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Resumo 
A década de 1980 ficou conhecida no Brasil como a “década perdida”. Certamente, os anos 
1980 expressaram fortemente o que representou a chamada crise da dívida para os países 
periféricos, especialmente, os latino-americanos. O governo Sarney, apesar de ser o primeiro 
governo civil após a Ditadura, não foi eleito pelo voto do povo. A transição “democrática”, feita 
em comum acordo com os grupos que deixavam o poder, levou à mudança somente na 
aparência, mas a essência permanecia a mesma. Esse artigo visa trazer alguns elementos para a 
discussão sobre a crise da dívida e as políticas econômicas postas em prática pelo governo 
Sarney que, apesar de algumas tentativas heterodoxas, acabaram, de uma maneira geral 
seguindo as diretrizes do governo anterior de pagar a dívida a qualquer custo. 
 
Palavras-chave: política econômica; dívida externa; neoestruturalismo; planos de estabilização; 
década de 1980; governo Sarney. 
 
Abstract 
1980s were recognized as the “lost decade”. Certainly this period expressed what represented 
the known “debt crisis” for underdeveloped countries especially the latin americans. The 
military government engaged the economical policies to payment of external debt. The debt 
became public at 1980s and this induced a fall on the internal product, a high inflation rates and 
had the effect on the State leading to a standstill period caused by the external and internal 
debts. Sarney was not elected by people vote even he was the first president after military 
government. The democratic transition period was achieved by pact with the left group power 
and this fact changed appearance only and not the essence.  This study aim to understand the 
economical policies of Sarney government is continuing of previous governments although 
stabilization plans were attempt and that the economical historiography considers as not 
orthodox. 
 
Keywords: economic policy; external debt; neostrucuturalism; stabilization programmes; 1980s 
decade; Sarney government. 
 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Este artigo é parte da dissertação de mestrado defendida no Programa de Pós-Graduação em História 
Econômica da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo. A 
pesquisa foi realizada com o apoio da CAPES. 
2 Mestre em História Econômica pela Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade 
de São Paulo. 
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 As forças que promoveram o golpe de 1964 preferiram à visão estruturalista 

opor a leitura neoliberal, segundo a qual a pressão dos trabalhadores pela elevação dos 

salários é a verdadeira causa da inflação. Eliminando a estabilidade no emprego e os 

repasses de aumento de produtividade aos salários, os governos neoliberais julgaram 

eliminada a inflação (1964-1969). No entanto, como a inflação retornasse e até 

ultrapassasse suas antigas taxas de aumento, adotou-se a teoria da inflação inercial, 

segundo a qual a causa da inflação seria o reajuste periódico dos salários dos 

trabalhadores, aparentemente corroídos por um dado acúmulo da inflação no período 

entre dois reajustes. Esta interpretação recusava-se a apontar para os reajustamentos do 

lado do capital, pela chamada correção monetária, mas por fim viu-se obrigada a aceitar 

uma outra teoria – derivada do neoestruturalismo – que entre 1975 e 1995 tornou-se a 

ferramenta básica de todo “pacote de choque” de reajustamento.  A corrente 

neoestruturalista foi responsável pelos planos Cruzado, Cruzadinho, Bresser e Verão, 

que caracterizavam o esforço do governo Sarney para obter o ajustamento externo-

interno. As dificuldades dos elaboradores das políticas econômicas neoestruturalistas se 

prenderam a dois elementos: (a) ausência de poder político em suas mãos para proceder 

à correção de suas tentativas; e (b) instabilidade das equipes encarregadas da 

implementação dos planos, que eram alijadas do governo tão logo se apresentassem 

dificuldades. Isso é outro elemento que aponta para a insinceridade do governante ante 

as propostas apresentadas, e a macroestratégia de engano implícita, que não permitia pôr 

em risco a posição dos bancos credores. 

