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RESUMO  
 

O presente trabalho busca analisar as políticas de combate a inflação que foram 
aplicadas no Brasil no período de 1985 a 1995 abordando os seus principais objetivos e  
os resultados que levaram à economia brasileira. O Brasil durante toda década de 1980 
apresentou um panorama conturbado na economia e o seu principal problema estava 
relacionado às altas taxas de inflação, que alcançou o nível de 80% a.m. no início de 
1990. Na década de 1980 foram estabelecidas diversas tentativas para contornar esse 
problema com a adoção de sete planos de estabilização. Apesar da implementação dos 
diversos planos, foi apenas no Plano Real que o problema da inflação chegou ao fim. 
Neste sentido o presente trabalho busca analisar as principais medidas que levaram o 
sucesso do Plano Real. Para isto, foi adotada a hipótese nula de que o Plano Real obteve 
êxito mediante a adoção da Unidade Real de Valor (URV) contra a hipótese alternativa 
de que tanto a URV quanto outros fatores contribuíram para o seu sucesso. O resultado 
das análises feitas neste estudo permite concluir que a URV foi fundamental para o 
sucesso do plano, porém, outros fatores foram tão essenciais quanto à URV para o seu 
êxito, como a experiência do Plano Cruzado, o financiamento externo, a abertura 
comercial e o elevado nível de reservas internacionais, logo rejeita-se a hipótese nula e 
aceita-se a hipótese alternativa. 
 
 
 
 
  

ABSTRACT 
  

This study aims to analyze the combat inflation policies that have been applied in Brazil 
in the 1985-1995 period covering its main objectives and the results which led to the 
Brazilian economy. The Brazil throughout the 1980s had a troubled outlook on the 
economy and its main problem was related to high inflation rates, which reached the 
level of 80% per month in early 1990. In the 1980s several attempts have been 
established to work around this problem with the adoption of seven stabilization plans. 
Despite the implementation of the various plans, it was only in the Real Plan that the 
inflation problem is over. In this sense the present work seeks to analyze the main steps 
that led the success of the Real Plan. For this, it adopted the null hypothesis that the 
Real Plan was successful by adopting the Real Value Unit (VRU) against the alternative 
hypothesis that other factors, not the adoption of the VUR, contributed to its success. 
The result of the analysis in this study shows that the VUR was critical to the success of 
the plan, however, other factors were as essential as the VUR to the success of the plan, 
such as external economic conditions and therefore reject the null hypothesis and accept 
the alternative hypothesis. 
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1. INTRODUÇÃO 
 

A economia brasileira nas décadas de 1980 e 1990 foi marcada por períodos de 
instabilidade política, crescente inflação e estagnação, que corroía os preços dos 
produtos e trazia insegurança para a população devido à perda do poder de compra, 
aumento da dívida externa e do déficit fiscal. Por isso, alguns autores costumam 
denominar a década de 1980 como a “década perdida”, um momento com queda no 
Produto Interno Bruto (PIB) e na renda per capita, seguido do ciclo de expansão 
conhecido como “milagre econômico”, que foi verificado na década de 1970. 

No final da década de 1970 e início da de 1980, ocorreram diversas dificuldades 
econômicas no setor externo, marcado por dois fortes aumentos do preço do petróleo no 
cenário internacional e pela elevação dos juros líquidos da dívida externa. O 
crescimento do PIB se reduziu de 8% entre os anos de 1979 e 1980 para uma taxa de 
2,2% entre os anos de 1981 a 1983. O desequilíbrio externo, os choques de oferta e os 
déficits públicos geravam pressões inflacionárias, fazendo com que a inflação brasileira 
alcançasse uma média de 129% a.a no período de 1981 a 1983. (HERMANN, 2005)  

A partir dessa situação, inicia-se no Brasil uma série de lançamentos de planos 
de estabilização com a finalidade de conter o avanço da inflação. Foram lançados seis 
planos que, num primeiro momento, permitiam a queda da taxa da inflação, porém, após 
breves períodos sob controle, a inflação retornava de forma mais agressiva.  

Em 1994, então, foi lançado o Plano Real, o qual possuía uma estrutura bastante 
original e melhor planejada do que os demais planos de estabilização. O Plano Real foi 
o único que, em termos de combate a inflação, obteve êxito. Após quase dez anos de 
diversas tentativas de conter a inflação e obter uma estabilidade econômica, foi apenas 
com o Plano Real que isso se tornou possível.  

Para Baer (2009): 
 

Os resultados iniciais do plano foram positivos. A inflação foi trazida 
de uma taxa mensal de 50,7% em junho de 1994 a uma de 0,96% em 
setembro; em outubro e novembro, ela foi de 3,54% e 3,01%, 
respectivamente, e em dezembro de 2,37%. Em 1995, a maior taxa 
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mensal foi de 5,15%, em junho, e a mais baixa, 1,50%, em outubro. O 
aumento cumulativo de preços em 1994 foi de 1.340%, enquanto em 
1995 ele caiu para 67%. (ibid, p.227) 
 

Nesse sentido, o presente trabalho propõe aclarar o processo de combate à 
inflação durante o período de 1985 a 1995, pois este compreende os anos em que foram 
adotados pelos seus respectivos governos os planos de estabilização econômica, 
considerando um ano antes do primeiro plano e um ano após o último para análise do 
contexto histórico-inflacionário. O trabalho também busca expor os motivos que 
levaram ao êxito do Plano Real, não tendo como foco ponderar o modelo de 
desenvolvimento e crescimento econômico brasileiro no referido período. 

É importante o entendimento de como foi possível equacionar um problema 
consideravelmente complexo que perdurou durante toda década de 1980, pois esta 
análise permitirá compreender melhor as medidas que poderão ser adotadas em casos de 
economias com altos índices inflacionários. 

Neste trabalho, será testada a hipótese nula de que o Plano Real foi bem 
sucedido porque adotou um mecanismo de duas moedas (a Unidade Real de Valor - 
URV). A hipótese alternativa é a de que outros fatores, e não a adoção de duas moedas 
foram os responsáveis pelo sucesso do Plano Real, onde serão identificadas quais são 
essas variáveis. Portanto, objetiva-se fazer um exame dos planos de estabilização 
aplicados no Brasil a partir do Plano Cruzado (1986) até o Plano Real (1993) e um 
estudo acurado do Plano Real em toda a sua conjuntura econômica, comparando-o com 
os demais. 

O trabalho está dividido em três capítulos. O primeiro abordará conceitos das 
principais teorias da inflação. O segundo capítulo será composto pela análise dos seis 
planos de combate a inflação aplicados no Brasil a partir de 1986 com o Plano Cruzado 
no governo de José Sarney. E, por último, o terceiro capítulo realizará uma apreciação 
das diversas políticas de estabilização efetuadas durante o período do Plano Real. . 

 
A metodologia deste trabalho utilizará um levantamento bibliográfico (livros e 

artigos) que contemple a análise inflacionárias do período em questão e a análise das 
políticas exercidas pelos planos econômicos de combate à inflação. Também se 
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consultará sites para a análise de dados macroeconômicos, tais como os do Banco 
Central do Brasil (BCB) e o do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).  
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2. CAPÍTULO 1: TEORIAS DA INFLAÇÃO  

Durante toda década de 1980 e início dos anos de 1990, o Brasil enfrentou 
grandes problemas relacionados à inflação. Diversos estudos econômicos buscaram 
compreender os processos inflacionários considerando não apenas a conjuntura 
econômica brasileira, mas também a situação política e social da economia. Neste 
capítulo será apresentado um estudo sobre inflação, mostrando como calculá-la e 
expondo as principais teorias da inflação, denominadas inflação estrutural, inflação 
inercial, inflação de demanda e inflação de custos. Também será analisada a Teoria 
Quantitativa da Moeda na versão clássica, na versão de Cambridge e na versão 
monetarista.   

2.1 Definições Iniciais De Inflação  
A inflação pode ser definida como o aumento generalizado e contínuo no nível 

dos preços. No Brasil, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) é 
considerado o índice oficial para calcular a inflação do país. O seu cálculo mede a 
inflação de um conjunto de produtos e serviços comercializados no varejo que são 
compostos pelo consumo pessoal das famílias com renda média de 1 a 40 salários 
mínimos. 

A inflação pode ser calculada com base em diferentes índices. Vale ressaltar que 
cada índice de preços adota diferentes componentes para o cálculo da inflação, levando 
a pequenas variações nas taxas inflacionárias.  

Segundo Mankiw (2011), o deflator do PIB é um índice de preços que reflete o 
que está acontecendo com o nível geral de preços de bens e serviços na economia e é 
representado pela razão entre o PIB nominal e o PIB real: 

 
 

 
(1) 

 
O PIB nominal mensura o valor atual, em unidades de moeda corrente, para o 

total da produção da economia e o PIB real mensura o nível de produto, com valores a 
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preços constantes. O deflator do PIB mensura o preço da produção em relação ao preço 
respectivo da produção do ano base. O deflator do PIB é utilizado para retirar a 
influencia da inflação sobre o PIB nominal, de modo a produzir o PIB Real, que é  
expresso da seguinte forma: 

 
 

 
(2) 

 
De acordo com Sachs e Larrain (2000), o Índice de Preços ao Consumidor (IPC) 

é normalmente o índice utilizado para medir variações nos preços. O calculo do IPC 
considera os componentes das despesas familiares com nível de renda situado entre 1 e 
33 salários mínimos mensais.  

De acordo com Abel et. al (2008), para calcular o IPC utiliza-se a seguinte 
fórmula: 
 
 

 
(3) 

 
Onde: 

 = taxa de inflação entre o período  e o período  
 = nível geral de preços no período t 

 = nível de preços no período t+1 
 = variação do nível de preços entre o período t e o período t+1 

A Tabela a seguir mostra os principais índices de preços no Brasil e os 
elementos adotados para o cálculo da inflação. 
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TABELA 1 
Principais índices de preços no Brasil 

Índice/Entidade Período de 
coleta de preços 

Local de 
pesquisa 

Orçamento 
familiar em 

salários mínimos 
Utilização 

IPCA/IBGE Mês completo 11 regiões 1 a 40 s. m. Genérico 
INPC/IBGE Mês completo 11 regiões 1 a 8 s. m. Genério 
IGP/FGV Mês completo RJ/SP e 10 

regiões 
1 a 33 s. m 

(inclui preços 
por atacado e 

construção civil) 

Contratos 

IGP-M/FGV* Dias 21 a 20 RJ/SP e 10 
regiões 

1 a 33 s. m 
(inclui preços 
por atacado e 

construção civil) 

Contratos 

IGP-10/FGV Dias 11 a 10 RJ/SP e 10 
regiões 

1 a 33 s. m 
(inclui preços 
por atacado e 

construção civil) 

Tendência do 
IGP 

IPC-FIPE** Mês completo Município de 
São Paulo 

1 a 20 s. m. Impostos 
Estaduais e 
Municipais 

(SP) 
ICV/DIEESE Mês completo Região 

Metropolitana de 
São Paulo 

1 a 30 s. m. Referência para 
Acordos 
Salariais 

 
Índices: 

 
IPCA 

Índice de Preços 
 ao Consumidor 

 Amplo 
 

INPC 
Índice Nacional de Preços  

ao Consumidor 
 

IGP 
Índice Geral de Preços 

 

 
Instituições: 

 
IBGE 

Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística 

 
FGV 

Fundação Getúlio Vargas 
 

FIPE 
Fundação Instituto de 
Pesquisas Econômica 

 
DIEESE 

Departamento Intersindical de 
Estatística e Estudos 

Socioeconômicos  
 

 
Notas: 

 
* Divulga prévias de 10 em 

10 dias. 
 

** Divulga taxas 
quadrissemanais 

 
*** Pesquisa também para 
famílias com renda de 1 a 3 

s. m. e de 1 a 5 s. m. 
 

 
Extraído de Gremaud et. al, 2009, pág.104  
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2.2 Teoria Cepalina – Visão Estruturalista  
 

A Comissão Econômica para América Latina (CEPAL) foi criada em 1948 pelas 
Nações Unidas, com o objetivo de analisar o subdesenvolvimento da América Latina. 
Nesse sentido, a CEPAL identificou como causa da inflação de determinado país, os 
problemas estruturais apresentados no estágio de seu desenvolvimento econômico. 1 

A teoria cepalina de inflação foi formulada com uma visão contrária a teoria 
ortodoxa, segundo a qual a inflação é um fenômeno monetário que deve ser combatido 
através do rígido controle monetário e do déficit fiscal. 

Ao formular a teoria ortodoxa, os monetaristas consideraram a realidade 
econômica dos países desenvolvidos, levando os cepalinos a questionarem a eficácia 
dela no combate à inflação dos países latino-americanos, dadas as diferenças estruturais 
entre as economias desenvolvidas (ou centrais) e as subdesenvolvidas (ou periféricas). 
Os estruturalistas, portanto, objetivavam formular uma teoria de inflação adequada às 
características dos países subdesenvolvidos ou os que ainda estavam em 
desenvolvimento.  

Rodrigues (1981) apresenta alguns pontos diferenciais entre as economias 
centrais e periféricas. Assegura-se que as economias periféricas apresentam um caráter 
especializado e heterogêneo, enquanto que as dos centros se caracterizam pela 
diversificação e homogeneidade. Os países periféricos, portanto, eram especializados na 
produção e exportação de matérias-primas e alimentos, enquanto que os países centrais, 
desempenhavam a função de produzir e exportar bens industriais. Considera-se também 
o progresso técnico mais acelerado nos centros do que na periferia, os incrementos da 
produtividade do trabalho mais intensos na indústria do centro do que nos setores 
exportadores da periferia e as taxas de rendimento médio mais elevadas nos países 
centrais do que nos periféricos. 

