da transformação do indexador em moeda foi bem captada 

pela sociedade e fundamental para o primeiro impacto da idéia de preços estáveis, que 

vieram se refletir nos índices de preços, como podemos observar na Tabela 9 abaixo e 

nos Gráficos 16 e 17. 

A inflação, medida pelo IGP-DI da FGV, vinha acentuada e em constante ascensão, 

chegando a uma taxa superior a 45% a.m. em junho de 94 ou mais de 5000% a.a., 

caindo logo após o Plano Real em julho de 1994 para cerca de 1% a.m. e mantendo esta 

marca com certa consistência nos meses subseqüentes. Quando observamos as taxas 

acumuladas dos últimos 12 meses, cai para cerca de 15%a.a., um ano mais tarde – 

quando se acumulam 12 meses de inflação baixa. Alterações da mesma ordem de 

grandeza ocorrem com outros índices de grande utilização como o IGP-M ou o IPCA.  
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GRÁFICO 16 
Taxas de IGP-DI, IPCA e IGP-M, mensais – de janeiro de 1993 a dezembro de 1996. 
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GRÁFICO 17 
Taxas de IGP-DI, IPCA e IGP-M, acumuladas em 12 meses 

– de janeiro de 1993 a dezembro de 1996  
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3.6.2.  TAXA DE JUROS 

Para medir o comportamento dos juros, pesquisamos a taxa do Certificado de Depósito 

Interbancário, o CDI, e a taxa de juros dos títulos públicos federais apurados no Sistema 

Especial de Liquidação e Custódia (SELIC). 

As taxas de juros vinham acompanhando a alta inflação, subindo gradualmente até o 

limite impensável num país estável, com inflação baixa, atingindo 50% a.m., quando 

após o Plano Real seguiram o movimento de queda da inflação e foram para níveis 

abaixo de 5% a.m. já em agosto de 1994 e permaneceram em suave e contínua queda até 

a média de 1% a.m. chegando a ocorrer meses de deflação. 

O que destacamos aqui é a política monetária adotada pela equipe econômica que 

manteve constantemente os juros em níveis mais altos que a inflação, mantendo, neste 

caso, a política que já vinha sendo aplicada há mais de um ano, conforme observamos 

nos Gráficos 18 e 19.  

 
 

GRÁFICO 18 
Taxa SELIC mensal comparada à inflação pelo IPCA 

no período de 1985 à 1987 
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GRÁFICO 19 
Taxa real de juros no período de 1993 à 1996 
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3.6.3.  CÂMBIO 

A estabilidade de preços e a rígida política monetária, aumentou a expectativa de 

entrada de recursos de investimento no país geraram um grau de credibilidade financeira 

que acentuou a demanda por moeda corrente. Esse aumento de capitais externos 

valorizou o real frente ao dólar.  

O governo logo abandonou a livre flutuação da taxa de câmbio e adotou um sistema de 

banda cambial, que permitia uma depreciação nominal e gradativa do real. O efeito 

colateral dessa política foi a definição de um teto relativamente alto para as taxas de 

juro nominais causando uma expectativa de entrada de novos recursos do exterior e 

mantendo a valorização da moeda. 

De fato, a crise asiática evidenciou a necessidade de ajustes e forçou o governo a fazer 

duas importantes alterações de curso. Em primeiro lugar, era preciso continuar 

promovendo desvalorizações nominais e gradativas no real (aproximadamente 8% ao 

ano).  
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Verificando a taxa de câmbio real no período de janeiro de 1993 até mais de três anos 

após o plano, observamos a completa mudança de comportamento da taxa de câmbio 

real que passa por uma forte subida antes do plano e depois passa por um período 

apreciado voltando a crescer muito suavemente, depois, continua subindo enquanto o 

governo insiste na política de câmbio fixo administrado que vai até fevereiro de 1999. 

Quanto às variações da taxa de câmbio nominal (Gráficos 21 e 22), foi bastante sensível 

a mudança de comportamento, acompanhando o mesmo movimento da inflação, 

passando de variações de mais de 40% a.m. para variações quase nulas causadas pela 

política de câmbio fixo administrado.  

 
GRÁFICO 20 

Taxa de câmbio real, de janeiro de 1993 a dezembro de 1996 
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 Fonte: IPEA 

 
Como podemos observar pela taxa de câmbio real, no Gráfico 20, entre junho de 1994 e 

fevereiro de 1995 o real teve uma apreciação de quase 30% em relação ao dólar. 
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GRÁFICO 21 
Variação da taxas de câmbio do dólar em Cruzeiros Reais e Reais. 
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Fonte: BACEN 

 
 

GRÁFICO 22 
Taxa de câmbio nominal, de janeiro de 1993 a dezembro de 1996. 
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3.6.4.  P.I.B. 

O Plano Real, considerando os dados anuais de variação do PIB, ocorreu uma mudança 

no crescimento do produto que em 1994 foi 5,85% superior ao ano anterior (Gráfico 

23), mas em 1995 passa a ser menor, causando um ponto de inflexão (ponto de máximo) 

na curva de valores do PIB anual em 1994  (Gráfico 24) . Depois, sob o efeito das crises 

financeiras internacionais da Ásia em 1997 e da Rússia em 1998, o crescimento é 

novamente interrompido, assim como o aumento de investimentos. Em 1998, o 

crescimento foi nulo, o que não acontecia desde a taxa negativa de 1992 e em 1999 

permaneceu estagnado, subindo muito pouco, só se recuperando no ano 2000. 

 
 

GRÁFICO 23 
Valor do PIB em Reais na década de 90. 
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GRÁFICO 24 
Crescimento do PIB na década de 90. 
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3.6.5.  DÉFICIT PÚBLICO 

Conforme os conceitos citados em 2.4.5., com as altas taxas de juros praticadas e o 

crescimento da dívida mobiliária, o acompanhamento do déficit no conceito operacional 

vem sendo cada vez mais relevante, uma vez que a despesa com juros representa uma 

grande fonte de gastos para o governo.   

Com a queda da inflação, o conceito nominal volta a ter importância, pois nesse 

momento os juros já não terão um peso tão relevante na contabilidade. 

Podemos observar no Gráfico 25, que há um grande recuo do déficit no conceito 

nominal antes da implantação do Plano Real e depois uma fase de estabilidade 

acompanhada de uma pequena elevação no conceito de déficit operacional. 
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GRÁFICO 25 
Déficit Público no Plano Real 
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  Fonte: IPEA 

Voltando nossa análise às teorias abordadas na introdução desta dissertação, novamente 

não podemos confirmar a teoria de Sargent, uma vez que não foram tomadas medidas 

de mudança no regime de políticas fiscais, estas ficaram só no discurso, na retórica, 

através do Programa de Ação Imediata e o Fundo Social de Emergência, mas na 

verdade, pouco foi realizado, como o controle das finanças nos estados e bancos 

estaduais, saneamento dos bancos federais e privatizações. 

Quanto a teoria de Gustavo Franco, observamos que a hipótese de que a queda da 

inflação levaria à redução do déficit é verdadeira apenas para o caso do déficit nominal, 

uma vez que ele deixa de ser corroído pela correção monetária, como vemos no Gráfico 

acima. 
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3.6.6.  IMPOSTO INFLACIONÁRIO 

Na época do Plano Real, considerando as definições citadas no item 2.4.5. acima e a 

teoria de Gustavo Franco (1995) de que bastaria um ajuste monetário e o ajuste fiscal 

seria uma conseqüência, o Governo não fez de imediato o ajuste fiscal, e só em 1999 é 

que, com a substituição do presidente do banco central é iniciado um ajuste fiscal e é 

dado início a um período de superávits primários. 