O governo Sarney é um imbróglio. É dessas coisas que só existem na realidade, 

já que nenhuma teoria é capaz de explicá-lo. É como um remendo de plástico num 

encanamento de bronze, ele não pertence a aquilo ali e não poderá ficar ali por muito 

tempo. Sendo um presidente que não foi eleito, mas indicado pelo comandante do 

Exército, Sarney sentiu-se na incômoda obrigação de cumprir uma palavra que talvez 

nem tenha dado a Tancredo Neves. Estas manhas da velha política o aprisionaram e 

fizeram dele uma continuação da Ditadura, com a obrigação que se auto impôs de 

reduzir o sofrimento da grande massa dos brasileiros. Corroído por esta duplicidade, 

Sarney enveredou pelo caminho impossível de (a) prosseguir a estratégia da Ditadura e 

(b) inventar uma política econômica que aliviasse a situação de miséria ou pobreza da 

imensa maioria. É por isso que olhar para a política econômica de Sarney e seus 
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ministros é olhar em um caleidoscópio, com todas as cores cambiantes e com quase 

todos os semitons. O estudo da economia de Sarney fortalece o dito macroeconômico 

que um país não acaba pela economia. Destruído que foi o Brasil por uma estratégia 

monstruosa que resultava (1) da incompetência doméstica e (2) da má fé internacional, o 

Brasil faliu duas vezes no governo Sarney, antes de continuar falindo pelas décadas 

seguintes. O erro principal cometido, o processo de endividamento externo-interno 

monstruoso, é injustificado, não foi emprestado seriamente de modo algum durante 

aquele governo e assim prosseguiria pelos tempos seguintes. É bem verdade que Collor 

intentou enfrentar a dívida, mas por um caminho errado. Ainda assim, provocou uma 

perda de US$ 90 bilhões para o mercado financeiro, o que lhe custou o seu mandato. 

Fez, aliás, a única tentativa contra os credores de sempre. De Sarney, ficou um 

extraordinário mosaico com cores vivas de quase todas as políticas econômicas que 

adotou, um painel desastroso que talvez haja sido uma Guernica de coisa nenhuma.  

 

 

Fim de Bretton Woods e o endividamento da periferia 

 

Não é possível compreender a crise da dívida na periferia na década de 1980 

sem apreender o processo que gerou o endividamento e a crise do fordismo em escala 

mundial ao longo da década de 1970. 

O término da Segunda Guerra Mundial pode ser considerado como um momento 

crucial da chamada “Era de Ouro” do capitalismo. Nessa época expandiu-se de novo o 

modo de regulação, o monopolista, acompanhado do regime de acumulação fordista, já 

vigente nos países centrais desde o final da Primeira Guerra Mundial.3  

Os Estados Unidos entraram no pós-guerra como a potência hegemônica 

mundial, “detinham o monopólio militar, o poder político para construir os arranjos 

financeiros internacionais, e o capital necessário para – por meio de empréstimos 

praticamente a fundo perdido – auxiliar a reativar as economias japonesa e europeia” 

(Schincariol, 2009, p. 155). Formalizando esse novo quadro, a partir do Acordo de 

Bretton Woods, ficou decidido que o dólar estadunidense seria a moeda universal, 

substituindo a libra esterlina, de maneira que a liquidez internacional estivesse 

                                                           
3 Utilizamos o conceito de regime de acumulação e modo de regulação da escola regulacionista francesa, 
especialmente de Boyer, Lipietz e Aglietta. (Lipietz,1988; Aglietta, 1979; Boyer, 2009.). 
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vinculada à sua moeda. Além disso, foram criados o Fundo Monetário Internacional 

(FMI) e o Banco Mundial (BM) que serviram aos interesses fundamentais dos Estados 

Unidos: a “liberação de recursos mediante a obrigação de condicionalidades restritivas” 

(Schincariol, 2009, p. 155-156). 

Nesse período a economia mundial cresceu com taxas altíssimas, puxada pelo 

crescimento estadunidense e das economias em reconstrução, principalmente Alemanha 

e Japão. Apesar dos gastos militares e do Plano Marshall, os Estados Unidos mantinham 

altos superávits em sua balança comercial e na conta corrente do balanço de 

pagamentos. Nesse contexto, “o fluxo de capitais norte-americanos tinha que ser 

suficiente para cobrir tanto o superávit em contas-correntes, quanto a demanda 

internacional por dólares” (Kilsztajn, 1989). Porém, o acelerado crescimento das outras 

economias centrais fez com que houvesse uma “fuga de capitais” desse país rumo à 

essas economias. Assim, apesar dos sucessivos saldos na balança comercial, os Estados 

Unidos apresentavam déficits na conta de capital e no balanço de pagamentos global.  