As pressões causadoras da inflação, de acordo com a visão estruturalista, podem 
ser classificadas em três categorias: básicas ou estruturais, circunstanciais e 
acumulativas. (COSTA, 2008).  

                                                           1 Informações complementares sobre a CEPAL estão disponíveis para consulta em: 
http://www.cepal.org/pt-br/about 
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As pressões inflacionárias básicas são resultantes das limitações e 
inflexibilidades estruturais do sistema econômico. Em razão da estrutura dos países 
periféricos, a qual admite um atraso inicial tecnológico e organizativo, a oferta de 
produtos agrícolas apresentava certa rigidez. Marques (1987) observa que: 

 
Nos países em desenvolvimento, a atividade agrícola tem sido 
tradicionalmente identificada como fonte de pressões inflacionárias 
estruturais. Isso se deve ao aumento na demanda de produtos agrícolas 
em função da migração rural-urbana, do crescimento demográfico e 
das próprias necessidades criadas pela industrialização. A oferta, 
contudo, não cresce no mesmo ritmo, limitada por diversos fatores 
como a estrutura centralizada da propriedade agrária e a dificuldade de 
ampliar as importações, decorrentes de restrições do balanço de 
pagamentos. (ibid, p.212) 

 
A razão da rigidez da oferta interna das economias em desenvolvimento deve-se 

a incapacidade do setor produtivo doméstico se ajustar para atender o crescimento e as 
transformações estruturais da demanda, que ocorre devido a escassa mobilidade dos 
fatores de produção e à imperfeita sinalização do sistema de preços. (MODENESI, 
2005) 

Dito isto, as pressões estruturais, que constituem a principal fonte dos 
desequilíbrios dos preços nas economias periféricas, derivam basicamente da 
incapacidade em atender as modificações na demanda interna, apresentando como 
consequência a insuficiência de oferta interna de alimento e bens de consumo, baixos 
coeficientes de importação, baixos níveis de investimento interno, dentre outros fatores. 

As pressões inflacionárias circunstanciais ocorrem em função de choques 
exógenos. Isso pode ser exemplificado nos aumentos dos preços das importações e nos 
gastos do governo com fatores variados. Situações como desastres naturais ou períodos 
de guerras podem induzir a inflações circunstanciais. (COSTA, 2008) 

O terceiro tipo de pressões inflacionárias, denominadas cumulativas, são 
conduzidas pela própria inflação, ou seja, são pressões crescentes de acordo com a 
extensão e o ritmo da própria inflação. Trata-se da realimentação da inflação ou inflação 
inercial. As distorções nos preços relativos e o surgimento de expectativas pessimistas 
de inflação contribuem para o surgimento de pressões inflacionárias cumulativas. 
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De acordo com Oswald Sunkel, pioneiro na teoria inflacionária cepalina, 
existem elementos que asseguram o crescimento e a persistência da inflação, 
denominados “mecanismos de propagação”. Os mecanismos de propagação não são 
responsáveis pela causa da inflação, mas podem dar continuidade ao processo 
inflacionário. (MODENESI, 2005) 

As pressões inflacionárias, portanto, geram um processo permanente de 
expansão monetária e elevação de preços graças à atuação dos mecanismos de 
propagação. O conflito de interesses entre os grupos da sociedade e entre os setores 
públicos e privados da economia constituem o principal mecanismo de propagação do 
processo de elevação dos preços. 

 
Os assalariados demandam reajustes capazes de manter pelo menos 
estável a sua participação no produto nacional, ao passo que os 
empresários em vista do aumento nos custos de produção, tendem a 
elevar os preços de seus produtos e a recorrer em maior escala ao 
crédito bancário. O setor público, por sua vez, em face da ineficiência 
do sistema tributário dos países em desenvolvimento, financia parcela 
significativa de seus gastos fiscais através da emissão de moeda. Em 
suma, iniciado um processo inflacionário, os reajustes de salários e 
preços, sancionados pela expansão monetária e creditícia, aliados ao 
sistema financeiro e do déficit, são responsáveis pela sustentação da 
inflação (MARQUES, 1987, p.213) 

 
É baseado nesses argumentos que os estruturalistas questionam a teoria ortodoxa 

de inflação. De acordo com sua corrente de pensamento, o combate a inflação via 
controle monetário não é eficaz, visto que essa é uma medida que atua apenas sobre a 
emissão crescente da moeda, não levando em consideração os seus determinantes 
básicos, presentes na própria estrutura da economia. Para os estruturalistas, as altas 
taxas inflacionárias presentes nas economias dos países em desenvolvimento, 
apresentam um caráter endógeno, resultando das diferenças estruturais provenientes da 
dinâmica do crescimento tecnológico centro-periferia e das transformações das 
economias latino-americanas. 

 

2.3 Teoria Da Inflação Inercial 
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Mário Henrique Simonsen, nas décadas de 1960 e 1970, estabeleceu as bases 
que resultaram na Teoria da Inflação Inercial. Dentre suas contribuições, será 
apresentado neste trabalho o modelo de realimentação proposto pelo autor, que 
culminará com as teorias de inflação inercial debatidas nas décadas de 1980 e 1990. 

No modelo de realimentação desenvolvido por Simonsen, a taxa de inflação é 
composta por três componentes determinantes do processo inflacionário: (i) a 
componente autônoma ), definida como a parcela independente da inflação do ano 
anterior, resultantes de mudanças de preços relativos devidas a fatores de ordem 
institucional; (ii) a componente de realimentação , aquela decorrente da inflação 
do período anterior, essencialmente vinculada ao conflito distributivo; e a componente 
de regulagem de demanda , provocada pelo excesso da demanda sobre a oferta 
agregada, em geral provocado por descontroles fiscais ou monetários. (CABELLO, 
2014) 

Dessa forma, o modelo de realimentação de Simonsen pode ser expresso pela 
seguinte equação: 

 
  (4) 

 
onde,  é a taxa de inflação do período ;  é o componente de 

realimentação, sendo  o coeficiente de realimentação, que indica a intensidade da 
inflação do período anterior sobre a taxa de inflação do período atual. O valor de  se 
encontra em um intervalo entre 0 e 1 , certificando que quando  se 
aproxima de um, a economia se encontra em um ambiente de alta inflação, se caso o 
coeficiente b superar a um, a economia apresenta processos inflacionários explosivos. 
(MODENESI, 2005) 

A análise do combate ao processo inflacionário de Simonsen buscava explicar os 
fenômenos causadores dos altos índices inflacionários e como evita-los, sem que fosse 
necessário o combate à inflação via demanda, que segundo ele, levava a crises de 
estabilização econômica. Supondo um ritmo autônomo exógeno de inflação , a 
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taxa total de aumento de preços tenderia para o limite . O combate a taxa de inflação 
está condicionada a essa taxa limite, pois caso ela seja alta, é impossível combater a 
inflação sem a redução da inflação autônoma e do coeficiente de realimentação. Quanto 
maior for o coeficiente de realimentação b, mais duradouro é o processo de 
estabilização, devido ao efeito repetitivo da inflação. (CABELLO, 2014) 

Uma das principais conclusões do modelo de Simonsen diz respeito a 
possibilidade de conduzir a estabilização de uma economia, sem crises. Para que isso 
ocorra, o coeficiente de realimentação deve ser suficientemente pequeno a fim de levar 
a uma satisfatória taxa-limite de inflação.  

O modelo de realimentação de Simonsen marcou os estudos pioneiros sobre a 
conjuntura inflacionária decorrentes no Brasil. Os seus estudos conduziram a debates 
econômicos e a novas teorias a respeito da inércia inflacionária. A base da Teoria da 
Inflação Inercial é a de que: 

 
[...] em processos inflacionários crônicos, nos quais permanecem altas 
taxas de aceleração do nível geral de preços sem, no entanto, mover-se 
para situações hiperinflacionárias, pode ser detectado um componente 
autônomo, ou seja, um componente que se reproduz em função de si 
mesmo, chamado de tendência, e um segundo componente, 
responsável pela alteração do patamar inflacionário, denominado 
choque. Nesse sentido, o simples fato de ter havido inflação no 
momento anterior implica uma tendência à manutenção do mesmo 
ritmo de aceleração dos preços nos períodos posteriores e é desse 
fenômeno que surge a palavra inercial. (SILVA, 2008, p.114) 

 
 

Para os inercialistas, a causa da inflação não está relacionada ao excesso de 
oferta monetária e nem ao excesso de demanda, mas ao processo de reajustes de preços 
e rendimentos e, por conta disso, à ausência de mecanismos que evitassem a 
transferência futura da inflação ocorrida nos períodos passados. 

De forma geral, a inflação inercial deve-se fundamentalmente à inércia 
inflacionária, que por definição, é a resistência dos preços de uma economia em relação 
as políticas de estabilização que são impostas. A Teoria da Inflação Inercial foi um 
marco no pensamento político brasileiro, levando a importantes debates que 
contribuíram para a análise do processo inflacionário brasileiro durante as décadas de 
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1980 e 1990. 

2.4 Inflação de Demanda e de Custos 
 
A inflação de demanda é causada pelo excesso da procura de bens e serviços 

sobre a oferta existente. O crescimento dos meios de pagamento apresentado na 
economia é excessivo, de modo que o crescimento da produção não o acompanha, 
levando a um excesso de demanda, dito de outra forma, a inflação aparece quando 
ocorre uma elevação na demanda não acompanhada pela oferta. 

 A inflação de demanda pode ser definida como uma elevação no nível geral de 
preços, causada por um aumento real da demanda, superior ao produto potencial da 
economia, ocorrendo geralmente em situações de Pleno Emprego, quando o grau da 
utilização da capacidade produtiva da economia se eleva. 

De acordo com Gremaud et. al (2009), o excesso de demanda pode ser 
proveniente da expansão monetária decorrente de déficit público não financiado via 
excesso de poupança privada, fazendo com que os saldos monetários dos agentes 
aumentem, levando ao aumento da demanda. Como a oferta é relativamente rígida no 
curto prazo, os preços são pressionados para cima, condicionando o surgimento da 
inflação.  

 A inflação de custos ocorre pelas condições de oferta de bens e serviços na 
economia. Os custos de alguns fatores se elevam, levando à compressão da oferta, 
gerando, como consequência, um aumento nos preços do mercado. 

As pressões de custos podem ser originadas por meio de diversos fatores, dentre 
os quais podemos cita o aumento dos preços das matérias-primas e insumos básicos 
decorrentes de quebra das safra agrícolas ou da desvalorização cambial, que eleva o 
preços da matéria-prima importada, por aumento salariais via políticas governamentais 
ou negociações e por elevações nas taxas de juros. (GREMAUD et. al, 2009) 

Segundo Marques (1987): 
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Na literatura anglo-saxônica, a origem da inflação de custos está 
geralmente associada a aumento de salários superiores aos 
determinados pelas condições de demanda, o que pressupõe a 
organização dos trabalhadores em sindicatos com poder efetivo de 
negociações. A atuação dos sindicatos no sentido de reduzir ou 
eliminar os diferenciais de salários existentes entre as firmas de uma 
mesma indústria, ou entre as indústrias diferentes, tem sido 
identificada como uma das causas mais frequentes de wage-push2. 
(ibid, p. 195) 

 
A inflação de custos, portanto, é amplamente relacionada com pressões de 

salários e de lucros, que dependem de fatores institucionais (existência de condições de 
mercado não competitivas) e sociais (disputa dos grupos sociais pela distribuição da 
renda nacional).  

Em uma economia inflacionária, é bastante difícil diagnosticar a inflação como 
sendo de custo ou de demanda, visto que a partir de um certo ponto os dois 
componentes se interagem. Contudo, é importante a identificação da natureza da 
inflação para que o seu combate seja eficaz. Se a inflação for de demanda, será 
necessária a imposição de políticas monetárias e fiscais restritivas, através da restrição 
da oferta monetária e da redução dos gastos públicos. Se o diagnóstico for de inflação 
de custos, o combate será via rígidas políticas de controle de preços e salários que 
proíbem as respostas dos agentes econômicos diante da corrosão dos salários. 
(MARQUES, 1987) 

 Em outros termos, a inflação de custos seria combatia através do controle direto 
de preços, de rígidas políticas salariais e maior fiscalização dos lucros auferidos pelos 
grupos oligopolistas, visto que esses últimos, podem elevar seus lucros acima do 
aumento dos custos de produção. 

 

2.5 A Inflação como Fenômeno Monetário: Versões Clássica e Monetarista da 
Teoria Quantitativa Da Moeda  

 

                                                           2 Em tradução livre, Wage-push significa inflação causada pelo aumento de salários  
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A Teoria Quantitativa da Moeda (TQM) foi primeiramente desenvolvida no 
decorrer do século XVIII pelo economista David Hume (1711-1776). Entretanto, a 
teoria quantitativa ficou amplamente conhecida após a contribuição do economista 
Irving Fisher, em 1911, através da equação de trocas. A partir dela pode-se analisar o 
equilíbrio da economia pelo lado monetário e a influência da quantidade de moeda 
sobre a economia. A Teoria ainda foi interpretada por Alfred Marshall e outros 
economistas da escola de Cambridge, e mais tarde, na década de 1950, o economista 
Milton Friedman apresentou outra abordagem da teoria quantitativa da moeda, porém, 
na sua versão monetarista. Será apresentado a seguir os principais objetivos e 
conclusões das três versões da Teoria Quantitativa. 