O imposto inflacionário foi substituído por títulos da dívida pública, portanto, o imposto 

cai não por ajuste fiscal como defende Thomas Sargent (1982), mas na troca de moeda 

por títulos públicos, aumentando a dívida.  No Gráfico 26, observamos a queda 

vertiginosa do imposto inflacionário e principalmente das transferências totais que 

representava 5% do PIB em fim de 1993 e caiu para 0,4% em início de 1995. 

GRÁFICO 26 
Valores de Imposto e Transferência Inflacionários e 

Transferência Total 

Imposto Inflacionário (II), Transferências Inflacio nárias para os Bancos 
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3.6.7.  DÍVIDA EXTERNA 

O Brasil era, até abril de 1994, o único dos principais devedores latino-americanos que 

ainda não havia concluído a negociação do chamado Plano Brady.  

A adesão brasileira foi negociada no final do governo Collor, um governo fragilizado, 

ameaçado de impeachment.  A finalização do acordo ocorreu, por sua vez, durante a 

gestão de um ministro da Fazenda que preparava a sua candidatura à presidência da 

República e encontrava na conclusão da negociação com os bancos estrangeiros um 

meio de solidificar o suporte internacional às suas pretensões políticas. 

Nas negociações realizadas entre 1982 e 1988, os credores eram contrários a redução no 

valor da dívida. Em 1989, Nicholas Brady, então secretário do Tesouro dos Estados 

Unidos, apresentou um plano cujos princípios orientaram o acordo assinado, em abril de 

1994, no final da gestão de Fernando Henrique Cardoso como ministro da Fazenda.  

O Plano Brady previa a redução no valor da dívida externa, mediante a redução do 

principal ou das taxas de juros. Previa, também, a extensão dos prazos de pagamento e a 

substituição de obrigações com taxas de juros flutuantes, por títulos com taxas fixas. 

No caso brasileiro, o acordo firmado em abril de 1994 referia-se apenas a parte da 

dívida do setor público com bancos comerciais estrangeiros. Em números redondos, o 

acordo dizia respeito a uma parcela de 49 bilhões de dólares, de uma dívida externa total 

(em dezembro de 1993) de 145 bilhões de dólares. O desconto efetivo associado ao 

acordo, ou seja, a redução do principal ou das taxas de juros, foi de 3,7 bilhões de 

dólares ou de 7,6% do valor da dívida afetada pelo acordo.33 

Na prática, entretanto, o acordo possibilitou o levantamento da moratória parcial que 

vigorava desde 1989. Como resultado, a despesa anual líquida com juros no primeiro 

ano de vigência do acordo alcançou 2,5 bilhões de dólares, aproximadamente o triplo da 

                                                
33 Artigo: O Plano Brady e a Dívida Externa  (2000)  jornal eletrônico Linha Aberta – na internet: 
http://www.pt.org.br em 19/07/2004. 
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despesa de juros na situação anterior e apenas 600 milhões de dólares a menos do que 

pagaria, caso estivessem vigentes as condições contratuais anteriores. 

No entanto, a vantagem do Plano Brady foi possibilitar a regularização da situação da 

dívida brasileira e permitir que, em situação de não inadimplência, pudesse atrelar a 

nova moeda à taxa cambial do dólar. 

No entanto, o que observamos pelo Gráfico 29 é que após o Plano Real, devido a alta 

das taxas de juros internacionais, partindo de 3,74%a.a. em fevereiro de 1994 para 

6,80%a.a. em janeiro de 1995, a dívida externa começou a subir com coeficiente 

angular mais alto do que antes do plano, chegando a quase o dobro do saldo do plano no 

final do século.  

GRÁFICO 29 
Dívida Externa em dólares – trimestral – de 1993 a 1996 
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3.6.8.  BALANÇA COMERCIAL - EXPORTAÇÕES X IMPORTAÇÕES  

A valorização do real, combinada com o salto na demanda agregada, provocou uma 

drástica inversão na balança comercial, que passou de um superávit de US$ 11 bilhões 
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em 1994 para um déficit de US$ 3 bilhões em 1995, conforme podemos observar no 

Gráfico 30. Esse declínio foi agravado pelos pagamentos de juros e dividendos. O 

resultado foi um alto déficit nas contas correntes. 

Portanto, após o Plano Real, observou-se uma apreciação da moeda brasileira, tornando 

atrativas as importações, que cresceram também por causa do aumento da demanda por 

produtos de qualidade e os investimentos em fatores de produção. 

Mais tarde, em 1997 verificou-se uma recuperação da Balança Comercial brasileira, 

sobretudo das exportações que experimentaram ao longo de um ano uma significativa 

alteração de trajetória, já que em 1996 elas haviam crescido apenas 2,7%. Portanto, o 

crescimento de 11% das exportações brasileiras em 1997 pode ser explicado pelo 

aumento do volume exportado, que cresceu 8,6%, com uma queda de 0,2% nos preços.  

Para isto, o Governo tomou algumas medidas de correção de rumo, que não eram mais 

parte do Plano Real: i) apoio à exportação (especialmente na questão dos 

financiamentos) e ii) aprofundamento da integração comercial do País com os vizinhos 

latino-americanos. 

 
GRÁFICO 30 

Exportações, Importações e o Saldo da Balança Comercial - dólares – 1993 a 1995 
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3.6.9.  RESERVAS INTERNACIONAIS 

Com a política cambial e monetária aplicada pelo Governo foi possível um acumulo de 

divisas, aumentando as reservas brasileiras no exterior, chegando ao recorde de 62 

bilhões de dólares em agosto de 1997, como vemos no Gráfico 31. Logo, em 

conseqüência da crise da Ásia em 1997, o Banco Central teve que vender moeda para 

manter o equilíbrio e sustentar a cotação da taxa de câmbio.  

Nesse cenário, a política monetária assumiu um papel de extrema importância para a 

manutenção de uma taxa de câmbio estável, com taxas de juros anualizadas que 

superavam os 40% em outubro de 1998, com baixa inflação. Isso afetou negativamente 

os níveis de produção e as contas públicas, mas atraiu mais capitais para o país. 

No decorrer dos 50 dias compreendidos entre o início de agosto e o final de setembro de 

1998, ocorreu a crise da Rússia, com nova venda de dólares pelo Banco Central, além 

de um ataque especulativo no exterior fez com que o Brasil perdesse US$ 30 bilhões em 

reservas neste curto período. 

GRÁFICO 31 
Reservas internacionais em dólares, saldos mensais. 
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Em outubro de 1998, o anúncio de que o governo estudava um acordo com o Fundo 

Monetário Internacional (FMI) trouxe algum alívio. Contudo, naquela conjuntura o 

Brasil não podia se dar ao luxo de cometer nenhum erro. Só em fevereiro de 1999 as 

autoridades deram sua última cartada para evitar a rápida evaporação das divisas: 

deixaram a taxa de câmbio flutuar livremente. 

 

3.7.  RESULTADOS DO PLANO REAL 

 

Como vimos, o Plano Real, baseava-se, por um lado, na tentativa de cortar a inflação 

inercial e, por outro lado, no estabelecimento de uma âncora cambial. A introdução da 

URV como um "indexador universal" visava criar as condições para tornar neutra a 

inflação no tocante à repartição da renda, à medida que todos os preços da economia 

tenderiam a ser corrigidos pelo mesmo indexador em um determinado intervalo de 

tempo. 

A taxa de câmbio entre o real e o dólar não foi fixada rigidamente, e o governo deixou o 

real valorizar-se ante a moeda norte-americana em virtude do aumento da entrada de 

dólares no país, criando uma situação de valorização da moeda brasileira para manter o 

equilibrio. Com a apreciação da moeda nacional, os produtos importados ficaram mais 

baratos, aumentou a importação para concorrer com os produtos nacionais. No entanto, 

isso foi decisivo na estratégia de combate à inflação do governo FHC. A combinação da 

sobrevalorização da moeda com a abertura comercial, ampliou sobremaneira a oferta 

interna de produtos a preços constantes, obrigando as empresas nacionais a pautar seus 

preços pelo preço estável dos importados.  