As pressões sobre o dólar aumentavam devido a essa saída de capitais e à 

necessidade de os Estados Unidos manterem-se como “Banco Central” do mundo. Na 

década de 1960, os déficits no balanço de pagamentos eram cobertos com ouro e 

emissões de títulos em dólar, expediente que passará a ser central após o fim do Acordo 

de Bretton Woods e a crise de 1971.    

Em parte, esse novo arranjo da economia internacional deveu-se à estratégia 

estadunidense para a Guerra Fria. O combate ao comunismo nos países centrais era 

parte da geoestratégia de isolamento da União Soviética, o que se refletiu na realização 

do Acordo de Bretton Woods e do Plano Marshall, por exemplo.  O padrão de 

acumulação fincado no capital industrial (fordismo), que se desenvolvia de forma 

extensiva (Lipietz, 1988), exigia mercados de consumo de massas e, portanto, salários 

reais mais altos nos países centrais. Assim, o Estado de bem-estar social, consequência 

das necessidades sociais e econômicas, ia ao encontro da estratégia estadunidense para a 

Guerra Fria. 

O sistema de Bretton Woods é um exemplo desse processo, em que prevaleceu 

minimamente o modelo teórico baseado na “Revolução Keynesiana”, a partir da teoria e 

prática da “economia mista”. Mas, certamente a “contrarrevolução” estava a caminho e 

não deixaria barato o fato de que os trabalhadores do centro tivessem constantes 

aumentos reais de salário e vivessem em condições razoáveis de vida. Por outro lado, 
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também não permitiria que a periferia do capital continuasse se industrializando e 

pudesse, minimamente, superar sua posição na divisão internacional do trabalho de 

meros exportadores de matérias-primas. Do ponto de vista da teoria e das políticas 

econômicas, a contrarrevolução veio na forma do monetarismo (friedmaniano, bastardo, 

modelo monetarista do balanço de pagamentos, etc.) e do neoliberalismo (reaganismo, 

thatcherismo, etc.) (Villarreal, 1984). Não devemos esquecer que a crise dos anos 1970 

(crise do fordismo) também foi determinante para a ascensão do neoliberalismo.   

O fim da chamada “Era de Ouro” do capitalismo se deu com a crise da década 

de 1970. Durante os anos 1950 e 1960, os Estados Unidos tiveram altos superávits 

comerciais e no balanço de pagamentos, algo que perderam no início da década de 

1970, como efeito da competição com o Japão e com os países europeus, principalmente 

a Alemanha. Como forma de recolocar a composição nos trilhos, em 1971, o presidente 

Nixon suspendeu a conversibilidade do dólar a uma taxa fixa com o ouro. Em 1973, o 

sistema de flutuações “sujas” substituiu o sistema de paridades fixas. A crise do 

petróleo agravou ainda mais a situação em escala mundial. Era o começo de um novo 

tempo para o capitalismo, o início do fim do sistema criado em Bretton Woods 

(Belluzzo, 2009). Era o início da crise do regime de acumulação fordista, 

principalmente no centro, a partir do crescimento da acumulação financeirizada. 

 

 

O recurso à poupança externa como política econômica 

 

O crédito abundante no mercado internacional, com baixo preço e longos prazos 

para pagamento, tornou-se atrativo para as economias periféricas como o Brasil. Dessa 

forma, a política econômica da Ditadura militar esteve voltada diretamente para 

absorção desses recursos.  

Foi na gestão de Delfim Netto à frente do Ministério da Fazenda (1967-1974) 

em que foi montado todo o esquema de absorção da poupança externa e consequente 

endividamento, a partir do que foram possíveis altas taxas de crescimento do produto, o 

que ficou conhecido como o período do “milagre brasileiro”.  