 

2.5.1 A Equação De Trocas e a Equação de Cambridge 
 
A Teoria Quantitativa da Moeda defende que o nível de preços é determinado 

pela quantidade de moeda em circulação, de modo que qualquer aumento na oferta 
monetária proporciona diretamente uma elevação no nível de preços da economia, 
considerando a velocidade de circulação da moeda e o volume de transações com bens e 
serviços constantes. (CARVALHO et. al 2007) 

A equação quantitativa pode ser expressa da seguinte forma:  
 
 

  (5) 
  

Onde: 
= Quantidade de moeda; 
 = Velocidade de circulação da moeda; 
 = Preço correspondente dos bens e serviços; 
 = Número de vezes que bens ou serviços são trocados por moeda; 

O lado esquerdo da equação nos informa sobre o total de moeda utilizado para 
concretizar as transações de bens e serviços. A velocidade de circulação da moeda 
corresponde ao número de vezes que a moeda é trocada de mãos durante certo período 
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de tempo. Já o lado direito nos informa sobre as transações de bens e serviços. O 
produto entre o preço de uma transação e o número de transações, PT, corresponde à 
quantidade de unidades monetárias trocadas em determinado período de tempo. 
(MANKIW, 2011) 

A equação quantitativa demonstra que há uma identidade entre o total de 
pagamentos em moeda e o total de bens e serviços transacionados. Assim, se uma das 
variáveis se alterar, uma ou mais dentre as outras variáveis também deve se alterar, de 
modo que a igualdade seja reestabelecida.  Portanto, um aumento na quantidade de 
oferta monetária, leva a um aumento proporcional nos preços, visto que a velocidade de 
circulação da moeda e o volume de transações com bens e serviços são considerados 
constantes (ibid). 

De acordo com Carvalho et. al (2007) no equilíbrio de longo prazo, a teoria 
quantitativa considera que o volume dos bens transacionados é determinado por 
variáveis reais, como qualidade e quantidade de força de trabalho, a magnitude do 
estoque de capital e o nível de tecnologia. A velocidade da moeda e volume de 
transações independe das outras variáveis da equação, logo, mudanças no nível de 
preços ocorrem devido a mudanças no estoque de moeda. 

Em outras palavras: 
 

[...] a teoria quantitativa diz que – uma vez que a velocidade de 
circulação e o volume de comércio sejam constantes – um aumento na 
quantidade de moeda em circulação faz com que os preços aumentem 
na mesma proporção. A TQM se apoia, portanto, na ideia fundamental 
de que a moeda não tem nenhum poder de satisfazer desejos humanos, 
exceto o poder de comprar bens e serviços. A moeda é apenas um 
meio de troca usado como ponte do hiato entre recebimentos e gastos 
dos agentes. (CARVALHO et. al, 2007, p.32) 

 
 

A equação quantitativa também pode ser expressa substituindo o número de 
transações T, pelo produto (renda) total da economia, Y. O número de transações 
apresenta relação direta com o volume de produção, uma vez que o número de 
transações aumenta à medida que o nível de produção se eleva. Dessa forma, a equação 
quantitativa pode ser reescrita da seguinte forma: 
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  (6) 
 

Onde: 
 = Produto real 
 = Velocidade Renda da Moeda 

Segundo Mankiw (2011), a velocidade renda da moeda informa a quantidade de 
vezes que uma cédula de unidade monetária entra na renda de uma pessoa, em certo 
período de tempo.  

Na abordagem de transações de Fisher para um ato de venda poder ser separado 
de um ato de compra, é necessário que alguma coisa sirva como moeda, que todos os 
indivíduos aceitem como poder de compra geral. Na abordagem dos saldos monetários 
de Cambridge, a moeda é considerada um veículo para transportar poder de compra da 
data que o recebemos para aquela em que o gastaremos, visto que pagamentos e 
recebimentos não são necessariamente efetuados nas mesmas datas. (CARVALHO et. 
al 2007) 

A versão de Cambridge supõe que a quantidade de moeda que as pessoas 
desejarão manter retida como uma resistência temporária de poder de compra dependerá 
do nível de renda das mesmas.  

Rearranjando os termos da equação quantitativa e com base no pressuposto de 
que a quantidade retida de moeda está relacionada com a renda, chegaremos à seguinte 
equação: 

 
 

 
(7) 

 
Considerando , temos: 
 

  (8) 
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Na equação acima,   é denominado coeficiente de Cambridge ou coeficiente 
marshalliano, o qual representa uma constante que reflete o inverso da velocidade renda 
da moeda e que situa-se entre 0 e 1. Ele pode ser interpretado como a retenção média da 
moeda, em relação à renda nominal. A equação é considerada uma função demanda por 
moeda e expressa a demanda por moeda como uma proporção do nível de renda. 

A teoria quantitativa na versão Cambridge nos informa que “[...] qualquer 
aumento maior no estoque de moeda do que aquele determinado pelo crescimento da 
renda real acarretaria um aumento correspondente no nível de preços” (Carvalho et. al 
2007, p.35). Assim, para que os preços se mantenham estáveis, a oferta de moeda deve 
variar ao longo do tempo de acordo com a renda real.  A economia apenas alcançará o 
equilíbrio quando  estiver no nível de pleno emprego.  

Nesse sentido Carvalho et. al (2007) afirma que: 
 

Pela teoria quantitativa, o único motivo para uma economia 
experimentar inflação ou deflação resulta de desvios na oferta de 
moeda de seu nível de equilíbrio de longo prazo. Daí por que se pode 
interpretar a TQM como uma teoria da inflação, em que a taxa de 
crescimento de preços é determinada pela expansão dos meios de 
pagamento acima do crescimento do produto real [...] (ibid, p.34) 
 
 

Portanto, na equação de Cambridge o aumento da oferta monetário superior ao 
crescimento do nível de renda, consequentemente conduzirá a uma elevação 
correspondente no nível de preços. Já na equação de trocas, qualquer aumento na oferta 
monetária conduzirá diretamente a elevação no nível de preços, pois a velocidade de 
circulação da moeda e a quantidade de bens transacionados são considerados constantes 
no curto prazo.  

 

2.5.2 A Teoria Quantitativa da Moeda na Versão Monetarista 
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Na década de 1950, o economista Milton Friedman apresentou a teoria 
quantitativa da moeda na sua versão monetarista. De acordo com a visão de Friedman, a 
TQM é primordialmente uma teoria da demanda por moeda, que se relaciona com um 
conjunto limitado de variáveis econômicas de modo previsível e estável, na qual a renda 
permanente é a mais importante. (CARVALHO et. al 2007) 

 Os monetaristas consideram a moeda como um ativo que rende um fluxo 
particular de serviços para o seu possuidor, assim, a demanda por moeda depende do 
volume de transações, das frações da renda e riqueza que os agentes econômicos 
desejam manter sob a forma de saldos monetários e dos custos de oportunidade de reter 
moeda em vez de outros ativos que produzem juros. 

Conforme foi apresentado na sessão anterior, a TQM na abordagem de Fisher 
demonstra que um aumento na quantidade de moeda em circulação leva ao aumento 
correspondente no nível de preços, pelos motivos já apreciados. A TQM na abordagem 
dos saldos monetários de Cambridge é uma teoria de demanda de moeda, a qual 
demonstra que a oferta monetária deve ser uma proporção do nível de renda, sendo que 
qualquer aumento da oferta monetária maior do que o crescimento da renda provoca 
uma elevação proporcional no nível de preços. 

A TQM proposta por Friedman é uma adaptação da TQM de Cambridge, onde 
são introduzidas novas variáveis na função demanda por moeda, que porém, não 
mudará a conclusão da TQM original, que sustenta que a demanda por moeda depende 
fundamentalmente da renda e que uma elevação na quantidade de oferta monetária 
acima da taxa de crescimento do nível de produto, implicará, no longo prazo, uma 
elevação proporcional no nível de preços. 

De acordo com Carvalho et. al (2007), a teoria de demanda por moeda proposta 
por Friedman é apresentada como uma abordagem para a escolha de ativos 
componentes dos portfólios3 dos agentes econômicos. Ao construir a teoria de demanda, 
Friedman considera a moeda como uma forma de riqueza. A proporção de riqueza que 
um indivíduo desejará reter em forma de moeda dependerá do valor do estoque de 

                                                           
3 O conjunto de ativos que um detentor de riqueza decide possuir é denominado portfólio. 
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riqueza a ser retido, do preço de reter moeda e dos gostos e preferencias dos agentes 
detentores de riqueza. 

A análise da demanda por moeda das unidades detentoras de riqueza na 
sociedade é feita de maneira semelhante à análise da demanda por um bem de consumo 
e, por esse motivo, a moeda é considerada um ativo que gera um fluxo de serviços para 
o seu possuidor. 

O primeiro determinante apresentado na função de demanda por moeda é a 
riqueza. A taxa de juros indica que a renda da sociedade é o retorno que se pode obter 
da sua riqueza acumulada.  

É importante ressaltar que a renda neste modelo não é a mesma que aparece no 
PIB, que se observa a cada período, mas sim a renda permanente, bem como a 
capacidade de usufruto permanente da riqueza existente, desprezando-se flutuações 
conjunturais. De acordo com a TQM clássica, a renda indica o volume de bens e 
serviços destinados para o motivo transação em um dado período, para Friedman, a 
renda se torna uma variável usada para se obter uma aproximação do valor da riqueza 
social. (CARVALHO et. al, 2007) 

O custo de oportunidade de reter moeda também determina a demanda por 
moeda. Ele é medido em relação às taxas de retorno dos ativos financeiros de renda 
variável e de renda fixa. Quando os agentes econômicos decidem por reter saldos 
monetários, o indivíduo deixa de ganhar um rendimento que poderia ter com outro ativo 
que gera renda, como por exemplo, a compra de títulos nos mercados, que tem como 
rendimento a taxa de juros. À medida que aumenta a taxa de rendimento dos ativos não-
monetários (juros sobre títulos, dividendos sobre ações), o desejo de reter moeda nos 
portfólios reduz, já que o custo de oportunidade de reter saldos monetários aumenta. Se 
os agentes optarem por reter moeda, diante do aumento do rendimento dos ativos não-
monetários, eles estarão perdendo um montante de suas rendas. 

A taxa de inflação esperada também pode afetar o custo de oportunidade de reter 
moeda. Quando os agentes econômicos esperam por altos índices inflacionários, o valor 
dos saldos monetários retidos reduz, pois o custo de oportunidade de reter moeda é alto. 
Logo, taxas altas de inflação geram redução na demanda por moeda. 



28 
 

Os últimos fatores determinantes da função demanda por moeda são os gostos e 
as preferências das unidades detentoras de riqueza, além de outros fatores, como uma 
instabilidade política e econômica.  

A função demanda por moeda do modelo monetarista é apresentada a seguir: 
 
 

 
(9) 

 
Em que: 

 = estoque de moeda (quantia de moeda desejada pelo público) 
 = nível de preços 
 = riqueza real total (Y/P), representada pela renda permanente; 
 = relação entre riqueza humana e não-humana; 
 = taxa esperada de retorno dos títulos de renda fixa (títulos); 
 = taxa esperada de retorno dos títulos de renda variável (ações); 

 = taxa esperada de variação dos preços dos bens; 
 = gostos e preferencias e outros fatores que podem afetar a utilidade da moeda; 

 A função acima corresponde a equação de Cambridge na forma 
expandida. A equação mostra que uma alteração na oferta monetária altera o equilíbrio 
preexistente, podendo resultar em mudanças compensatórias em qualquer das outras 
variáveis. Porém, assim como na TQM clássica, a conclusão de Friedman se sustenta na 
ideia de que a longo prazo uma mudança na oferta de moeda gera impacto sobre o nível 
de preços ( ).  

 

2.6 Considerações Finais 
 
Este capítulo apresentou as principais definições e uma análise das principais 

teorias que objetivavam explicar as causas do processo inflacionário. A primeira teoria 
apresentada foi a teoria cepalina, segundo a qual a inflação é causada por fatores 
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estruturais e não monetários, como atraso inicial tecnológico e rigidez da oferta 
monetária. Para os inercialistas, a inflação deve-se à inércia inflacionária, que é a 
resistência de preços frente às políticas monetárias, de período para período.  

A inflação de demanda é causada pelo aumento da demanda por bens que não é 
acompanhado pelo produto potencial da economia. Esta ocorre apenas quando a 
economia se encontra próximo ao nível de pleno emprego. Já a inflação de custos ocorre 
devido ao aumento dos custos de certos fatores, que ocasiona uma retração da oferta, 
pressionando os preços para cima. 

A três versões apresentadas da teoria quantitativa da moeda nos informa que a 
inflação é fundamentalmente um fenômeno monetário. De acordo com a versão 
clássica, aumentos na oferta monetária implica na elevação do nível de preços da 
economia, visto que no curto prazo as demais variáveis são constantes. A versão de 
Cambridge nos informa que quando o aumento da quantidade monetária, não 
acompanha o crescimento da renda real, os preços da economia serão pressionados para 
cima, e, logo, o nível de inflação aumentará. A função demanda por moeda, é 
determinada pela quantidade de moeda que as pessoas demandam, diante de cada 
unidade monetária de renda.  E, por fim, a TQM na versão monetarista nos diz que a 
demanda por moeda depende de outros fatores além da renda, mas que no longo prazo 
não influenciarão na demanda, mas somente o nível de preços da economia.   