O primeiro impacto do Plano Real foi positivo. A inflação caiu substancialmente e a 

economia cresceu em seu primeiro ano de vigência. A liderança do processo de 

crescimento coube à indústria, que cresceu 15,5% no primeiro trimestre de 1995, e a 

utilização da capacidade produtiva situou-se ao redor de 80% no período.  
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O consumo cresceu, mas de forma sustentável, ou seja, sem a explosão fora de controle 

ocorrida no Plano Cruzado, como podemos observar pelo consumo ocorrido em bens 

duráveis, semiduráveis e não-duráveis apresentados na Tabela 19 ao final deste 

trabalho.  O consumo e os salários também cresceram, particularmente, o consumo das 

camadas de renda mais baixa, graças ao fim do imposto inflacionário que representava 

3% do PIB em fim de 1993 e caiu para 0,3% em início de 1995.  Quanto ao  

O problema básico do país residia nos crescentes déficits comerciais decorrentes da 

valorização da moeda associados à abertura comercial. Esses déficits tendiam a agravar-

se com o crescimento da economia, obrigando assim o governo a adotar medidas 

recessivas para conter o desequilíbrio externo, particularmente a majoração das taxas de 

juros, que além de inibirem a atividade econômica e inclusive as importações, 

estimulam a entrada de capital estrangeiro necessário para fechar os déficits nas contas 

externas. Mas não houve ajuste fiscal. Algumas obras simplesmente foram abandonadas 

e os esqueletos restam pelo país mostrando a improbidade administrativa. Além disso, o 

devido à fragilidade da política de âncora cambial, o Brasil sofreu um ataque 

especulativo internacional simultaneamente com as conseqüências da crise da Rússia, 

com grande queda nas reservas internacionais. 
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4.  CONCLUSÕES 

 

Partindo do resultado das pesquisas e observações citadas nos capítulos anteriores, 

destacamos algumas das principais semelhanças e diferenças existentes entre os dois 

programas de estabilização: 

Conforme percebemos, o princípio que regia a definição dos salários no Plano Cruzado 

é semelhante às regras de conversão para URV adotadas no Real.  Em ambos os casos a 

idéia era recompor a média dos vencimentos, tendo por base a periodicidade de reajuste 

prevista, nas políticas salariais em vigor nas respectivas situações.  

A principal diferença entre as regras de fixação dos salários ficou por conta dos abonos 

concedidos no Plano Cruzado, de 8% para os salários em geral e 15% para o salário 

mínimo, este fixado em Cz$ 804,00.  Quando da criação da URV, foi definida para o 

salário mínimo uma política que elevaria seu valor dos R$ 64,79, que seria o valor pela 

simples conversão, para o equivalente a US$ 100,00, mas mantendo-se dentro de limites 

que não prejudicassem os objetivos da estabilização. Após vários estudos, de concreto, 

resultou, apenas, na elevação de 10% do mínimo, passando para R$ 70,00, mas somente 

em setembro de 1994. 

Quanto às cláusulas de reajuste, no Cruzado os salários estavam protegidos por um 

gatilho salarial, previsto para quando a inflação acumulada atingisse o limite de 20%, o 

que veio a acontecer em janeiro de 1987.  Cabe ressaltar, como mencionamos no 

Capítulo 2 deste trabalho, que o índice oficial de inflação sofreu diversas alterações ao 

longo de 1986.  Os reajustes previstos pela legislação que criou a URV, determinavam 

que estes fossem concedidos nas datas-base de cada categoria profissional, assegurando 

o direito à livre negociação entre patrões e empregados. 

Outro aspecto interessante a ser comparado diz respeito ao processo de remonetização 

da economia, típico dos períodos de transição de uma fase de alta inflação para outra de 

estabilidade de preços. A base monetária cresceu 111% no trimestre posterior ao 

Cruzado e 152% no trimestre que sucedeu ao Plano Real. 
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Voltando ao Plano Cruzado, o congelamento instantâneo dos preços, pelos valores 

fixados em 28 de fevereiro de 1986, causou uma defasagem nos preços dos produtos 

que haviam sido reajustados antes do plano em meses distintos e portanto, com 

diferentes perdas de valor desde seu último reajuste, beneficiando os que haviam tido 

reajuste recente contra os que estavam sem reajuste há vários meses, principalmente 

quando lembramos os níveis de inflação anteriores ao plano.  

O congelamento, com fixação dos preços relativos, combinado com a prática de taxas 

de juros reais negativas em alguns meses e aumento real de salários, provocou uma 

brusca elevação do consumo, principalmente de bens duráveis e alimentos.  Com uma 

oferta pouco elástica, o excesso de demanda desencadeou uma forte crise de 

abastecimento que resultou na prática de ágio sobre os preços.   

No Real, não ocorreu o congelamento forçado. Os preços se estabilizaram dentro das 

regras de mercado de oferta e demanda, sem quebra de contratos e com uma política 

monetária contracionista, combinando restrição ao crédito e taxas de juros muito 

elevadas, ao mesmo tempo em que não ocorreu reajustamento real dos salários e, 

portanto,  não acontecendo a explosão de demanda ocorrida no Cruzado. 

Desde 1982 que a crise da dívida externa foi administrada domesticamente com a 

transferência dos riscos cambiais do setor privado para o Banco Central.  Por isso, parte 

substancial dos custos financeiros resultantes da desvalorização de 1983 recaiu sobre as 

contas públicas, chegando aos anos seguintes a se degenerar em crise cambial e 

moratória da dívida externa em 1987. 

Após 10 anos de crise na dívida externa, o país foi o último a renegociar sua dívida, 

podendo então fazer a opção, para o Plano Real, pela ancora cambial. A vinculação de 

parte das reservas internacionais para lastro da emissão da nova moeda e a fixação da 

taxa de câmbio têm efeito sinalizador para a sociedade, mostrando certa austeridade na 

condução da política monetária. 

A escolha da taxa de câmbio como variável estável para funcionar como âncora 

nominal, seguindo exemplo de outros planos recentes, continha algumas vantagens: 
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estabilizações baseadas na taxa de câmbio adiaram o confronto com a recessão, é um 

indicador da economia, que pode ser observado diariamente, os bens comerciáveis 

constituem uma parcela considerável da cesta de consumo e consequentemente do 

índice de preços. No entanto, algumas desvantagens se apresentavam: a tendência de 

valorização real do câmbio, dificultando nossas exportações e prejudicando o saldo de 

nossa balança comercial, conforme observamos no Gráfico 20, e a geração de déficits 

comerciais.   

A política cambial praticada no período pós-Real foi concebida de forma a exercer 

algum controle sobre os fluxos de recursos estrangeiros e evitar que os superávits se 

transformassem, automaticamente, em expansão da base monetária. 

Os cuidados com as taxas de juros exigem grande sensibilidade, pois uma taxa tem que 

ser alta para atrair capitais externos e ao mesmo tempo obedecer a certo limite para não 

inviabilizar o crescimento da economia. 

A grande diferença entre os dois planos foi a política monetária com relação à taxa de 

juros real, pois, como vimos nos Gráficos 4 e 19, não houve no Plano Cruzado, 

preocupação com a expansão monetária e chegamos em algumas oportunidades, a 

verificar a ocorrência de taxa de juros real negativa. No Plano Real, a equipe já havia 

tido a experiência anterior e utilizou a taxa de juros sempre acima da taxa de inflação, 

como medida de restrição ao crédito, fazendo com que não houvesse excesso de 

demanda, e com a demanda reprimida os preços tendiam a ficar estáveis. 

Evidentemente, também tiveram importância o fato de haver um planejamento mais 

consistente, incluindo corte de gastos, regularização dos déficits estaduais, controle dos 

bancos estaduais, saneamento dos bancos federais, e privatização das empresas estatais 

não-rentáveis. 