Outro processo que se pôde perceber em relação à dívida externa é a sua 

estatização ao longo dos anos 1970 e 1980. Em 1972, por exemplo, a dívida era 75% 

privada e 25% pública; em 1981, ela era 32% privada e 68% pública; chegando a 10% 
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privada e 90% pública, em 1990 (Cruz, 1984). Esse processo ocorreu de diversas 

formas. Uma delas foi endividamento direto das empresas estatais. Estas serviram como 

anteparo da crise internacional e da escalada inflacionária no país. Como forma de 

conter a inflação, mantendo as taxas de lucro das empresas privadas que reclamavam 

por aumentos nos preços, as autoridades econômicas passaram a conter as tarifas dos 

produtos das estatais que produziam bens intermediários ou serviços (principalmente os 

setores elétrico, siderúrgico, petroquímico e de telecomunicações) para favorecer as 

indústrias privadas.  

Uma das hipóteses apresentadas para o crescimento da dívida do setor público 

em relação ao setor privado encontra-se no período de auge do ciclo expansivo (1968-

1974), em que a demanda por crédito do setor privado era satisfeita via empréstimos no 

exterior. Porém, com a retração do crescimento do produto nos anos posteriores, caiu 

também a taxa de inversões privadas, restando ao setor público a busca pela reativação 

da economia (com a implantação do II PND) e das divisas necessárias para fechar o 

balanço de pagamentos. Além disso, a lei vigente praticamente obrigava os entes 

públicos a recorrer ao mercado externo de crédito, em detrimento do mercado 

doméstico. 

A partir do segundo choque do petróleo e do aumento das taxas de juros 

internacionais, as empresas estatais alcançaram o limite de endividamento, pois, nesse 

momento os empréstimos serviam basicamente para o pagamento dos juros e 

amortizações dos empréstimos passados. Assim, passaram a diminuir os projetos de 

inversão que forneciam as “garantias” de médio e longo prazo para os credores 

internacionais.  

Isso quer dizer que a mudança da política econômica no início dos anos 1980, 

com o ajuste recessivo implantado, inclusive incentivado e fiscalizado pelo FMI, foi 

agravando o quadro da estatização da dívida. Afinal, alguém precisava assumir a conta 

do endividamento do período anterior. Como sempre, reza a máxima: privatização dos 

lucros e socialização dos prejuízos.   

Os anos 1980 começaram já com indícios do que viria a ser a crise da dívida, 

ainda que ali fosse só o começo. As consequências do endividamento praticado ao 
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longo da década de 1970 tiveram impactos profundos nos (des)ajustes4 do período 

subsequente.  

A partir do Governo Figueiredo, à questão da dívida externa somaram-se as 

questões internas, diminuição do ritmo de crescimento e altas inflacionárias. O ano de 

1981 marcou uma mudança na economia brasileira, pois, depois de alguns anos, a 

balança comercial apresentou uma pequena recuperação, com um superávit de US$ 1,2 

bilhões (Cruz, 1984). Isso ocorreu por conta da queda do valor das importações, em 

decorrência da política econômica posta em prática pelo governo de restrição por via do 

aumento da taxação do IOF (Imposto sobre Operações Financeiras) para este tipo de 

transação. 

Isso quer dizer que a política econômica, nesse momento, estava voltada 

diretamente para a busca de formas para pagar o serviço da dívida externa. As 

autoridades econômicas bem que tentaram disfarçar a crise que se avizinhava e a 

necessidade a recorrer ao FMI. Tudo isso para evitar os efeitos negativos que poderiam 

ocorrer nas eleições de novembro de 1982. Porém, após a crise do México e passadas as 

eleições, o governo brasileiro foi bater à porta dos credores internacionais.  

O ano de 1983 tornou-se um marco importante nas mudanças das políticas 

econômicas do Brasil e nas relações com o exterior. Isso porque, com a moratória 

mexicana de 1982, o setor financeiro internacional passa a ter preocupações mais sérias 

em relação aos países endividados da periferia, pois o não pagamento dessas dívidas 

representaria a falência de dezenas de bancos privados. Isto posto, o principal 

representante dos credores, o FMI, se sentiu obrigado a assistir mais de perto os 

governos latino-americanos, para certificar-se de que os mesmos aplicariam as políticas 

desejadas para o pagamento da dívida. E é por isso que esse momento se tornou um 

marco, pois foi a partir daí que a política econômica passou a ser teleguiada quase que 

explicitamente desde Washington e Nova Iorque. Os bancos privados montaram um 

comitê para negociar com os países endividados de forma conjunta, assessorados, é 

claro, diretamente pelo FMI.  