O próximo capitulo consistirá na análise das políticas de combate à inflação 
implantadas no Brasil a partir no ano de 1985. Será feito um estudo detalhado dos 
planos de combate a inflação lançados a partir de 1985 a 1994, além de apresentar o 
diagnóstico e as causas da inflação brasileira e as medidas impostas para combatê-la. 
Nesse sentido, para a análise dos planos é importante entender as diferentes teorias e 
possíveis causas da inflação. 
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3 CAPÍTULO 2: OS PLANOS DE ESTABILIZAÇÃO ECONÔMICA DA 
DÉCADA DE 1980 

 
Diante da situação econômica brasileira e dos altos índices inflacionários, que se 

tornou o principal problema da década de 1980, foram impostas diversas medidas a fim 
de levar a estabilização da economia. Este capítulo fará uma breve análise do quadro 
econômico e político brasileiro no período anterior ao lançamento do primeiro plano 
heterodoxo de estabilização da década de 1980, explicitando o debate sobre as causas da 
inflação brasileira. Em seguida, serão analisados os seis planos que foram lançados no 
período com o intuito de acabar com a inflação. 

 

3.1  O Brasil Pré-Cruzado 
 

Segundo Averbug (2005), ao final do Governo de João Figueiredo, cujo mandato 
durou do dia 15 de março de 1979 a 14 de março de 1985, a economia já apresentava 
um quadro econômico instável, com inflação chegando a 17,8% em janeiro e saltando 
para 22,4% em fevereiro de 1985. 

Em 15 de janeiro de 1985, com o fim do Regime Militar, vence a eleição indireta 
o candidato de oposição Tancredo Neves, o qual defendia reformas estruturais e 
demonstrava intuito de combater a inflação, porém, vem a falecer antes de assumir o 
cargo, assumindo em seu lugar, o vice-presidente José Ribamar Sarney.  

Diante do quadro econômico brasileiro, o então Ministro da Fazenda Francisco 
Dornelles adotou uma série de medidas fiscais e monetárias, e utilizou o controle 
tarifário com a finalidade de conter o avanço da inflação. Porém, a partir de junho de 
1985, a inflação acelerou, e se agravou devido a uma série de choques vindos da 
agricultura, levando a substituição do Ministro Dornelles por Dilson Funaro, em agosto 
de 1985.  

Nesse período surgiram quatro propostas de combate à inflação provindas de 
economistas que analisaram a situação econômica que o Brasil apresentava, expondo os 
seus pontos de vistas a respeito do diagnóstico da inflação e a forma como combatê-la.  
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De acordo com Castro (2005), o primeiro grupo, composto pelos economistas do 
Partido do Movimento Democrático Brasileiro (PMDB) e da Universidade Estadual de 
Campinas (UNICAMP), assumiam que a inflação era causada pela disputa entre os 
diversos setores de trabalho, o governo e os empresários por uma participação maior na 
renda nacional, ocasionando um conflito distributivo. A solução para esse problema 
seria o estabelecimento de um acordo entre os setores de não aumentar seus preços, ou 
seja, os empresários não deveriam reajustar os preços dos produtos e os salário dos 
trabalhadores não deveriam sofrer reajustes durante certo período de tempo. 

O segundo grupo, composto por alguns economistas da Fundação Getúlio 
Vargas (FGV), diagnosticou como causa da inflação brasileira a excessiva expansão 
monetária proveniente dos gastos públicos. Diante de um aumento nos gastos superior 
ao aumento da arrecadação de receitas, o governo recorria à emissão de moeda para o 
financiamento da sua despesa, o que, consequentemente, conduzia ao processo 
inflacionário. A resposta para esse problema era a introdução de um choque ortodoxo, o 
qual consiste em rigorosos cortes de gastos, aumento de receitas e tributos e corte 
severo da emissão monetária e títulos da dívida. Juntamente com o choque ortodoxo 
devia-se promover a desindexação da economia e a liberalização total de seus preços. 
(ibid) 

A terceira e quarta propostas, de economistas ligados à PUC do Rio de Janeiro, 
partia do diagnóstico da inflação sendo inercial. Entretanto, o programa de estabilização 
proposto por eles se diferenciavam. 

A terceira proposta de desindexação era proveniente do economista Francisco 
Lopes, o qual defendia como solução a adoção de um choque heterodoxo. E por fim, a 
quarta proposta, era o estabelecimento de uma reforma monetária, sugerida pelos 
economistas André Lara Resende e Pérsio Arida.  

De acordo com Castro (2005), Francisco Lopes diagnosticou que a principal 
causa da inflação do Brasil durante a década de 1980 era a inércia inflacionária 
resultante da existência de contratos com cláusulas de indexação. Numa economia 
indexada, a tendência inflacionária torna-se a própria inflação, assim, a inflação do 
período atual seria determinada pela inflação do período passado.  
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Conforme foi apresentado no capítulo 1, essa tendência pode ser vista no modelo 
de realimentação de Mário Henrique Simonsen, o qual demonstra que a inflação atual é 
determinada pela inflação passada e também por choques inflacionários. No modelo, o 
grau da taxa de inflação do período anterior que influencia na taxa de inflação do 
período atual é representado pela variável  da equação, como mostra a seguir:  

 
 

 
A dificuldade para a estabilização torna-se maior quanto mais demorado for o 

período de realimentação, devido ao efeito repetitivo da inflação. Assim, quanto maior 
for o coeficiente de realimentação, b, mais demorado torna-se o processo de 
estabilização econômica. 

Para Lopes, a solução para esse problema seria o choque heterodoxo através de 
políticas de congelamento de preços. O economista propôs para o fim do processo 
inflacionário, o fim da indexação salarial via concessão de abonos às categorias mais 
prejudicadas pelo congelamento, controle de uma taxa de câmbio capaz de manter estável o 
preço em moeda nacional dos insumos importados, uma política monetária e fiscal consistente 
com o crescimento da liquidez real da economia pós-estabilização e a retomada dos 
investimentos. (SILVA, 2008) 

Para André Lara Resende a política de congelamento de preços em um ambiente 
inflacionário, torna-se ineficaz, provocando perdas e ganhos de renda real. Resende 
argumenta que não é possível reajustar preços numa economia em que os preços 
relativos se encontram extremamente defasados, isto é, os preços ou estão pertos de 
serem reajustados e, portanto, baixos, ou já foram reajustados, tornando-se mais 
elevados, levando a diversas consequências na economia do país. (SILVA, 2008) 

De acordo com Lara Resende, o melhor mecanismo para conter os avanços 
inflacionários, seria a adoção de uma moeda indexada, que circularia juntamente com o 
Cruzeiro: 

 
[...] a moeda indexada seria a melhor forma para a desinflação. A 
ideia seria a introdução de uma nova moeda indexada com uma taxa 
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de conversão oficial em relação à antiga moeda, que seria atualizada 
diariamente. A opção de converter uma moeda em outra seria livre, ou 
seja, as duas moedas teriam curso legal. Entretanto, o governo 
mostraria uma preferência pela nova moeda ao estipular que todas as 
transações financeiras e depósitos bancários fossem contabilizados na 
nova moeda a partir da data de sua implementação. (SILVA, 2008, 
p.121) 

 
Nesse sentido, de acordo com Lara Resende, as causas da inflação deviam-se as 

expectativas adotadas pelos agentes econômicos quanto ao movimento dos índices 
inflacionários. Ou seja, para Resende, os agentes formadores de expectativas olham para 
o futuro, tendo como principal objetivo assegurar a sua renda real, diferentemente de 
Lopes, que considera que os agentes adotam expectativas com base na inflação do 
período passado, assegurando não a renda, mas o topo de seu rendimento. Assim, de 
acordo com Resende, a persistência da inércia inflacionária deve-se a formação de 
expectativas inflacionárias pelos agentes econômicos, e a solução para esse problema 
seria a adoção de uma nova moeda indexada. A nova moeda reestabeleceria tanto a 
noção de preços distorcidos pela inflação, quanto à inflexibilidade de preços relativos 
perdida pela indexação. (SILVA, 2008) 

Pérsio Arida apoiou a corrente de pensamento de Lara Resende. Juntos, 
elaboraram a proposta de reforma monetária via moeda indexada. A proposta consistia 
primeiramente na introdução de uma moeda indexada, o Novo Cruzeiro (NC), que 
circularia paralelamente ao cruzeiro, com paridade fixa de um para um com a Obrigação 
Reajustável do Tesouro Nacional (ORTN), ficando a taxa de câmbio entre as duas sob 
observação governamental. No período de transição, a taxa cambial em cruzeiros 
acompanharia o sistema de minidesvalorizações. A partir da data de criação da nova 
moeda, seria permitido aos agentes converter os Cruzeiros em Novos Cruzados ou vice-
versa, à taxa equivalente dada no dia, mas os depósitos à vista no sistema bancário 
seriam convertidos instantaneamente em NC. As transações realizadas pelo Banco 
Central nos mercados financeiros e os preços administrados seriam cotados em NC. 
Após o período de transação, o Banco Central fixaria a taxa de depreciação do cruzeiro 
com relativa Novo Cruzeiro igual à taxa média de inflação observada no período 
passado, incentivando a substituição da velha moeda para a nova. (ibid) 



34 
 

Após as diversas suposições e debates em relação ao tipo de inflação repercutida 
na economia brasileira no decorrer dos anos de 1980, adotou-se para o plano cruzado as 
medidas sugeridas por Francisco Lopes. 

3.2 O Plano Cruzado 
 
Em 28 de fevereiro de 1986, sob o governo de José Sarney, foi lançado um 

conjunto de medidas econômicas baseadas em um choque heterodoxo, que foi chamado 
de Plano Cruzado.  

A partir do dia 28 de fevereiro de 1986, os preços foram congelados ao nível que 
estavam no dia 28 de fevereiro e a taxa de câmbio vigente no dia anterior ao Plano ficou 
igualmente fixa. Foi criada a “tabela da Superintendência Nacional de Abastecimento e 
Preços (Sunab)”, pela qual seria posta a lista de preços a ser respeitada. O congelamento 
previsto para 1 a 3 meses teve duração de 11 meses. A população foi designada como 
“fiscais do Sarney”, pois seria responsável por fiscalizar o congelamento, ficando 
sujeito a penalidades aquelas instituições que não respeitassem o tabelamento de preços. 
(CASTRO, 2005) 

A reforma monetária consistiu na conversibilidade do Cruzeiro para o Cruzado, 
à paridade de mil Cruzeiros para um Cruzado (Cr1000,00 = Cz1,00). A criação da nova 
moeda levaria à população a imagem de uma moeda forte e confiável. 

Visando a desindexação da economia, a Obrigação Reajustável do Tesouro 
Nacional (ORTN), título que variava mensalmente servindo de indexador, foi 
substituído pela Obrigação do Tesouro Nacional (OTN), ficando congelado até março 
de 1987. As obrigações financeiras eram efetivadas na velha moeda, que passou a ser 
convertida em cruzado na data de seu vencimento através de uma tablita de conversão. 
A tablita converteria valores em cruzeiros para cruzados a uma taxa de 0,45% ao dia a 
partir do dia três de março de 1986. (AVERBUG, 2005) 

A desindexação apenas não atingiu as cadernetas de poupança, o Fundo de 
Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e o fundo de participação Pis/Pasep, cujos 
saldos passaram a ser atualizados pelo Índice de Preços ao Consumidor (IPC). 



35 
 

Segundo Averbug (2005), dentre as medidas do plano, também foi implantado o 
seguro desemprego, destinado a auxiliar financeiramente o trabalhador desempregado 
pelo período limite de quatro meses, com certas condições, entre as quais a de ter 
recebido salário nos últimos seis meses. Os juros foram prefixados para os doze meses 
futuros, mediante a um acordo prévio com o FMI em 1985. 

Os salários em cruzados foram calculados com base na média dos últimos seis 
meses em valores correntes e foi instituída uma tabela que apresentava valores 
corrigidos a preços de fevereiro. Como havia a possibilidade de elevação no nível de 
preços próximo ao lançamento do plano, o governo ofereceu um abono salarial de 8% 
para os salários em geral e de 16% para o salário mínimo. Os dissídios anuais tiveram 
correção de 60% sobre o aumento do custo de vida. Também foi instituído o “gatilho 
salarial”, a fim de evitar que os salários dos trabalhadores fossem corroídos pela 
inflação. Assim, sempre que a inflação acumulasse 20%, haveria correção imediata dos 
salários. (CASTRO, 2005) 

Nos três meses após o lançamento do plano, a economia obteve um impacto 
positivo quanto a inflação. Observou-se uma queda nos índices de preços ao 
consumidor. Como pode ser visto no gráfico 1, a inflação passou de 17,8% em janeiro 
de 1986 para uma taxa de -1% em março, porém a partir dezembro de 1987 a inflação 
volta a subir. O crescimento econômico também foi contemplado após o plano. De 
acordo com dados do IPEA e IBGE, o Brasil já apresentava uma taxa de crescimento do 
PIB total de 5% em 1984, chegando a 8% no ano em que foi lançado o Plano Cruzado.  
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GRÁFICO 1 - Evolução da Taxa de Inflação no Plano Cruzado (%) 

Extraído de Filgueiras, 2000, p.81  
 
Asssim, algumas políticas realizadas pelo governo levaram a instabilidade 

econômica nos meses seguintes, e, consequentemente, ao fracasso do Plano Cruzado.   
De acordo com Baer (2009), o congelamento de preços desencadeou graves 

distorções no mercado, devido a eliminação do mecanismo de preços como alocador de 
recursos. Assim, quanto mais tempo durasse o congelamento, maiores seriam as 
distorções. Nesse sentido o autor afirma: 

 
[...] em 28 de fevereiro, alguns setores cujos preços haviam 
aumentado imediatamente antes do congelamento encontravam-se 
numa posição favorável comparada às suas médias reais recentes, 
enquanto outros, que planejavam reajustes para breve, ficaram 
defasados. (ibid, p.176) 

 Desse modo, itens como a carne e o leite foram congelados com preços abaixo 
do nível, levando ao boom de consumo pelos agentes e, como consequência, o 
desabastecimento nos mercados e ao surgimento de ágio nos preços. Elementos como 
aumento do salário real e redução das taxas de juros reais, também contribuíram para o 
crescimento da demanda. 
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 Diante do boom de consumo e da limitada capacidade produtiva, o governo 
lançou um pacote fiscal no dia 24 de junho de 1986, objetivando desaquecer o consumo 
e manter as taxas de inflação controladas até as eleições de novembro, estratégia 
conhecida como “Cruzadinho”.  