As medidas destinadas a ampliar a demanda foram mais tímidas e não causaram 

impactos significativos no mercado. O Governo incentivava que as instituições 

financeiras agissem dentro dos fundamentos do mercado, evitando que movimentos de 

caráter especulativo comprometessem o funcionamento do mercado de câmbio. Foram 
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inclusive escolhidos novos “dealers”34, selecionando aqueles que atuavam de forma 

mais conservadora. 

Posteriormente, notou-se certa fragilidade no Balanço de Pagamentos, devido à política 

de ancora cambial frente às crises da Ásia em 1997 e da Rússia em 1998. A dívida 

pública interna cresceu ininterruptamente devido a novas emissões de títulos e as taxas 

de juros elevadas, por outro lado a valorização real do câmbio favorecendo as 

importações produziu déficits expressivos na balança comercial e de transações 

correntes.  

De positivo, uma parcela considerável da expansão do consumo e do investimento foi 

dirigida à produção doméstica. Por isso, o aumento da penetração das importações 

causado pela valorização real do câmbio não foi suficiente para impedir o crescimento, 

embora tímido, do PIB. 

Comparando os índices de inflação mensal dos dois planos (Gráficos 1 e 16), ou da 

inflação acumulada em 12 meses (Gráficos 2 e 17), vemos claramente que o Plano 

Cruzado, apesar do grande apoio popular, não resistiu às pressões de demanda e a 

inflação voltou a subir após seis meses do plano, transformando-se num fracasso. Já o 

Plano Real, com a mudança do regime de política monetária, esta restritiva, com taxas 

de juros elevadas, foi um sucesso incontestável no que diz respeito a controlar a 

inflação. 

SARGENT OU FRANCO 

Na discussão sobre causalidade nas hipóteses de Thomas Sargent e os estudos de 

Gustavo Franco, abordada na introdução deste trabalho, observamos que na relação 

déficit-inflação pode haver causalidade nas duas direções, ou seja, o déficit causa 

inflação e a inflação causa déficit.  

Analisando o Plano Cruzado na perspectiva do que foi realizado, não podemos afirmar 

que a hipótese de Sargent (1982) se verificou, porque não foram tomadas medidas em 

                                                
34 Operadores de mercado de câmbio, autorizados pelo Banco Central. 
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relação ao déficit fiscal, nem no regime de política monetária, que permitissem essa 

afirmação, embora não possamos também afirmar que foi por este motivo que o plano 

não funcionou.  A hipótese de Franco (1995) baseada no fato de que a inflação gera 

déficit [maior a inflação, maior o déficit, pelo efeito Oliveira-Tanzi (Franco,1995)], 

também foi rejeitada, uma vez que expansão monetária e congelamentos não foram 

suficientes para sustentar a inflação baixa a ponto de se poder afirmar que este fato 

tenha se comprovado. Portanto, a hipótese de Franco, de que o ajuste fiscal seria uma 

conseqüência, ocorrendo automaticamente, não ocorreu. 

Quanto ao realizado no Plano Real, a hipótese de Sargent foi rejeitada, uma vez que 

poucas foram as medidas de mudança no regime de política fiscal, que pudessem 

corroborar para a confirmação de que uma ação deste tipo tivesse efeito sobre a 

inflação. O ajuste fiscal apesar de contribuir para a estabilidade da inflação, não foi 

suficiente para manter o equilíbrio da balança de pagamentos. Observando o 

comportamento do Plano Real em relação à hipótese de Franco, observamos que ela foi 

rejeitada, transitoriamente.  Todavia, a questão fiscal não foi resolvida com a queda da 

inflação.  O déficit primário persistiu, na verdade aumentou em 1995, a dívida pública 

cresceu vertiginosamente e a questão fiscal somente foi atacada no último ano do 

primeiro mandato do Presidente Fernando Henrique Cardoso. 

 

EM RESUMO, COMPARANDO OS DOIS PLANOS: 

i) O Plano Cruzado conjugando desindexação, expansão monetária e congelamento de 

preços, não estabeleceu metas para as políticas monetárias e fiscal para complementar o 

programa, ou seja, não considerou, a questão do déficit público, a perda do imposto 

inflacionário, num programa de estabilização. 

ii) O Plano Cruzado não produziu mais do que represamento temporário da inflação e 

não atacou desequilíbrios estruturais da economia.  Ao contrário, no período de 

implementação do plano Cruzado o desequilíbrio das contas do governo se agravou.  
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iii) No Plano Real, o processo de ajuste fiscal foi incompleto, apesar do planejamento de 

corte de gastos, controle dos bancos estaduais e privatização de estatais, a dívida pública 

como proporção do Produto Interno Bruto aumentou e somente no final de 1998 o ajuste 

fiscal começou a ser feito. 

iv) No programa do Plano Real, o sistema financeiro contou com uma reestruturação 

mais completa, como o aumento do poder de intervenção do BACEN nas instituições 

financeiras, a criação da Central de Risco de Crédito, a instituição do Programa de 

Estímulo à Reestruturação e ao Fortalecimento do Sistema Financeiro Nacional (Proer), 

dentre outras medidas de saneamento do sistema financeiro foram adotadas. 

v) No Real, o Governo não quebrou contratos e ganhou em credibilidade. Este fato 

permitiu que o problema fiscal fosse resolvido, temporariamente, com dívida pública.  

Evidentemente, a situação se prolongou e se tornou insustentável no fim do primeiro 

mandato de Fernando Henrique Cardoso. Para correção de rumo, foi implementada uma 

política de superávits primários. 

vi) Ainda quanto ao Plano Real, a mudança de regime de política monetária, para 

manter a inflação baixa gerou um custo alto, porque o governo foi obrigado a manter 

uma taxa de juros tal que aumentou em muito a dívida pública. A questão fiscal só foi 

resolvida em 1999, com um ajuste baseado no aumento dos impostos. Mas pode-se 

considerar que o Plano Real, no que tange à estabilização, atingiu seu objetivo, pois 

houve uma mudança no regime de política monetária. 
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No Gráfico 32, abaixo, vemos claramente que após várias tentativas frustradas entre 

fevereiro de 1986 e fevereiro de 1991, só a partir de julho de 1994, com o Plano Real, é 

que a inflação foi dominada. 

GRÁFICO 32 
Inflação mensal medida pelo IGP-DI  
- janeiro de 1984 e janeiro de 2004. 
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TABELAS  

TABELA 1 
Variação mensal e acumulada em 12 meses de IGP-DI e IPCA 
Mês IGP-DI IPCA IGP-DI IPCA 

  variação variação variação variação 
  mensal mensal 12m 12m 

jan/85 12,64 14,61 232,14 221,47 

fev/85 10,16 8,95 225,93 221,03 

mar/85 12,71 12,78 234,10 232,22 

abr/85 7,22 8,8 228,82 230,92 

mai/85 7,78 6,76 225,56 221,52 

jun/85 7,84 7,71 221,37 220,24 

jul/85 8,92 9,27 217,29 210,71 

ago/85 14,00 12,1 226,97 224,55 

set/85 9,13 11,98 222,90 226,27 

out/85 9,05 9,6 212,77 222,54 

nov/85 14,95 11,12 227,21 224,79 

dez/85 13,20 13,36 235,11 233,65 

jan/86 17,79 16,23 250,43 238,36 

fev/86 14,98 14,36 265,76 255,16 

mar/86 5,52 -0,11 242,44 214,57 

abr/86 -0,58 0,78 217,53 191,38 

mai/86 0,32 1,4 195,55 176,75 

jun/86 0,53 1,27 175,50 160,21 

jul/86 0,63 1,19 154,54 140,96 

ago/86 1,33 1,68 126,26 118,57 

set/86 1,09 1,72 109,59 98,54 

out/86 1,39 1,9 94,87 84,59 

nov/86 2,46 5,45 73,69 75,17 

dez/86 7,56 11,65 65,03 72,53 

jan/87 12,04 13,21 56,98 68,05 

fev/87 14,11 12,62 55,79 65,49 

mar/87 15,00 16,39 69,77 92,83 

abr/87 20,08 19,13 105,05 127,94 

mai/87 27,58 21,41 160,77 172,92 

jun/87 25,88 19,72 226,52 222,64 

jul/87 9,33 9,17 254,75 248,08 

ago/87 4,50 4,9 265,83 259,11 

set/87 8,02 7,77 290,89 280,46 

out/87 11,15 11,2 328,52 315,19 

nov/87 14,46 15,09 378,75 353,14 

dez/87 15,89 14,17 415,84 363,37 
Fonte: FGV e IBGE 
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TABELA 2: 