Pagar a dívida a qualquer custo era um lema a ser seguido pelas autoridades 

econômicas. O “planejamento”, se é que podemos chamar assim, era feito 

semestralmente e o horizonte máximo era um ano. Ou seja, os problemas conjunturais 

dominavam o cenário. Fechar o balanço de pagamentos era uma “questão de honra” 

                                                           
4 Usando o termo de Maria da Conceição Tavares e José Luís Fiori. (TAVARES; FIORI, 1993). 
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para os formuladores, curiosamente os mesmos que haviam criado e posto em prática 

toda a política de endividamento da década anterior. E a bola de neve do endividamento 

não parou de crescer, pois era necessário cada vez mais dinheiro novo para fechar as 

contas externas. Isso quer dizer que a política do endividamento estava ainda em curso, 

mas, naquele momento, a situação interna e externa era completamente distinta e 

adversa.  

As medidas adotadas pelo governo Figueiredo, a partir de 1983, segundo Paulo 

Sandroni (1989), tinham um único objetivo: a obtenção de “megassuperávits” 

comerciais. E esses superávits foram alcançados com as maxidesvalorizações do 

cruzeiro, com o encarecimento das importações e com a queda da demanda interna por 

meio da compressão do poder de compra dos salários, o que levaria à criação de 

excedentes exportáveis. Ademais, a recessão também foi parte fundamental nesse 

processo.  

O que se percebe é que os superávits de 1983 e 1984 foram alcançados por meio 

de uma dupla retração: do consumo, via arrocho dos salários, e dos investimentos, via 

recessão. Sabe-se também que os “megassuperávits” na balança comercial serviram 

como compensação para os déficits na conta de serviços, que cresciam, principalmente, 

por conta do pagamento dos juros. Essa política de ajuste foi pactuada e fiscalizada de 

perto pelos agentes do FMI. O ajuste do lado externo da economia, realizado por meio 

das maxidesvalorizações e dos “megassuperávits” comerciais, necessitava de um 

correspondente ajuste interno. Para tal, as autoridades econômicas, juntamente com os 

“técnicos” do FMI, concluíram que o rigor fiscal e monetário, além da desvalorização 

da moeda, não era suficiente para estabilizar a economia, em um contexto de alta 

suscetibilidade às pressões externas e com elevadas taxas de inflação. 

O ano de 1984 demonstrou o sucesso da política de ajuste interno para o 

consequente ajuste externo. Depois de alguns anos de déficit, finalmente houve um 

saldo positivo em transações correntes, de aproximadamente US$ 44 milhões. Em 

contrapartida, o saldo na conta de capitais foi muito menor do que nos anos anteriores, 

demonstrando que a fonte do endividamento havia secado, mesmo que 

momentaneamente. Isso reforçou ainda mais o “sucesso” da política de ajuste.  

Olhando por uma outra perspectiva, percebemos que, nesse rumo, os problemas 

internos da economia não seriam solucionados, mas, na verdade, seriam profundamente 

agravados. Dessa forma, devemos olhar para a primeira consequência do endividamento 
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externo que explodiu nos anos 1980, e ele diz respeito ao lado interno da economia. O 

primeiro ponto a ser destacado seria o da estatização da dívida externa. Na sequência da 

questão da estatização da dívida, está a relação dívida externa/dívida interna. Elas se 

complementam, pois uma é a contraparte da outra na relação entre o setor externo e 

interno. No período de endividamento intenso, ou explícito, como assinalou 

Benakouche,5 as autoridades econômicas optaram por transformar as divisas 

emprestadas no mercado internacional em moeda local, por meio da colocação de títulos 

do Tesouro, buscando evitar a liquidez em excesso e o aumento da base monetária na 

economia local. Porém, esse processo (dívida externa/dívida interna) alcançou tal monta 

no início dos anos 1980, que passou a ser um ciclo vicioso de endividamento externo, 

crescimento da dívida pública interna, aumento das taxas de juros internas, déficit 

público, inflação e recessão. Tudo isso ainda sendo desestabilizado pelas flutuações da 

conjuntura internacional, que, no caso do início da década de 1980, era de recessão.  