Em novembro foi lançado o Cruzado II, que objetivava conter o consumo, 
estimular a canalização de renda para a poupança, atenuar o déficit público, recompor 
capacidade de investimento do setor público, reduzir pressões inflacionárias e preservar 
a renda dos que recebiam até cinco salários mínimos. De acordo com Averburg (2005), 
as medidas adotadas para alcançar esses objetivos foram as seguintes: 
 Aumento das tarifas e impostos indiretos; 
 Criação de novas modalidades de caderneta de poupança; 
 Adiamento da maior parte das parcelas dos investimentos estatais previstos para 
o ano de 1987; 
 Redução dos gastos do setor público; 
 Incentivos fiscais e reestabelecimento das minidesvalorizações cambiais, com o 
intuito de estimular as exportações; 
 Em termos de desindexação, o governo estabeleceu uma mudança no índice em 
que era medido a taxa de inflação usado nos reajustes salariais, proibiu cláusulas de 
indexação em novos contratos e alterou o critério de rendimento das cadernetas de 
poupança, as quais deixaram de ser calculadas com base no IPC amplo, para serem 
calculadas pelas Letras do Banco Central; 
 O gatilho salarial também foi regulamentado, estabelecendo que os aumentos 
salariais já obtidos pelos trabalhadores no período anterior ao disparo do gatilho não 
seriam contabilizados no reajuste. 

A partir do lançamento dessas novas medidas, observou-se o desaquecimento da 
economia juntamente com uma desestruturação das condições de oferta, devido a longa 
persistência do congelamento. Observou-se um saldo negativo na balança comercial, o 
que levou a perda de reservas internacionais. Em fevereiro de 1987 o governo decretou 
moratória e em seguida buscou reiniciar as negociações da dívida externa. A partir de 
janeiro de 1987 a inflação voltava a disparar, chegando a 25,9% em junho do mesmo 
ano, confirmando o fracasso do Plano Cruzado. 
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3.3 O Plano Bresser 
 

O Plano Bresser foi anunciado em 12 de junho de 1987 pelo então ministro da 
fazenda Luís Carlos Bresser-Pereira, com o objetivo de promover um choque 
deflacionário na economia, visto que a inflação foi diagnosticada como inercial e de 
demanda. Por esse motivo, o plano foi definido como híbrido, adotando uma política 
monetária e fiscal contracionista.  

Manteve-se o padrão monetário anterior (Cruzado) e também adotou-se a 
política de congelamento dos preços, sendo esta dividida em três fases: 1-Congelamento 
por 90 dias; 2-Flexibilização por meio de reajustes mensais, tendo por base o IPC dos 
três meses anteriores; 3- Liberação dos preços. (CASTRO, 2005) 

Os salários seguiram as três fases do congelamento de preços, ficando indexados 
a uma nova base, a Unidade de Referência de Preços (URP), com o objetivo de acabar 
com o gatilho salarial e os abonos. Os dissídios foram mantidos (com exceção dos 
ocorridos nos três meses da fase do congelamento). 

Não houve congelamento da taxa de câmbio e sim sua desvalorização real de 
9,5%. Também foi criada uma nova tablita para que pudessem ser atualizadas as dívidas 
estabelecidas antes da data do plano, com expectativas de inflação superiores. Os juros 
da dívida externa foram mantidos em patamar elevado, com o objetivo de reduzir a 
demanda. (ibid) 

Houve tensão inflacionária devido ao aumento das tarifas decretada no início do 
plano somado à expectativa do novo congelamento. Na segunda fase da política de 
congelamento (flexibilização) houve remarcações de preços, que contribuíram para o 
crescente desequilíbrio entre preços relativos. 

Logo após o lançamento do plano, a economia apresentou uma melhora nos 
índices inflacionários. De acordo com dados do IBGE, o IPCA registrou uma queda de 
19,71% em junho para 4,87% em agosto,. Entretanto, em outubro, a inflação alcançou 
11, 22% que, aliada a outros problemas levou ao fracasso do plano. Em dezembro de 
1987, Bresser Pereira pediu demissão e em seu lugar, assumiu o novo Ministro da 
Fazenda Mailson da Nóbrega. 
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3.4 O Plano Feijão com Arroz 
 

Após o pedido de demissão de Bresser Pereira, o novo ministro Maílson de 
Nóbrega propôs uma política monetária e fiscal contracionista para estabilizar a inflação 
em 15% a.m e reduzir gradualmente o déficit público. Essas medidas ganharam o nome 
de Plano “Feijão com Arroz”, adotada em janeiro de 1988. Na prática, porém, a política 
monetária foi expansionista devido aos megasuperávits da Balança Comercial. 
(CASTRO, 2005) 

Manteve-se o Cruzado como moeda e os reajustes de preços públicos e privados 
foram prefixados, com tentativa de Pacto Social, que consistiu em um acordo assinado 
pelo governo, empresários e trabalhadores objetivando a fixação do nível de preços. Os 
reajustes salariais dos funcionários públicos foram suspensos por dois meses. Foi 
suspensa a moratória em janeiro de 1988, e o governo fez um novo acordo com o FMI. 
(ibid) 

De acordo com Baer (2009), no curto prazo a inflação manteve-se abaixo dos 
20%, porém, durante os meses de novembro e dezembro, a inflação manteve-se entre 
26,9% a 28,8%, demonstrando, por sua vez, o fracasso do plano. 
 

3.5 O Plano Verão 
Em 14 de janeiro de 1989 foi anunciado um novo programa híbrido, com 

elementos ortodoxos (corte nas despesas públicas e aumento das receitas) e heterodoxos 
(congelamento de preços e salários), denominados de Plano Verão, que na prática não 
foram aprovados pelo Congresso. 

Na política de congelamento de preços, o prazo, inicialmente, ficou indefinido, 
mas a partir de março começou a se descongelar gradualmente, passando a ter reajustes 
trimestrais. O novo padrão monetário passou a ser de mil Cruzados para um Cruzado 
Novo. O câmbio foi desvalorizado em 16,38% e depois congelado. A Tablita passou a 
converter dívidas posteriores a 15 de janeiro e o juto real foi revisto. (CASTRO, 2005) 
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Não foram decretadas regras de indexação, sendo extintas a OTN e a URP. Na 
prática, o indexador passou a ser o IPC ou o overnight. Foi criado o Bônus do Tesouro 
Nacional (BTN), recomeçando a indexação da economia brasileira. Houve a aceleração 
do overnight para 25% e 30%.  

Os salários eram corrigidos com base na URP de janeiro, mas com a sua 
extinção e a adoção de um novo indexador (IPC), a diferença da URP-INPC passou a 
ser paga em três parcelas. Os dissídios foram mantidos e os reajustes passaram a ser de 
acordo com a categoria, variando entre 11,31% e 18,71%. (ibid) 

O cenário inflacionário entrou em rota ascendente. Com o fim da OTN e a URP, 
foi eliminada a âncora dos preços e os períodos de reajuste foram reduzidos. O resultado 
foi o aumento significativo da inflação que ultrapassou 80% a.m no começo de 1990. 
(Gremaud et. al 2009) 
 

3.6 O Plano Collor I  
 

Após 20 anos de ditadura militar, Fernando Collor de Mello foi o primeiro 
presidente eleito pelo voto direto. Nas eleições de 1989, Collor derrotou o candidato 
Luis Inácio Lula da Silva, assumindo a presidência no ano seguinte. O Plano Collor I foi 
anunciado no dia 16 de março de 1990, um dia após a posse do novo presidente . 

O diagnóstico da economia segundo o Plano era de que existia uma “fragilidade 
financeira do Estado”, que seria resolvida por uma desindexação parcial da economia e 
isenção temporária do pagamento de juros sobre a “moeda indexada” (depósitos 
bancários que tinham por contrapartida títulos públicos e privados de overnight). Esta 
cumpria apenas as funções de unidade de conta e reserva de valor. (CASTRO, 2005) 

Os principais objetivos do plano eram reduzir o excesso de liquidez, cortar os 
gastos do governo e desindexar a economia. Para isso, foi elaborado um conjunto de 
medidas monetárias, fiscais e financeiras, analisadas a seguir. 

A Reforma Monetária consistiu na reintrodução do cruzeiro como padrão 
monetário e foi adotado um novo congelamento de preços e salários. Entretanto, as 
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medidas de congelamento foram desrespeitadas e pouco caracterizaram o plano. A 
variação da inflação ocorrida nos primeiros dias de março não foi garantida aos 
trabalhadores, pois o plano foi lançado na metade do mês, garantida apenas a inflação 
de fevereiro. Houve incentivo ao comércio exterior, com a redução das tarifas de 
importação de uma média de 40% para menos de 20% em quatro anos, além da adoção 
do câmbio flutuante e eliminação dos incentivos às exportações. (CASTRO, 2005) 

Ainda de acordo com Castro (2005), o governo adotou medidas fiscais, 
promovendo um aumento da arrecadação, pela criação de novos tributos, aumento do 
Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), Imposto sobre obrigações financeiras 
(IOF) e outros; redução de prazos de recolhimento; suspensão de benefícios e incentivos 
fiscais não garantidos pela Constituição, além de diversas medidas de combate à 
sonegação e às fraudes. Além disso, também foi promovida uma redução do número de 
ministérios (de 23 para 12), extinção de inúmeras autarquias, fundações e uma 
campanha para demissão de funcionários.  

Na área financeira houve o sequestro da liquidez, tomando todas as aplicações 
financeiras, incluindo os depósitos do overnight (taxa de juros no mercado financeiro), 
contas correntes ou de poupança, que ultrapassassem o limite de NCr $50.000, 
bloqueadas por um prazo de 18 meses. O Governo se comprometia a devolver os 
Cruzados Novos bloqueados, após serem transformados em cruzeiros, em 12 prestações 
iguais e sucessivas a partir de setembro de 1991.  As aplicações bloqueadas receberiam 
correção monetária mais juros de 6% ao ano e todos os débitos existentes deveriam ser 
liquidados na moeda antiga. O público podia converter, de imediato, cinquenta mil 
cruzeiros. O bloqueio bancário foi instituído defendendo o pressuposto de que a redução 
da quantidade de moeda em circulação, leva à queda da inflação.  (ibid)  

Ainda dentro das medidas monetárias do plano, a fim de gerenciar a 
remonetização da economia, foram realizados “leilões de remonetização”, que de 
acordo com Filgueiras (2000): 

 
[...] deveriam evitar tanto a recessão quanto a volta da inflação. Esses 
leilões consistiam na devolução, aos seus donos, dos cruzados retidos 
pelo Banco Central a partir da sua troca por cruzeiros com um 
determinado deságio cujo valor dependeria do grau de confiança 
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depositado no Plano, manifestado na maior ou menor demanda dos 
agentes econômicos pelos cruzados retidos. (ibid, p. 87) 
 

Durante sessenta dias, o governo permitiu a utilização dos Cruzados Novos 
bloqueados para pagamento de impostos, taxas, contribuições e obrigações 
previdenciárias e, durante cento e oitenta dias, podiam ser transferidos entre pessoas 
físicas e jurídicas, “para fins de liquidação de liquidação de dívidas e operações 
financeiras comprovadamente contratadas antes do dia 15/03/1990”. (CARVALHO, 
2003) 

Após o lançamento dessas medidas, observou-se a queda da taxa da inflação, de 
uma média de 75% nos meses iniciais da década de 1990, para uma média de 10% ao 
mês nos meses consecutivos, chegando a 20% ao mês a partir de dezembro. Entretanto, 
a partir desse período, a inflação voltou a acelerar.  

O bloqueio dos ativos financeiros foi uma medida bastante questionada por 
diversos economistas, visto que, além de extrair a confiança dos poupadores no sistema 
financeiro nacional, levou a uma redução drástica da liquidez do país, que, por sua vez, 
condicionou a queda nas atividades econômicas.  