Taxa SELIC mensal comparada à inflação pelo IPCA no período de 1985 à 1987 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: IPEA  

BACEN SELIC IPCA JURO REAL 
Data %a.m. %a.m.  %a.m. 
jan/85 13,94 14,61 -0,67 

fev/85 11,96 8,95 3,01 

mar/85 13,09 12,78 0,31 

abr/85 13,27 8,80 4,47 

mai/85 12,31 6,76 5,55 

jun/85 10,73 7,71 3,02 

jul/85 10,03 9,27 0,76 

ago/85 9,43 12,10 -2,67 

set/85 10,46 11,98 -1,52 

out/85 10,67 9,60 1,07 

nov/85 10,46 11,12 -0,66 

dez/85 13,96 13,36 0,60 

jan/86 16,67 16,23 0,44 

fev/86 14,54 14,36 0,18 

mar/86 1,18 -0,11 1,29 

abr/86 1,25 0,78 0,47 

mai/86 1,22 1,40 -0,18 

jun/86 1,42 1,27 0,15 

jul/86 1,95 1,19 0,76 

ago/86 2,57 1,68 0,89 

set/86 2,94 1,72 1,22 

out/86 1,96 1,90 0,06 

nov/86 2,37 5,45 -3,08 

dez/86 5,47 11,65 -6,18 

jan/87 11 13,21 -2,21 

fev/87 19,61 12,62 6,99 

mar/87 11,95 16,39 -4,44 

abr/87 15,3 19,13 -3,83 

mai/87 24,63 21,41 3,22 

jun/87 18,02 19,72 -1,70 

jul/87 8,91 9,17 -0,26 

ago/87 8,09 4,90 3,19 

set/87 7,99 7,77 0,22 

out/87 9,45 11,20 -1,75 

nov/87 12,92 15,09 -2,17 

dez/87 14,38 14,17 0,21 

jan/88 16,78 18,88 -2,10 

fev/88 18,35 15,72 2,63 

mar/88 16,59 17,59 -1,00 

abr/88 20,25 19,29 0,96 

mai/88 18,65 17,41 1,24 

jun/88 20,17 21,99 -1,82 

jul/88 24,69 21,92 2,77 

ago/88 22,63 21,59 1,04 

set/88 26,25 27,45 -1,20 

out/88 29,79 25,62 4,17 

nov/88 28,41 27,94 0,47 

dez/88 30,24 28,70 1,54 
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TABELA 3: 

Taxa de câmbio média de cada mês,  variação mensal e taxa de câmbio real 
- de janeiro 85 a dezembro 87 

MÊS TAXA DOLAR VAR DOLAR 
(%) CÂMBIO REAL  

jan/85 0,258 11,81 105,49 

fev/85 0,289 11,90 105,33 

mar/85 0,319 10,53 105,45 
abr/85 0,362 13,40 112,91 
mai/85 0,402 10,99 116,39 
jun/85 0,441 9,66 117,88 

jul/85 0,477 8,32 117,31 
ago/85 0,515 7,90 113,99 
set/85 0,573 11,18 114,26 
out/85 0,628 9,72 117,13 
nov/85 0,685 9,06 113,21 
dez/85 0,761 11,01 109,73 
jan/86 0,868 14,11 109,79 
fev/86 1,000 15,20 113,70 

mar/86 1,000 6,22 117,97 
abr/86 1,000 0,00 116,99 
mai/86 1,000 0,00 116,89 
jun/86 1,000 0,00 115,61 
jul/86 1,000 0,00 116,02 
ago/86 1,000 0,00 115,89 
set/86 1,000 0,00 114,88 
out/86 1,009 0,94 114,97 

nov/86 1,019 0,98 111,85 
dez/86 1,051 3,11 106,30 
jan/87 1,134 7,92 101,40 
fev/87 1,310 15,53 103,81 
mar/87 1,518 15,82 105,45 
abr/87 1,713 12,86 99,83 
mai/87 2,224 29,84 106,54 
jun/87 2,850 28,12 111,84 

jul/87 3,247 13,93 115,47 
ago/87 3,405 4,89 115,77 
set/87 3,603 5,81 115,67 
out/87 3,859 7,10 111,95 
nov/87 4,284 11,01 111,46 
dez/87 4,876 13,82 112,92 

Fonte: FGV e IPEA 
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TABELA 4 
PIB  - crescimento percentual anual e valor anual em reais  

– de 1980 a 1989 
 

ANO TAXA PIB(%) PIB R$ 

1980 9,20 968.376.350 

1981 -4,25 927.220.355 

1982 0,83 934.916.284 

1983 -2,93 907.523.237 

1984 5,40 956.529.492 

1985 7,85 1.031.617.057 

1986 7,49 1.108.885.174 

1987 3,53 1.148.028.821 

1988 -0,06 1.147.340.004 

1989 3,16 1.183.595.948 

Fonte: BACEN 
 
 
 

 
TABELA 5 

Valor da Dívida Externa do Brasil em milhões de dólares 
Trimestral –de 1985 a 1987 

 
TRIM US$ MILHÕES 

1985 T1 90.983,60 

1985 T2 90.709,90 

1985 T3 93.312,60 

1985 T4 95.856,60 

1986 T1 98.120,10 

1986 T2 99.622,30 

1986 T3 100.895,60 

1986 T4 101.758,70 

1987 T1 104.377,40 

1987 T2 103.974,40 

1987 T3 103.970,00 

1987 T4 107.514,20 

Fonte: IPEA 
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TABELA 6 
Imposto Inflacionário (II), Transferências Inflacionárias para os Bancos 
Comerciais (TI) e Transferências Totais (TIT=II + TI) em relação ao PIB 

de 1977 a 2003 
 

Ano Inflação  II / PIB TI / PIB TIT / PIB  

1977 38,8 1,63 1,58 3,2 
1978 40,8 1,83 1,63 3,46 
1979 77,2 3,03 2,48 5,52 
1980 110,2 2,46 3,81 6,27 

1981 95,1 1,84 2,64 4,48 
1982 99,8 1,97 2,49 4,45 
1983 210,9 2,58 2,89 5,47 
1984 223,8 2,03 2,23 4,26 
1985 235,1 2,11 2,45 4,56 
1986 65 1,34 1,88 3,22 
1987 415,8 3,27 3,42 6,69 
1988 1037,6 3,45 3,06 6,5 

1989 1782,9 4,35 2,36 6,7 
1990 1476,6 3,39 1,89 5,28 
1991 480,2 3,08 2,11 5,2 
1992 1157,9 2,69 1,9 4,59 
1993 2708,2 2,91 1,99 4,89 
1994 1093,9 1 0,56 1,56 
1995 14,8 0,35 0,07 0,42 
1996 9,3 0,2 0,07 0,28 