Nesse sentido, Baer (2009) afirma: 
 

O impacto imediato causado pelo plano foi uma redução 
extraordinária da liquidez do país, visto que os meios de pagamento 
(M4) como percentagem do PIB caíram de cerca de 30% para 9%. 
Dentro de um mês, a inflação baixou para uma taxa mensal de um 
dígito (5% ou 9%, dependendo do índice utilizado). A brusca 
diminuição da liquidez conduziu a uma pronunciada queda nas 
atividades econômicas, como revelou o crescimento negativo de 7,8% 
do PIB no segundo trimestre de 1990. (ibid, p.204)  
 
 As pressões sociais e políticas e o medo de uma recessão, levaram o governo a 

liberar grande parte dos ativos bloqueados, através das chamadas “torneirinhas” do 
Banco Central que, ao lado do impacto do superávit no balanço de pagamentos e do 
processo orçamentário do setor público, levou a um processo de remonetização. Depois 
de quarenta e cinco dias, notou-se uma expansão de 62,5% dos meios de pagamento, 
elevando-os a 14% do PIB. A redução do déficit primário de 8% do PIB para um 



43 
 
superávit de 2% era umas das medidas fundamentais do plano. Nesse quesito, o plano 
foi bem sucedido, uma vez houve superávit fiscal de 1,2%. (BAER, 2009) 

Ainda a respeito dos impactos do Plano na economia, Baer (2009) afirma que 
 

Quanto ao aspecto externo, o governo Collor deu início a um processo 
de liberalização que continuou no começo da década de 1990. 
Introduziu-se uma redução gradual de tarifas e permitiu-se a flutuação 
do câmbio. Com a aceleração da inflação na segunda metade de 1990, 
a taxa de câmbio real começou a se valorizar, o que levou o governo a 
interferir no mercado cambial a fim de evitar uma séria 
sobrevalorização do cruzeiro. A sobrevalorização observada no meio 
do ano, combinada com a eliminação do programa de incentivo às 
exportações, causou um declínio de 8,7% nas exportações em 1990, 
enquanto as importações aumentaram 11,5% [...] (ibid, p.2006) 

  
Diante da aceleração inflacionária no segundo semestre do ano de 1990 e da 

consequente valorização da taxa de câmbio, o saldo da balança comercial se deteriorou. 
Para reverter esse quadro, governo interviu no mercado cambial, levando a uma grande 
desvalorização do Cruzeiro nos últimos meses do ano, que induziu pressões 
inflacionárias. O retorno da inflação marcou o fracasso do Plano Collor I.  
 

3.7 O Plano Collor II  
 

As medidas impostas pelo Plano Collor I levaram inicialmente a queda da 
inflação, porém, em um segundo momento, a inflação voltou a se acelerar durante todo 
o ano. Diante desse quadro, foi lançado em primeiro de fevereiro de 1991, ainda sob a  a 
ministra da fazenda Zélia Cardoso de Melo, o Plano Collor II, com o objetivo de conter 
as taxas de inflação. O plano se sustentava numa reforma financeira com a finalidade de 
eliminar a taxa de overnight e para romper com a inflação inercial, foi adotado um novo 
congelamento de preços e salários. 

A fim de controlar a inflação, o Governo enxugou os gastos nas administrações 
públicas, nas despesas e incentivou a modernização do parque industrial, a qual 
ampliaria a oferta a menores custos. De acordo com Baer (2009), na busca pela 
austeridade fiscal, houve controle do fluxo de caixa no Ministério da Fazenda, por meio 
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do bloqueio de 100% do orçamento dos Ministérios da Educação, Saúde, Trabalho e 
Bem-Estar Social e 95% dos fundos originalmente destinados a investimentos, isto é, a 
liberalização dos fundos a esses ministérios passou a depender da aprovação do 
Ministério da Fazenda e da disponibilidade de recursos. Também foi criada uma 
comissão subordinada ao Ministério da Fazenda para controlar as despesas estatais que 
deveriam restringir seus gastos em 10% até o final de 1991. As tarifas públicas se 
elevaram e por fim, o governo reduziu a transferência de fundos aos Estados e 
municípios sem deixar de cumprir o nível mínimo de imposto pela Constituição. 

Segundo Castro (2005), o fim da indexação econômica se daria via extinção do 
Bônus do Tesouro Nacional (BTN), que servia de base para a indexação dos impostos, e 
todos os fundos de investimento de curto prazo, ficando em seu lugar o Fundo de 
Aplicações Financeiras (FAF), que teria por rendimento a Taxa Referencial (TR), 
baseada numa média das taxas do mercado interbancário. Ao contrário dos indexadores 
antigos, a TR introduzia um elemento que embutia expectativas da inflação futura 
(forward looking). Assim, a memória inflacionária dos agentes econômicos teria uma 
influência pequena sobre a inflação corrente. 

Ao criar esse novo sistema de indexação, o governo objetivava a extinção da 
memória inflacionária, possibilitando que as expectativas de redução das taxas de 
inflação fossem incorporadas à formação de preços atuais. Também houve alteração na 
política salarial, que consistia na unificação das datas para as renegociações salariais. 
(BAER, 2009) 

Durante alguns meses, essa nova política possibilitou a queda na taxa de 
inflação. O índice de preços ao consumidor registrou uma queda nos preços de 20% em 
fevereiro para 5% em março. Apesar da redução no nível dos preços, as reduções do 
apoio político, acompanhadas de uma série de escândalos, levaram a substituição da 
ministra Zélia Cardoso em maio, pelo ministro Marcílio Marques Moreira.  

O novo ministro assumiu declarando sua oposição a qualquer tipo de tratamento 
de choque contra a inflação. Essa posição permitiu que fosse aprovado pelo setor 
privado e pela comunidade financeira internacional. A nova equipe econômica 
concentrava-se no combate à inflação através do controle do fluxo de caixa e nos meios 
de pagamento, no descongelamento de preços e na preparação para o desbloqueio dos 



45 
 
ativos ainda bloqueados pelo Banco Central, além da garantia do processo de 
privatização e da abertura econômica. 

Em relação ao controle do fluxo de caixa, os resultados foram favoráveis. As 
despesas foram reduzidas, principalmente com os salários dos funcionários públicos, 
que foram aumentados a uma taxa inferior à da inflação. Também houve queda nos 
investimentos públicos e nos gastos com serviços da dívida pública interna. 

Os índices registraram uma redução nos gastos governamentais de 63,8% em 
termos reais, um superávit primário de 1% do PIB e um déficit operacional de 1,75%, 
visto que a receita real do governo caiu 65%. A redução da receita deve-se 
principalmente à desindexação dos impostos, às diversas disputas quanto ao pagamento 
de outros impostos e a queda das receitas provenientes dos impostos devidos por 
empresas, para compensar pagamentos em excesso durante o Plano Collor I. (BAER, 
2009) 

A liberalização dos ativos bloqueados causou um excesso de liquidez, que fez 
com que as taxas de juros fossem negativas. Neste cenário econômico, as expectativas 
conduziram um aumento das taxas de inflação de 16% para 26% em outubro de 1991, 
levando a uma crise cambial. A fim de reverter esse quadro econômico, o governo 
elevou as taxas de juros, que atingiram 6% ao mês em termos reais após setembro e 
causaram uma desvalorização do cruzeiro em 14% acima da inflação. 

No final de 1991, foi instituído um novo programa anti-inflacionário com uma 
intensa restrição ao crédito, um fortalecimento das finanças públicas e através da 
implementação de taxa de câmbio que deveria manter o valor real do cruzeiro. Em 
relação ao novo programa, Baer (2009) afirma que: 

 
[...] O governo enviou um pacote fiscal para aprovação no Congresso 
que incluía importantes mudanças no imposto de renda, a redução da 
dedutibilidade dos pagamentos de benefícios extras da base de renda 
das empresas e um aumento das taxas de impostos das faixas de 
tributação mais elevadas. Houve aumento em alguns impostos diretos 
e eliminação de muitos impostos de menor importância. Também 
foram enviados esforços no sentido de cobrar os atrasados e de 
melhorar a administração dos impostos [...] (ibid, p. 210) 
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Apesar de todo esforço do governo para alcançar a estabilização econômica, a 
situação fiscal em 1992 se deteriorou. As receitas do governo foram menores do que as 
previstas, as finanças públicas se fragilizaram ainda mais, os gastos líquidos do governo 
aumentaram referente ao serviço da dívida aumentaram de 0,6% do PIB em 1991 para 
2,1% em 1992. O déficit operacional totalizou 2,5% do PIB e as taxas de juros 
reduziram para 8%. As taxas de inflação voltaram a subir a uma média de 25% ao mês 
na segunda metade do ano. Diante desse quadro e dos escândalos políticos, Fernando 
Collor de Mello foi deposto através de um impeachment, marcando o fracasso do Plano 
Collor. (BAER, 2009) 

3.8 Considerações Finais  
 Este capítulo analisou as diversas políticas lançadas com o principal objetivo de 
conter a inflação brasileira do período. Percebe-se que no curto prazo as taxas de 
inflação foram reduzidas, porém, na maioria das vezes devido a falta de inconsistência 
política, a inflação retornava de forma mais agressiva, demonstrando o fracasso dos 
planos. 

Todos os planos aplicaram a política de congelamento de preços para eliminar o 
componente inercial da inflação, com exceção do Plano Feijão com Arroz (que recorreu 
à tentativa de um Pacto Social através da prefixação dos reajustes de preços públicos e 
privados), que causava maior dispersão dos preços relativos, insegurança para 
população, desabastecimento de bens de consumo nos mercados e aumento da inflação. 
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4 CAPÍTULO 3: O PLANO REAL E A ESTABILIZAÇÃO DA ECONOMIA 
BRASILEIRA 
 

Este capítulo se concentrará na análise de um dos planos econômicos mais 
importantes para a estabilização desejada desde o início da década de 1980. O Plano 
Real apresentava em sua estrutura elementos inovadores, de modo que apenas ele levou 
a grande redução das taxas de inflação por um longo período. Quando lançado, as 
condições econômicas se encontravam mais favoráveis quando comparadas às 
condições da década de 1980. Neste capítulo será apresentado um estudo da 
implementação do plano, bem como os elementos que favoreceram o seu sucesso no 
combate a inflação. 

 

4.1 O Plano Real 
 

Após o fracasso do Plano Collor e a queda do Presidente Fernando Collor de 
Melo, o qual foi alvo de um impeachment, assumiu a presidência da República Itamar 
Franco, em outubro de 1992, ficando o Ministério da Fazenda sob comando de Paulo 
Roberto Haddad, entre o período de dezesseis de dezembro de 1992 até primeiro de 
março de 1993. Após a saída de Paulo Haddad, ainda assumiu o ministério Elizeu 
Resende, durante o período de dois meses. Em seguida, quem assumiu foi o ministro 
Fernando Henrique Cardoso, em maio de 1993, que, juntamente com sua equipe 
formulou o programa que finalmente levaria à redução das taxas de inflação, o Plano 
Real.  

O Plano Real tem características comuns às políticas recomendadas pelo 
Consenso de Washington, que consiste em uma reunião feita em novembro de 1989, 
composta por funcionários do governo dos Estados Unidos da América (EUA), Banco 
Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD), Banco Interamericano de 
Desenvolvimento (BID), FMI e economistas acadêmicos latino-americanos. O seu 
principal objetivo era avaliar a economia e promover políticas de caráter liberal aos 
países latino-americanos.  

De acordo com Filgueiras (2000), as políticas fiscais propostas pelo Consenso 
deveriam se enfatizar em uma rigorosa disciplina orçamentária, através da redução dos 
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gastos públicos e de uma reforma tributária, através da expansão da base de incidência 
dos tributos, e, da menor progressividade do imposto renda em função da maior 
contribuição dos impostos indiretos. A intervenção do Estado na economia para a 
manutenção da política deveria ser a mínima. Além dessas políticas também foram 
propostas as privatizações das estatais juntamente com a desregulação das atividades 
econômicas, o incentivo ao investimento estrangeiro em todas as áreas da economia e 
abertura de mercado.  

Fernando Henrique Cardoso, quando formulou o Plano Real se baseou na ideia 
de intervenção mínima do Estado e o seu governo foi marcado por amplo processo de 
privatizações, medidas estas que foram refletidas pelo consenso de Washington.  

O diagnóstico da inflação identificado no Plano Real era o de inflação resultante 
da inércia inflacionária e dos desajustes fiscais, por isso, diferentemente dos demais 
planos de estabilização, antes de se concentrar na desindexação da economia, o plano 
objetivou primeiramente fazer um ajuste fiscal, constituindo a primeira fase do plano. 
Após o estabelecimento dos instrumentos para ajustar as contas públicas, foi formulada 
a política monetária visando a extinção do fator inercial. A desindexação ocorreria 
através da circulação de um índice que refletiria a variação do poder aquisitivo da 
moeda, a Unidade Real de Valor (URV), que no dia primeiro de julho de 1994, foi 
transformada na nova moeda, o Real. 

Nesse sentido, o Plano Real se embalsou em instrumentos econômicos e 
políticos, objetivando principalmente a redução da inflação. O plano se constituiu de 
três fases: a primeira com o ajuste fiscal, a segunda com a desindexação através da 
criação da Unidade Real de Valor e a terceira pela instituição da nova moeda, o Real. 

 

4.1.1 Fase I: Ajuste Fiscal 
Na primeira fase do Plano Real, o governo empenhou-se em reparar os 

desequilíbrios fiscais encontrados na economia. Buscava-se o equilíbrio orçamentário 
da União através da austeridade fiscal e de medidas direcionadas para a reorganização 
do setor público. O ajuste fiscal foi basicamente composto pela redução e maior 
eficiência nos gastos públicos, pelo aumento dos impostos e pela diminuição nas 
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transferências do governo federal. 