1997 7,5 0,19 0,09 0,29 
1998 1,7 0,08 0,02 0,1 
1999 20 0,71 0,18 0,89 
2000 9,8 0,31 0,14 0,45 
2001 10,4 0,35 0,18 0,54 
2002 26,4 1,07 0,53 1,6 
2003 7,7 0,29 0,13 0,42 

 
Fonte : FGV 
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TABELA 7 
Total de Exportações e Importações e o saldo da Balança Comercial 

- janeiro de 1985 a dezembro de 1987 
MÊS EXPORT IMPORT SALDO 

jan/85 1570,80 1045,20 525,60 

fev/85 1469,80 985,30 484,50 

mar/85 1956,50 1063,90 892,70 

abr/85 2124,20 1045,70 1078,50 

mai/85 2238,60 1005,90 1232,70 

jun/85 2194,50 964,70 1229,80 

jul/85 2184,60 957,00 1227,60 

ago/85 2170,30 1073,30 1097,00 

set/85 2403,80 1101,80 1302,10 

out/85 2369,60 1256,40 1113,10 

nov/85 2292,70 1213,60 1079,10 

dez/85 2663,60 1440,60 1223,00 

jan/86 1906,50 1208,60 697,90 

fev/86 1750,20 1123,00 627,30 

mar/86 2156,40 1021,10 1135,30 

abr/86 2171,40 880,40 1291,00 

mai/86 2289,00 951,30 1337,70 

jun/86 1999,20 928,70 1070,60 

jul/86 2204,20 1198,90 1005,30 

ago/86 2093,90 1149,00 944,90 

set/86 1846,60 1312,70 533,80 

out/86 1336,70 1419,80 -83,10 

nov/86 1269,70 1308,10 -38,40 

dez/86 1324,70 1542,70 -218,00 

jan/87 1263,80 1299,40 -35,60 

fev/87 1451,80 1131,70 320,10 

mar/87 1436,10 1133,90 302,20 

abr/87 1673,10 1170,90 502,20 

mai/87 2186,90 1226,90 960,10 

jun/87 2642,70 1212,90 1429,80 

jul/87 2922,80 1466,00 1456,80 

ago/87 2755,40 1326,60 1428,80 

set/87 2692,20 1194,90 1497,30 

out/87 2505,20 1312,20 1192,90 

nov/87 2246,80 1245,50 1001,20 

dez/87 2447,20 1330,00 1117,30 

        Fonte: BACEN 
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TABELA 8 
Reservas internacionais em dólares 

- janeiro de 1985 a dezembro de 1987 
RESERVAS EM US$ 

jan/85 10.521 

fev/85 10.635 

mar/85 11.454 

abr/85 11.443 

mai/85 11.421 

jun/85 11.647 

jul/85 12.004 

ago/85 12.178 

set/85 11.860 

out/85 11.812 

nov/85 11.862 

dez/85 11.608 

jan/86 9.868 

fev/86 9.680 

mar/86 10.072 

abr/86 10.327 

mai/86 10.419 

jun/86 10.391 

jul/86 9.499 

ago/86 9.105 

set/86 9.025 

out/86 8.006 

nov/86 7.347 

dez/86 6.760 

jan/87 5.380 

fev/87 4.965 

mar/87 4.859 

abr/87 5.169 

mai/87 5.770 

jun/87 5.630 

jul/87 6.474 

ago/87 7.340 

set/87 7.386 

out/87 7.341 

nov/87 7.843 

dez/87 7.458 

            Fonte: BACEN 
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TABELA 9 

Índice de Consumo na produção de energia elétrica na indústria - SP 
1985 01     148,30  

1985 02     139,00  

1985 03     153,90  

1985 04     141,60  

1985 05     151,80  

1985 06     153,30  

1985 07     158,10  

1985 08     161,60  

1985 09     158,00  

1985 10     164,60  

1985 11     157,90  

1985 12     158,70  

1986 01     156,20  

1986 02     146,00  

1986 03     157,00  

1986 04     158,60  

1986 05     170,00  

1986 06     161,80  

1986 07     170,90  

1986 08     174,30  

1986 09     166,30  

1986 10     172,50  

1986 11     167,70  

1986 12     164,50  

1987 01     165,20  

1987 02     151,70  

1987 03     169,40  

1987 04     161,30  

1987 05     166,10  

1987 06     161,80  

1987 07     162,30  

1987 08     167,20  

1987 09     162,90  

1987 10     168,60  

1987 11     169,30  

1987 12     167,80  

1988 01     167,10  

1988 02     165,10  

1988 03     178,50  

1988 04     174,00  

1988 05     176,80  

1988 06     173,80  

1988 07     184,20  

1988 08     182,00  

1988 09     180,40  

1988 10     181,70  

1988 11     174,80  

1988 12     175,70  

 

Fonte: IPEA   (jun. 1978 = 100) 
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TABELA 10 
Taxas de IGP-DI, IPCA e IGP-M, mensais e acumuladas em 12 meses -    Fonte: FGV 

Data IGP-DI IGP-DI IPCA IPCA IGP-M IGP-M 
  variação variação variação variação variação variação 
  mensal 12m mensal 12m mensal 12m 

jan/93 28,73 1176,58 30,35 1161,78 25,83 1197,92 
fev/93 26,51 1194,17 24,98 1168,48 28,42 1203,55 
mar/93 27,81 1270,41 27,26 1229,71 26,25 1255,73 
abr/93 28,21 1382,20 27,75 1316,41 28,83 1356,27 
mai/93 32,27 1501,06 27,69 1348,52 29,70 1468,43 
jun/93 30,72 1623,70 30,07 1467,33 31,49 1568,50 
jul/93 31,96 1769,17 30,72 1581,70 31,25 1697,45 
ago/93 33,53 1888,13 32,96 1730,67 31,79 1800,67 
set/93 36,99 2038,29 35,69 1893,13 35,28 1952,57 
out/93 35,14 2212,86 33,92 2031,27 35,04 2086,57 
nov/93 36,96 2450,07 35,56 2258,68 36,15 2311,98 
dez/93 36,22 2708,17 36,84 2477,15 38,32 2567,46 
jan/94 42,19 3001,80 41,31 2693,84 39,07 2848,15 
fev/94 42,41 3391,63 40,27 3035,63 40,78 3132,08 
mar/94 44,83 3856,59 42,75 3417,30 45,71 3630,19 
abr/94 42,46 4296,36 42,68 3828,37 40,91 3979,84 
mai/94 40,95 4584,88 44,03 4331,06 42,58 4384,90 
jun/94 46,58 5153,26 47,43 4922,46 45,21 4852,77 
jul/94 24,71 4864,64 6,84 4004,96 40,00 5182,72 
ago/94 3,34 3742,13 1,86 3044,79 7,56 4211,76 
set/94 1,55 2748,12 1,53 2253,09 1,75 3143,05 
out/94 2,55 2061,37 2,62 1703,12 1,82 2345,29 
nov/94 2,47 1517,15 2,81 1267,50 2,85 1747,14 
dez/94 0,57 1093,89 1,71 916,43 0,84 1246,62 
jan/95 1,36 751,07 1,70 631,52 0,92 877,24 
fev/95 1,15 504,51 1,02 426,83 1,39 603,79 
mar/95 1,81 324,96 1,55 274,78 1,12 388,42 
abr/95 2,30 205,17 2,43 169,05 2,10 253,92 
mai/95 0,40 117,37 2,67 91,79 0,58 149,65 
jun/95 2,62 52,19 2,26 33,03 2,46 76,16 
jul/95 2,24 24,76 2,36 27,45 1,82 28,12 
ago/95 1,29 22,29 0,99 26,36 2,20 21,73 
set/95 -1,08 19,12 0,99 25,69 -0,71 18,79 
out/95 0,23 16,42 1,41 24,21 0,52 17,28 
nov/95 1,33 15,11 1,47 22,59 1,20 15,39 
dez/95 0,27 14,78 1,56 22,41 0,71 15,25 
jan/96 1,79 15,27 1,34 21,98 1,73 16,17 
fev/96 0,76 14,83 1,03 21,99 0,97 15,70 
mar/96 0,22 13,02 0,35 20,55 0,40 14,87 
abr/96 0,70 11,25 1,26 19,17 0,32 12,87 
mai/96 1,68 12,67 1,22 17,49 1,55 13,97 
jun/96 1,22 11,14 1,19 16,26 1,02 12,36 
jul/96 1,09 9,89 1,11 14,84 1,35 11,84 
ago/96 0,00 8,50 0,44 14,21 0,28 9,74 
set/96 0,13 9,82 0,15 13,26 0,10 10,63 
out/96 0,22 9,82 0,30 12,02 0,19 10,27 
nov/96 0,28 8,68 0,32 10,75 0,20 9,18 
dez/96 0,88 9,34 0,47 9,56 0,73 9,20 
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TABELA 11 
Taxas de juros de SELIC e CDI  e inflação (IPCA) e taxa de juros real 