Assim, objetivando o saneamento das contas públicas, o governo implantou em 
maio de 1993, o Plano de Ação Imediata (PAI). O plano determinou as seguintes 
medidas: redução dos gastos públicos referente a sete bilhões de dólares concentrado 
nas despesas de investimento e pessoal; elevação da receita fiscal através do Imposto 
Provisório sobre Movimentação financeira (IPMF), com uma taxa de 0,25% sobre o 
valor de toda operação; e a redefinição das relações financeiras dos governos estaduais e 
municipais, que deveriam regular o pagamento das dívidas com o governo federal. 
(BAER, 2009)  

Ainda como medida de ajuste fiscal, foi instituído em fevereiro de 1994, o 
Fundo Social de Emergência (FSE), cujo objetivo era reduzir a excessiva rigidez dos 
gastos da União determinadas pela Constituição de 1988. Os recursos desse fundo eram 
constituídos pela desvinculação de determinadas receitas, possibilitando maior 
flexibilidade do governo na condução da política fiscal. Do total da arrecadação de 
impostos, 15% seriam destinados para o fundo e se destinaria a programas sociais 
brasileiros, os quais eram vistos como prioritários. Assim, sob essa arrecadação, a União 
não teria que cumprir as vinculações de despesas determinadas na Constituição de 1988, 
ou seja, ficaria livre a alocação de recursos em áreas que fossem vistas como 
prioritárias. (GREMAUD et. al 2009) 

Neste período, o governo se comprometeu a não emitir títulos públicos para 
criação de novas dívidas e para cobrir os seus gastos, transmitindo às instituições a 
imagem de uma consistência no regime fiscal. Assim, o gasto governamental seria de 
acordo com a sua arrecadação, objetivando com essa política reconquistar a 
credibilidade das instituições e reverter as expectativas inflacionárias. 

Neste contexto, foi constatado que o Brasil vivia um efeito-Tanzi4 ao contrário, 
isto é, redução da inflação acompanhada com piora no quadro fiscal. As receitas 
públicas no Brasil se encontravam indexadas à inflação e as despesas eram fixas, o que 
levava a uma ilusão de superávit. Em outras palavras: 

 
                                                           4 O Efeito Tanzi tradicional ocorre quando a elevação da inflação piora o quadro fiscal.  
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Ao invés de a inflação penalizar o desempenho fiscal devido à menor 
indexação da receita em relação à despesa, ocorreria o inverso, sendo 
a receita mais indexada que a despesa e, desta forma, a inflação 
favorecia o ajuste fiscal. (Gremaud et. al, 2009) 
 De acordo com Filgueiras (2000), as medidas impostas na primeira fase do Plano 

Real objetivaram principalmente solucionar os problemas de desequilíbrio orçamentário 
do Estado, particularmente a fragilidade de financiamento, que era considerado o 
principal elemento da aceleração inflacionária brasileira. Apesar das medidas adotadas, 
o ajuste fiscal, em suma, não foi eficaz e embora isso não tenha impedido a queda da 
inflação no período, o governo hesitou em transmitir aos agentes econômicos o conceito 
de mudança na nova política econômica, revertendo suas expectativas e reconquistando 
a credibilidade das instituições. 

 

4.1.2 Fase II: Implementação da URV 
 
A segunda fase do plano tinha o objetivo principal de eliminar o componente 

inercial da inflação. O plano propôs a eliminação da inércia inflacionária através da 
criação de uma quase moeda, a Unidade Real de Valor (URV), criada em 1° de março de 
1994 , que teria apenas uma função monetária: a de unidade de conta. Essa unidade era 
um indexador, cuja variação em Cruzeiros Reais seria corrigida diariamente pela taxa de 
inflação medida pelos seguintes índices: 

 Índice Geral de Preços de Mercado (IGP-M) calculado pela Fundação 
Getúlio Vargas (FGV); 

 Índice de Preços ao Consumidor Ampliado (IPCA), calculado pelo 
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE); 

 Índice de Preços ao Consumidor (IPC), calculado pela Fundação Instituto 
de Pesquisas Econômicas (FIPE); 

A principal função da URV era desindexar a economia. A moeda indexada 
circularia durante alguns meses com o Cruzeiro Real, entretanto, assumiria apenas a 
função de unidade de conta, permanecendo o Cruzeiro Real como meio de pagamento. 
A URV era atrelada a taxa de cambio e manteve uma paridade de uma URV para um 
dólar.  
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De acordo com Gremaud et. al (2009), após a introdução do índice, uma série de 
preços e salários foram instantaneamente transformados em URV’s. Assim, a URV 
expressava os preços das mercadorias, mas as transações eram efetuadas pela moeda 
antiga, o Cruzeiro Real. No momento da transação convertia-se o preço da mercadoria 
expresso em URV em Cruzeiro Real pela cotação do dia da URV, o que permitia, que a 
inflação persistisse na moeda antiga, evitando a contaminação no índice-moeda.  

Quando quase todos os preços e salários fossem convertidos em URV’s, seria 
instituída a nova moeda. O indexador permitiria que os preços relativos ficassem 
alinhados e, portanto, não existiria mais o conflito distributivo pelos agentes 
econômicos, garantindo que a inflação que existia na velha moeda não contaminaria a 
nova meda. 

Os salários foram convertidos com base na média do salário real que prevaleceu 
no período anterior, conforme a política salarial em vigor. Isto é: 

 
[...] no caso, considerando-se o salário real dos últimos quatro meses – a 
partir do cálculo da média dos salários reais pagos, respectivamente, nos 
meses de novembro e dezembro de 1993, e janeiro e fevereiro de 1994. O 
salário real de cada um desses meses, por sua vez, foi calculado dividindo-se 
o respectivo salário nominal pelo valor da URV do último dia do mês em 
questão. Nos casos em que a média desses quatro salários (FILGUEIRAS, 
2000, p. 106) 
 A conversão de preços e contratos do setor público e privado de Cruzeiro Real 

foram gradualmente transformados em URV’s, após a introdução do Real. A 
transformação dos preços do setor privado em URV se deu às vésperas da introdução do 
Real, resultando nesse processo uma aceleração dos preços no cruzeiro real e quase uma 
inflação na URV, devido ao comportamento defensivo por parte das empresas. 
(FILGUEIRAS, 2000) 

Entretanto, após o lançamento da nova moeda, os preços foram realinhados e as 
taxas inflacionárias foram reduzidas, demonstrando a eficácia da política monetária. 
Nota-se que o governo não recorreu a um congelamento de preços e salários, como foi 
elaborado pelos planos anteriores, demonstrando desde já uma estrutura superior nas 
medidas adotadas pelo Plano Real. A importância da URV para o sucesso do plano é 
discutida com mais detalhes na seção 4.2.2.  
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4.1.3 Fase III: A Reforma Monetária 
 
Em 1° de julho de 1994 a URV foi transformada em uma nova moeda, o Real, 

quando ela então valia CR$ 2.750,00, cuja conversão foi feita de 1 URV = R$1. A nova 
moeda detinha as funções de meio de troca e reserva de valor, além da função já 
exercida pela URV de unidade de conta. O Banco Central fixou a taxa de câmbio em 
US$ 1 = R$ 1, com o a garantia das reservas em dólar acumulada desde 1993, mas sem 
a instituição da conversão do Real em dólar, dando início a terceira fase do Plano Real 
(FILGUEIRAS, 2000). 

Segundo Castro (2005), a publicação da Medida Provisória dava continuidade a 
implementação do Plano Real, dentre as quais, são apresentadas as que seguem: 

 Lastreamento da oferta monetária doméstica em reservas cambiais, na 
equivalência de R$1 por US$1; 

 Fixação de limites máximos para o estoque de base monetária por 
trimestre, podendo as metas serem revistas em até 20%; 

 Introdução de mudanças institucionais no funcionamento do Conselho 
Monetário Internacional, buscando maior grau de liberdade para o Banco Central; 

As medidas apresentadas, entretanto, não foram integralmente adotadas pelo 
Banco Central, inclusive a política de câmbio livre para baixo, a qual estabelecia um 
teto para a cotação do dólar, que durou apenas três meses. Em outubro de 1994, o 
governo abandonou a âncora monetária em favor da âncora cambial. 

De acordo com Gremaud et. al (2009), após o lançamento do Plano Real, o 
governo adotou políticas no intuito de evitar o crescimento exacerbado da demanda e, a 
consequente capacidade dos agentes econômicos repassarem custos para os preços. 
Assim, o Banco Central deixou de intervir no mercado, adotando o regime de câmbio 
flutuante, o que implicou na sobrevalorização da moeda nacional. Com a abertura 
comercial da economia e um alto nível de reservas internacionais, as quais se 
encontravam em torno de US$ 40 bilhões, era evidente o aumento das importações (que 
se torna atrativa com a valorização cambial), as quais funcionam como fator de pressão 
para a estabilidade dos preços internos.  

Com referência ao lançamento da âncora cambial, Gremaud et. al (2009) afirma 
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o seguinte: 

[...] com a manutenção da taxa de juros elevada e como permanecia o 
excesso de liquidez internacional, o fluxo de capitais externos se 
manteve. Em vez de continuar a acumular reservas, o que pressionaria 
a expansão monetária, o Banco Central deixou o câmbio flutuar, o que 
provocou uma profunda valorização da taxa de câmbio. Com a 
economia aberta e um volume significativo de reservas, a 
possibilidade de importações estava colocada; como esta se tornava 
atrativa em decorrência de valorização cambial, travavam-se os preços 
internos, rompendo a possibilidade de propagação de choques [...] 
Esta, foi a chamada “âncora cambial” do Plano Real. (ibid, p. 452) 

 Nesse contexto, após a implementação da nova unidade monetária, a quantidade 
de Real a ser emitida não seria de acordo com as decisões autônomas do Banco Central 
– para cobrir gastos orçamentários, por exemplo - mas teria correspondência com a 
quantidade de reservas internacionais disponíveis. Essa política transmitiu aos agentes 
econômicos confiabilidade ao novo padrão monetário, medida que também influenciou 
na elevação dos investimentos na economia doméstica.  

A estratégia adotada no primeiro momento da terceira fase do plano apoiou-se 
basicamente em uma política de juros elevados, câmbio flutuante e abertura econômica, 
associada à quebra das barreiras para a entrada de capitais externos no mercado 
financeiro, que eram atraídos pelos juros altos. Assim, após a reforma monetária 
observou-se uma elevação do nível das importações, barateados pela valorização 
cambial e pela redução das tarifas de importações, e pela elevação da entrada de capitais 
externos, os quais foram responsáveis pelo aumento do nível de reservas internacionais.  

Por fim, em 1995 foi adotado o regime de minibandas cambiais, permitindo que 
o câmbio flutuasse livremente dentro dos tetos estabelecidos pelo governo. Além disso, 
foram realizadas pequenas desvalorizações do real e estabelecidas barreiras a 
determinados produtos importados, a fim de evitar a variação da moeda nacional. Como 
é mostrado na seção 4.2.1, a âncora cambial pode ser considerada uma das principais 
razões para o sucesso do Plano Real.  (GREMAUD et. al, 2009) 
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4.2 As Principais Medidas para a Eficácia do Plano Real no Combate à Inflação  

 
Após a implementação do Plano Real, a economia brasileira se viu em um novo 

quadro econômico com os índices inflacionários reduzidos. Posteriormente à reforma 
monetária, observou-se de imediato a redução das taxas de inflação. De acordo com 
dados do Ipeadata, em junho de 1994, o IPCA estava em torno de 47,43% ao mês e foi 
reduzido para 6,84% em julho, chegando a 1,86% em agosto de 1994, como pode ser 
visto na tabela 2. 

Portanto após o lançamento do Plano Real, observou-se na economia a redução 
da taxa de inflação e a conquista da estabilização. Assim, o principal objetivo no plano 
real, foi evidentemente alcançado. As principais razões que podem ser apontadas para o 
seu sucesso estão relacionadas com as condições externas e com a extinção do fator 
inercial pela URV que, por sua vez, está diretamente relacionada às experiências de 
congelamento de preços implementadas em planos de estabilização anteriores.  

 
TABELA 2 – Variação mensal do IPCA  

no Período de 1993-1995  
Meses Anos 

1993 1994 1995 
Janeiro 30,35 41,31 1,70 

Fevereiro 24,98 40,27 1,02 
Março 27,26 42,75 1,55 
Abril 27,75 42,68 2,43 
Maio 27,69 44,03 2,67 
Junho 30,07 47,43 2,26 
Julho 30,72 6,84 2,36 

Agosto 32,96 1,86 0,99 
Setembro 35,69 1,53 0,99 
Outubro 33,92 2,62 1,41 

Novembro 35,56 2,81 1,47 
Dezembro 36,84 1,71 1,56 
Fonte: Ipeadata 
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4.2.1 Âncora Cambial 

 
Após o lançamento do Plano Real o Banco Central deixou de intervir no 

mercado por um longo período, predominando a política de câmbio flutuante e 
minibandas até 1999, quando são adotadas novas medidas para a economia. A paridade 
máxima estabelecida pelo Banco Central entre o real e o dólar foi equivalente a US$1 = 
R$1, não existindo um limite inferior oficialmente fixado.  