- de janeiro de 1993 a dezembro de 1996 

MÊS SELIC CDI IPCA 

TAXA JUROS 
REAL 

(IPCA/SELIC) 

jan/93 28,52 28,77 30,35 -1,83 

fev/93 28,9 28,56 24,98 3,92 

mar/93 28,36 28,54 27,26 1,10 

abr/93 30,53 30,38 27,75 2,78 

mai/93 30,9 30,93 27,69 3,21 

jun/93 31,91 31,8 30,07 1,84 

jul/93 32,73 32,79 30,72 2,01 

ago/93 34,64 34,8 32,96 1,68 

set/93 37,23 37,43 35,69 1,54 

out/93 38,4 38,39 33,92 4,48 

nov/93 38,38 38,07 35,56 2,82 

dez/93 40,38 40,64 36,84 3,54 

jan/94 42,76 43,25 41,31 1,45 

fev/94 41,99 41,46 40,27 1,72 

mar/94 46,42 46,98 42,75 3,67 

abr/94 46,49 45,96 42,68 3,81 

mai/94 47,95 48,11 44,03 3,92 

jun/94 50,62 48,43 47,43 3,19 

jul/94 6,87 6,68 6,84 0,03 

ago/94 4,17 4,16 1,86 2,31 

set/94 3,83 3,85 1,53 2,30 

out/94 3,62 3,65 2,62 1,00 

nov/94 4,07 4,11 2,81 1,26 

dez/94 3,8 3,84 1,71 2,09 

jan/95 3,37 3,48 1,70 1,67 

fev/95 3,25 3,24 1,02 2,23 

mar/95 4,26 4,41 1,55 2,71 

abr/95 4,26 4,22 2,43 1,83 

mai/95 4,25 4,27 2,67 1,58 

jun/95 4,04 4,05 2,26 1,78 

jul/95 4,02 4,01 2,36 1,66 

ago/95 3,84 3,81 0,99 2,85 

set/95 3,32 3,25 0,99 2,33 

out/95 3,09 3,06 1,41 1,68 

nov/95 2,88 2,84 1,47 1,41 

dez/95 2,78 2,73 1,56 1,22 

jan/96 2,58 2,56 1,34 1,24 

fev/96 2,35 2,31 1,03 1,32 

mar/96 2,22 2,2 0,35 1,87 

abr/96 2,07 2,03 1,26 0,81 

mai/96 2,01 2 1,22 0,79 

jun/96 1,98 1,94 1,19 0,79 

jul/96 1,93 1,91 1,11 0,82 

ago/96 1,97 1,95 0,44 1,53 

set/96 1,9 1,88 0,15 1,75 

out/96 1,86 1,86 0,30 1,56 

nov/96 1,8 1,79 0,32 1,48 

dez/96 1,8 1,79 0,47 1,33 

 
 Fonte : IPEA 
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TABELA 12 
Taxa de câmbio nominal, variação mensal e taxa real  

- de janeiro de 1983 a dezembro de 1985. 
 

MÊS TAXA DOLAR VARIAÇÃO 
DOLAR (%) DOLAR REAL 

jan/93 0,005 26,08 85,13 

fev/93 0,006 27,09 86,27 
mar/93 0,008 25,75 85,23 
abr/93 0,010 27,85 86,58 
mai/93 0,013 28,94 88,29 
jun/93 0,017 29,88 87,28 
jul/93 0,023 30,49 85,57 

ago/93 0,030 31,81 84,53 
set/93 0,040 34,38 85,12 
out/93 0,055 36,01 85,98 
nov/93 0,075 36,09 85,12 
dez/93 0,102 35,75 83,67 
jan/94 0,139 36,88 82,56 
fev/94 0,200 44,00 83,31 
mar/94 0,279 39,48 81,99 

abr/94 0,404 44,47 83,02 
mai/94 0,577 42,87 83,91 
jun/94 0,835 44,90 82,65 
jul/94 1,000 19,70 87,23 
ago/94 0,899 -10,10 82,92 
set/94 0,863 -4,00 79,24 
out/94 0,845 -2,09 76,17 
nov/94 0,842 -0,36 73,51 

dez/94 0,851 1,07 72,27 
jan/95 0,845 -0,71 71,56 
fev/95 0,840 -0,59 71,09 
mar/95 0,893 6,31 75,65 
abr/95 0,908 1,68 76,93 
mai/95 0,898 -1,10 74,61 
jun/95 0,913 1,67 74,88 
jul/95 0,928 1,64 74,56 

ago/95 0,942 1,51 73,74 
set/95 0,951 0,96 73,38 
out/95 0,960 0,95 73,64 
nov/95 0,963 0,31 72,77 

dez/95 0,968 0,52 71,37 
        Fonte: IPEA 
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TABELA 13 
PIB em R$ e crescimento oficial de 1990 a 2000 

ANO TAXA PIB PIB R$ 

1990 -4,35 1.132 

1991 1,03 1.144 

1992 -0,54 1.138 

1993 4,92 1.194 

1994 5,85 1.263 

1995 4,22 1.317 

1996 2,66 1.352 

1997 3,27 1.396 

1998 0,13 1.398 

1999 0,79 1.409 

2000 4,36 1.470 

      Fonte: FGV 

 

TABELA 14 
Déficit Público  

nos conceitos nominal, operacional e primário  
entre 1983 e 2003 

   em % do PIB 
ANO TOTAL TOTAL TOTAL 

  NOMINAL OPERACIONAL PRIMÁRIO 
1983 19,86 3,00 -1,70 

1984 23,30 2,70 -4,20 

1985 28,60 4,40 -2,60 

1986 11,30 3,60 -1,60 

1987 32,30 5,50 1,00 

1988 53,00 4,80 0,09 

1989 83,10 6,90 1,00 

1990 29,60 -1,30 -4,60 

1991 24,50 -1,35 -3,00 

1992 44,19 2,16 -2,31 

1993 58,10 -0,25 -2,62 

1994 43,74 -1,32 -5,26 

1995 7,18 4,88 -0,36 

1996 5,87 3,75 0,90 

1997 6,11 4,30 0,92 

1998 8,03 7,50 -0,10 

1999 10,01 3,22 3,13 

2000 4,20   -3,10 
        

Fonte: IPEA 
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TABELA 15 
Dívida líquida do setor público  
em reais e percentuais do PIB 

– janeiro de 1993 a dezembro 1995 

MÊS DÍVIDA         
 R$  MILHÕES 

% PIB 

jan/93 847,6 36,34 

fev/93 1.082,05 36,54 

mar/93 1.391,39 36,41 

abr/93 1.789,20 35,79 

mai/93 2.296,88 34,94 

jun/93 2.961,53 34,45 

jul/93 3.847,09 33,78 

ago/93 5.164,21 33,47 

set/93 6.997,41 33,22 

out/93 9.499,42 33,13 

nov/93 12.798,98 32,70 

dez/93 17.714,65 32,56 

jan/94 24.807,53 32,31 

fev/94 34.732,59 32,00 

mar/94 49.742,94 32,70 

abr/94 70.267,04 33,22 

mai/94 101.257,64 33,58 

jun/94 147.196,04 33,12 

jul/94 151.942,79 32,82 

ago/94 149.827,22 31,61 

set/94 147.788,45 30,63 

out/94 148.063,67 29,90 

nov/94 150.590,72 29,91 

dez/94 153.162,92 30,01 

jan/95 153.450,32 29,35 

fev/95 159.291,48 29,43 

mar/95 164.539,96 28,92 

abr/95 168.817,32 28,67 

mai/95 169.859,82 28,11 

jun/95 177.500,17 28,58 

jul/95 182.599,38 28,74 

ago/95 185.565,88 29,06 

set/95 190.170,56 29,75 

out/95 195.422,05 30,07 

nov/95 201.278,25 30,28 

dez/95 208.460,27 30,56 

         Fonte: BACEN 
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TABELA 16 
Dívida Externa em dólares – trimestral – de 1993 a 1996 

 
TRIM US$ MILHÕES 

1993 T1 138.000,00 

1993 T2 140.000,00 

1993 T3 143.000,00 

1993 T4 146.000,00 

1994 T1 147.000,00 

1994 T2 149.506,00 

1994 T3 151.000,00 

1994 T4 153.000,00 

1995 T1 155.000,00 

1995 T2 157.143,00 

1995 T3 158.000,00 

1995 T4 159.256,00 

1996 T1 159.170,00 

1996 T2 166.741,00 

1996 T3 177.503,00 

1996 T4 178.131,00 

1997 T1 177.131,00 

1997 T2 180.319,00 

1997 T3 188.452,00 

1997 T4 193.120,00 

1998 T1 212.441,00 

1998 T2 228.186,00 

1998 T3 225.264,00 

1998 T4 241.644,00 

1999 T1 229.825,50 

1999 T2 239.074,10 

1999 T3 239.364,00 

1999 T4 241.467,90 

2000 T1 242.535,70 

2000 T2 232.288,00 

2000 T3 232.387,00 

2000 T4 236.157,00 

        Fonte: IPEA 
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TABELA 17 
Exportações, Importações e o Saldo da Balança Comercial 

- dólares – janeiro de 1993 a dezembro de 1995 
 

MÊS EXPORT IMPORT SALDO 

jan/93 2813,30 1798,20 1015,10 

fev/93 2889,50 1431,80 1457,70 

mar/93 3508,70 2000,60 1508,10 

abr/93 3027,80 2124,80 903,10 

mai/93 2884,50 1590,10 1294,40 

jun/93 3238,30 2292,20 946,10 

jul/93 3423,40 2770,40 652,90 

ago/93 3502,70 2340,90 1161,80 

set/93 3444,70 2217,40 1227,30 

out/93 3240,50 2094,20 1146,20 

nov/93 3171,20 2039,60 1131,60 

dez/93 3410,20 2555,90 854,40 

jan/94 2747,20 1768,70 978,50 

fev/94 2778,30 2030,10 748,20 

mar/94 3350,40 2248,90 1101,50 

abr/94 3634,80 2152,00 1482,90 

mai/94 3862,10 2624,90 1237,20 

jun/94 3727,90 2498,70 1229,20 

jul/94 3738,10 2514,40 1223,70 

ago/94 4282,10 2775,70 1506,40 

set/94 4162,10 2641,10 1521,00 

out/94 3842,50 3186,30 656,20 

nov/94 3706,20 4114,50 -408,30 

dez/94 3713,50 4523,40 -809,80 

jan/95 2980,20 3283,90 -303,70 

fev/95 2951,70 4012,50 -1060,80 

mar/95 3798,70 4721,40 -922,70 

abr/95 3393,90 3863,50 -469,60 

mai/95 4204,80 4897,10 -692,40 

jun/95 4119,90 4896,60 -776,70 

jul/95 4004,00 4002,90 1,20 

ago/95 4558,10 4461,30 96,70 

set/95 4166,90 3687,40 479,40 

out/95 4405,20 4076,00 329,20 

nov/95 4047,80 4136,90 -89,10 

dez/95 3875,00 3932,30 -57,30 

Fonte: BACEN 
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TABELA 18 
Reservas internacionais em dólares, saldos mensais. 

-de janeiro 1994 a dezembro1996 
MÊS RESERVAS US$ 
jan/94 35.390 

fev/94 36.542 
mar/94 38.282 
abr/94 38.289 
mai/94 41.408 
jun/94 42.881 
jul/94 43.090 
ago/94 42.981 

set/94 43.455 
out/94 42.845 
nov/94 41.937 
dez/94 38.806 
jan/95 38.278 
fev/95 37.998 
mar/95 33.742 
abr/95 31.887 

mai/95 33.731 
jun/95 33.512 
jul/95 41.823 
ago/95 47.660 
set/95 48.713 
out/95 49.694 
nov/95 51.257 
dez/95 51.840 

jan/96 53.540 
fev/96 55.794 
mar/96 55.753 
abr/96 56.769 
mai/96 59.394 
jun/96 59.997 
jul/96 59.521 
ago/96 59.643 

set/96 58.775 
out/96 58.600 
nov/96 60.471 
dez/96 60.110 

    

       Fonte: BACEN 
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TABELA 19 
Índices de Consumo de bens duráveis, semiduráveis e não-duráveis. 

Período 

 Comércio - 
bens duráveis 
- faturamento 
real - índice 
(média 1998 

= 100) - 
RMSP 

 Comércio - 
bens não 
duráveis - 

faturamento 
real - índice 
(média 1998 

= 100) - 
RMSP 

 Comércio - bens 
semiduráveis - 

faturamento real - 
índice (média 1998 

= 100) - RMSP 

1993 01 42,953 52,4936 54,6509 

1993 02 43,2913 54,6396 57,4668 

1993 03 51,2973 60,8803 67,2177 

1993 04 46,7608 62,9072 65,7392 

1993 05 51,2279 58,6159 87,6077 

1993 06 49,4485 57,4765 89,1975 

1993 07 51,3914 59,8569 81,1717 

1993 08 53,2844 59,3615 85,048 

1993 09 53,1764 58,6908 70,0553 

1993 10 55,0678 63,3893 85,4648 

1993 11 54,8166 63,394 97,8572 

1993 12 87,6835 87,1196 188,6234 

1994 01 49,3028 60,9625 75,2328 

1994 02 44,9857 66,0296 65,1193 

1994 03 50,6304 77,6858 68,3491 

1994 04 53,3577 70,5466 69,8261 

1994 05 61,7062 72,2455 84,3576 

1994 06 53,2748 65,1198 88,4986 

1994 07 68,0791 68,548 89,0334 

1994 08 87,5413 74,2921 113,4901 

1994 09 92,0864 77,7253 105,4242 

1994 10 92,7563 79,0892 104,6531 

1994 11 91,3824 80,1058 113,4141 

1994 12 145,1073 109,0616 216,9789 

1995 01 86,2412 71,2725 87,3685 

1995 02 84,4797 78,6791 86,0059 

1995 03 93,357 88,6445 96,3045 

1995 04 91,2329 88,2311 95,7678 

1995 05 96,8491 81,5665 118,6044 

1995 06 92,8271 80,4128 110,6337 

1995 07 106,8786 80,545 100,5563 

1995 08 100,4936 84,1073 111,0759 

1995 09 107,1204 84,4142 103,1105 

1995 10 99,902 80,7802 102,2213 

1995 11 103,1233 84,0678 111,216 

1995 12 149,9299 110,817 206,2684 
      

Fonte: IPEA  (média de 1998 = 100) 