A adoção da âncora cambial posteriormente a reforma monetária implicou na 
sobrevalorização da moeda nacional, que podem levar a sérios problemas na balança 
comercial. Nestes termos Silva (2002) afirma que: 

 
[...] Os problemas associados a moedas sobrevalorizadas são por 
demais conhecidos para nos determos em longas explicações: crescem 
as importações e minguam as exportações, que se somam a déficits 
muitas vezes crônicos na balança de serviços, provocando situações 
deficitárias permanentes na balança de transações correntes. Ora, 
déficits em transações correntes só podem ser financiados com 
superávits na conta de movimentos de capitais, ou seja: pela entrada, a 
qualquer custo, de capitais externos [...] (ibid, p.4)  

 
A estratégia utilizada pelo Plano Real conduziu a crescentes déficits na conta de 

transações correntes, visto que a redução do imposto de importação associado a 
sobrevalorização cambial, implicou no considerável aumento do nível de importação, 
que ultrapassaram o nível de exportações. Este processo proporcionou saldos negativos 
na balança comercial brasileira. Para reverter esse quadro, o governo se empenhou na 
adoção de elevadas taxas de juros, que juntamente com a abertura comercial e o elevado 
nível de reservas internacionais, possibilitaram o financiamento dos déficits. 

Nestes termos, Filgueiras (2000) afirma o seguinte: 
 
[...] a abertura econômica, com a queda abrupta das alíquotas do 
Imposto de Importação, o câmbio nominal relativamente estável e 
com o Real sobrevalorizado frente ao dólar, o controle dos preços dos 
serviços públicos e os preços dos produtos agrícolas, [...] foram as 
razões fundamentais para a derrubada da inflação, no primeiro ano de 
existência do Real, para a casa dos 30%, considerando-se uma média 
de todos os índices de preços que são calculados para a economia 
brasileira. (ibid, p.125) 
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De acordo com Silva (2002), as taxas de juros apresentadas no país foram 

superiores às demais taxas praticadas no resto do mundo. Assim, após o Plano Real, o 
governo se baseou na manutenção de uma política monetária de elevadas taxas de juros, 
que assegurou o nível de preços doméstico e atraiu capital externo (através de 
investimentos em títulos do governo, compra de ações, etc), ampliando ainda mais o 
nível de reservas internacionais. 

A apreciação da moeda nacional frente ao dólar, combinada com a abertura 
comercial, proporcionou um significativo aumento no volume das importações, 
enquanto que as exportações permaneceram num mesmo nível, ou obtiveram pequenas 
elevações. Como as importações superaram as exportações, verificaram-se saldos 
negativos na balança comercial a partir de novembro de 1994. A balança comercial 
passou de um superávit de US$ 11bilhões em 1994, para um déficit de US$ 3 bilhões 
em 1995. (FILGUEIRAS, 2000) 

Os saldos negativos foram compensados pela entrada de capitais estrangeiros e 
pela diminuição das reservas em dólar, que também possibilitaram o financiamento das 
importações.  

Portanto, o elevado nível de reservas internacionais que o Banco Central 
dispunha no período da reforma monetária, foi um ponto fundamental para que o Plano 
Real obtivesse êxito, pois além de ser o meio pelo qual o governo financiou os elevados 
déficits, garantiu a confiança dos investidores e a redução de ataques especulativos. 
Enquanto o volume de dólares superasse a quantidade de reais em conta corrente, toda e 
qualquer conversão em real estava garantida, circunstancia que transmitia confiabilidade 
aos investidores, já que não precisavam se preocupar com as desvalorizações cambiais 
para impedir o esgotamento das reservas internacionais. 

Assim, o volume significativo de reservas, conciliado à abertura comercial e à 
valorização cambial, foi fundamental para o financiamento do déficit e para assegurar a 
âncora cambial imposta pelo governo após a introdução do Real. Portanto, como as 
condições econômicas eram melhores na década de 1990, o plano foi mais bem 
sucedido.   

Na década de 1980 a economia apresentava um nível baixo de reservas 
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internacionais e a quadro econômico era bastante instável, o que inviabilizava  uma 
política de valorização cambial no período. De acordo com a tabela 3, observa-se que a 
perda de reservas entre 1996 e 1999 (quando foi abandonada a âncora cambial) foi de 
US$14 bilhões, valor maior em relação ao estoque que havia em 1985 (US$11,6 
bilhões), quando foi lançado o cruzado, demonstrando que em o estoque de reservas em 
1985 não teria sido capaz de financiar uma política de âncora cambial. 

Portanto, a estratégia da política de câmbio valorizado somado à abertura 
comercial empregada pelo Plano Real não seria possível no Plano Cruzado e nem nos 
planos que o seguiram, visto que em 1986 e durante toda década de 1980, o Banco 
Central não dispunha de um patamar elevado nas reservas internacionais. Com baixo 
níveis de reservas não seria possível o financiamento do déficit e a economia 
permaneceria instável. 

A estratégia utilizada no Plano Real teve uma forte dependência da entrada de 
capitais financeiros externos, os quais foram primordiais para assegurar a âncora 
cambial por meio do financiamento das importações e compensar os saldos negativos da 
balança comercial.  
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Tabela 3- Variação anual das reservas internacionais 
 no Período de 1980-1999 (milhões) 

 
Período 

Reservas 
Internacionais 

(US$) 

 
Período 

Reservas 
Internacionais 

(US$) 
1980 6.913 1990 9.973 
1981 7.507 1991 9.406 
1982 3.994 1992 23.754 
1983 4.563 1993 32.211 
1984 11.995 1994 38.806 
1985 11.608 1995 51.840 
1986 6.760 1996 60.110 
1987 7.458 1997 52.173 
1988 9.140 1998 44.556 
1989 9.679 1999 36.342 
Fonte: Ipeadata 
 

4.2.2 URV x Congelamento: A Experiência dos Planos Anteriores 
 
A segunda base importante para o sucesso do Plano Real foi o aprendizado que 

Plano Cruzado proporcionou. O Plano Cruzado e os demais permitiram que os 
formuladores do Plano Real crescessem em experiência quanto ao combate à inflação, 
evitando que os mesmos erros fossem repetidos.  

No Plano Cruzado a estratégia seguida para a estabilização foi o congelamento 
de preços e salários, que levou a uma série de desajustes nos preços relativos. O 
congelamento, que estava previsto para durar três meses, teve duração de onze meses 
levando a distorções cada vez maiores nos preços. A consequência dessa medida foi o 
boom de consumo pelos agentes econômicos, que combinado com o aumento de 
salários e a redução da taxa de juros, levou ao aumento das taxas inflacionárias. 

Nesse sentido Gremaud (2009) et al afirma: 
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[...] quanto maior fosse a taxa da inflação, maior seria a dispersão dos 
preços relativos. Dessa forma, o congelamento pegou produtos cujo 
preço acabara de ser reajustado e produtos cujo preço estava defasado. 
Com o congelamento, essas distorções não seriam corrigidas. (ibid, p. 
425) 
 

Percebe-se que a política de congelamento de preços adotado pelo Plano 
Cruzado foi ineficaz para a estabilização econômica, pois levava ao desabastecimento 
de produtos - principalmente os bens de consumo - nos mercados e aumentos da 
inflação. No Plano Real adotou-se a estratégia da URV, uma medida mais sustentável do 
que o congelamento, visto que previa um período para o alinhamento dos preços 
relativos, além de extinguir o componente inercial. 

A proposta da moeda indexada feita no Plano Real já havia sido apresentada 
pelos economistas André Lara Resende e Pérsio Arida, no período pré-Cruzado. Os 
economistas propuseram a criação de uma nova moeda indexada, naquele caso, o Novo 
Cruzeiro, que circularia juntamente com o Cruzeiro e esta, teria uma taxa de conversão 
oficial em relação ao cruzeiro que seria atualizada diariamente de acordo com a 
variação proporcional ao dia da ORTN do mês.  

Entretanto, alguns pontos se diferenciaram na adoção da proposta no Plano Real. 
A moeda indexada proposta para o Plano Cruzado seria inconsistente, na visão de Mário 
Henrique Simonsen. De acordo com ele, o valor da nova moeda não se estabilizaria, 
oscilando de acordo com as variações na inflação. Como a nova moeda circularia 
durante alguns meses com a velha moeda, os agentes manifestariam rejeição à “velha 
moeda”, em favor da nova, fazendo aumentar a sua velocidade de circulação e, 
consequentemente, gerar uma hiperinflação na “velha moeda”, que por sinal, acabaria 
por contaminar a nova. (CASTRO, 2005) 

 Para evitar a fuga da velha moeda para a nova, no Plano Real estipulou-se a 
implementação da URV, com apenas uma função da moeda, a de unidade de conta. 
Assim, no Plano Real não existiu a circulação de duas moedas, mas, a de um indexador 
carregando apenas uma função da moeda. De acordo com Pereira (1994), essa é uma 
diferença pequena, porém, bastante significativa, pois no caso da moeda indexada 
proposta para o Cruzado, a economia conviveria durante certo tempo com duas moedas, 
ambas de curso legal. Em contrapartida, o plano não teria duas fases (a fase da URV e a 
fase da reforma monetária), pois a reforma monetária seria feita no início do plano, ao 
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invés de após a introdução do índice-moeda. Sendo assim, o plano consistiria apenas de 
uma fase na qual a moeda lastreada no dólar aos poucos iria substituindo a moeda 
antiga. 

Esse se torna o elemento central e inovador da URV, um índice-moeda dotado de 
apenas uma função da moeda: a de unidade de conta. O intuito do governo de que com a 
circulação da URV anteriormente à nova moeda, a sociedade adotasse o conceito de 
uma nova moeda forte e estável, foi alcançado. Além disso, a URV foi a principal 
responsável pela extinção da inércia inflacionária, que era um dos principais objetivos 
do plano. 

4.3 Considerações Finais 
Este capítulo apresentou um estudo acurado do Plano Real, apresentando desde 

o processo de sua implementação até os resultados quanto ao combate à inflação. O 
Plano Real foi o mais engenhoso dentre os planos lançados na década de 1980, visto 
que o mecanismo de indexação adotado se diferenciou dos demais planos e o quadro 
econômico da década de 1990 o favoreceu. 

Conforme foi apresentado, uma série de fatores foram responsáveis pelo êxito do 
Plano Real. Com a abertura comercial juntamente com o elevado nível de reservas 
internacionais, foi possível o financiamento dos déficits apresentados na balança 
comercial; A URV foi uma medida inovadora, superior aos mecanismos utilizados na 
década de 1980, que acabou com a inércia inflacionária; As três fases do plano 
demonstraram que houve um maior planejamento nas políticas fiscais e monetárias. 
Como foi visto, essas medidas não foram feitas nos outros planos de estabilização, por 
isso apenas o Plano Real foi bem sucedido no combate à inflação brasileira.  
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 
Vimos que a economia brasileira durante toda a década de 1980 foi marcada por 

um cenário de instabilidade política e econômica e crescentes índices inflacionários, 
acompanhados ainda por outros fatores como estagnação, desvalorização da moeda 
nacional, insatisfação popular, entre outros. Diante desta problemática, o governo se 
empenhou na adoção de planos que buscaram solucionar esses problemas. 

No período de 1986 a 1991 foram lançados seis planos de estabilização com o 
objetivo principal de acabar com os altos índices inflacionários: Plano Cruzado, Plano 
Bresser, Plano Feijão com Arroz, Plano Verão, Plano Collor I, Plano Collor II. O 
elemento comum de quase todos eles foi a adoção da política de congelamento de 
preços e salários, que tinha o objetivo de evitar o mecanismo de indexação, principal 
causador da inércia inflacionária. No primeiro momento a inflação era controlada, 
porém, no longo prazo, ela retornava com índices ainda maiores. Assim, nenhum dos 
planos alcançaram o seu principal objetivo de reduzir a inflação e levar a estabilização 
econômica. 

O último plano implementado, foi o Plano Real, o qual diferente de todos eles 
não adotou o congelamento de preços e salário, mas o mecanismo inovador de duas 
moedas: a URV. De acordo com a análise feita, vários fatores contribuíram para o seu 
sucesso no combate a inflação. 

Primeiramente, as condições externas apresentadas na década de 1990 eram 
muito melhores do que na década de 1980. O nível de liquidez internacional era maior e 
havia um patamar elevado no nível de reservas internacionais, que junto com a abertura 
comercial, foram essenciais para assegurar a eficácia da âncora cambial, introduzida 
após o lançamento do real. (CASTRO, 2005) 

A proposta da URV imposta pelo plano provou que foi superior ao congelamento 
de preços, pois através do índice, a inércia inflacionária foi extinta, já o congelamento 
levava a uma série de distorções nos preços relativos, desabastecimento de bens de 
consumo nos mercados e ao aumento da inflação.  

O Plano Real foi mais bem planejado do que os demais, pois anteriormente à 
reforma monetária, o plano se empenhou na adoção de medidas para conter os 
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desequilíbrios orçamentários do Governo, através de políticas do corte das despesas, 
criação do FSE e aumento dos impostos. Isto reverteu as expectativas da população, que 
não eram as melhores, principalmente depois do confisco da liquidez que houve no 
governo Collor de Mello.  

O Plano Real, portanto, não foi estabelecido isoladamente, sendo estruturado a 
partir de um conjunto de medidas econômicas já apresentadas. O seu sucesso está 
amplamente relacionado com a experiência fornecida pelos planos que foram lançados 
na década de 1980 e com as condições externas da década de 1990. 

Esses foram os principais fatores que contribuíram para o sucesso do Plano Real, 
por isso, o presente trabalho rejeita a hipótese nula de que a URV foi o fator 
fundamental no combate à inflação e aceita a hipótese alternativa de que outros fatores 
foram tão essenciais quanto a URV para o seu êxito, como a experiência do Plano 
Cruzado, o financiamento externo, a abertura comercial e o elevado nível de reservas 
internacionais. 
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