 

 

O projeto interrompido de Tancredo Neves e a primeira fase das políticas 
econômicas do governo Sarney: os antecedentes do Plano Cruzado 

 

A Ditadura Militar terminou, oficialmente, no dia 15 de abril de 1985 com a 

posse de José Sarney, sustentada pelos setores militares que compuseram o antigo 

governo e por outros setores que comporiam o novo. O projeto de Tancredo Neves e de 

sua Aliança Democrática foi interrompido com sua morte em 14 de abril daquele ano. 

Sarney, foi o escolhido para assumir o novo governo, porém, com ele veio toda a equipe 

de ministros que já havia sido escolhida pelo falecido. 

Para se compreender o primeiro ano do governo Sarney é necessário o exame, 

mesmo que breve, sobre o plano de governo montado por Tancredo e seus aliados. As 

fontes mais importantes para esse estudo são as suas declarações enquanto candidato à 

presidência em jornais e periódicos de grande circulação, e o seu plano de governo, 

elaborado por uma equipe de “técnicos” que se chamava Comissão para o Plano de 

Ação do Governo (Copag). É importante ressaltar aqui, que a coalizão que elegeu 

Tancredo contava com o PMDB, considerada a oposição moderada à Ditadura, e o PFL, 

partido que surgiu de uma cisão do PDS, antiga ARENA. Vale lembrar também, que 

                                                           
5 Segundo Benakouche (2013, p.30-31), entre 1968 e 1980 tivemos o chamado período de endividamento 
explícito, com uma política econômica clara e orientada para tal. 
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José Sarney foi presidente nacional do PDS até junho de 1984, quando se desligou do 

partido e, juntamente com outras figuras, fundou a Frente Liberal que algum tempo 

depois, transformou-se em Partido da Frente Liberal.  

Tancredo uniu nesta Comissão “economistas e empresários” (OESP, 

12/12/1984, p.24), com indicações do PMDB e da Frente Liberal. Presidida pelo 

economista José Serra, então secretário do Planejamento do Estado de São Paulo 

(governado por Franco Montoro, do PMDB), a Copag ainda contava com: o economista 

da Unicamp e presidente do Conselho Regional de Economia de São Paulo, Luciano 

Coutinho e o economista Celso Furtado, ambos ligados à ala dos economistas de 

oposição. Entre os indicados pela Frente Liberal estavam: Hélio Beltrão, duas vezes 

ministro da Ditadura; Sérgio Quintella, empresário e, à época, vice-presidente da 

Associação Brasileira das Indústrias de Base (Abdib); e Sérgio de Freitas, então diretor 

da área externa do banco Itaú. 

Podemos supor que o que a Comissão e, por consequência, Tancredo Neves, 

entendiam como “negociação da dívida” com o FMI era, certamente, a aceitação do 

controle da política econômica pelo órgão representante dos credores internacionais. O 

governo Figueiredo, três meses antes da posse de Sarney, em janeiro de 1985, assinou a 

7ª Carta de Intenções com o Fundo (OESP, 16/01/1985, p.42).  

Nela o governo se comprometia a apertar a base monetária, com expansão de no 

máximo 60%, e combater drasticamente o déficit público como forma de diminuir os 

índices de inflação. Além disso, prometia um limite de 120% ao ano na taxa de inflação. 

Acima de tudo, mantinha ativo o monitoramento do Fundo, sempre dando satisfações 

caso fossem alteradas as políticas econômicas (OESP, 16/01/1985, p.42).  

Nesse período, o que se via era, a cada três meses, uma “missão” de altos 

representantes do FMI que vinha ao Brasil para verificar se as políticas de ajuste 

estavam correndo conforme o esperado.  

Segundo relatório da Copag, chamado Subsídios para a renegociação da dívida 

externa, fica claro que a crise da dívida ocorreu não por conta de uma política 

econômica deliberada dos governos anteriores, mas por conta da elevação dos juros 

internacionais, pela deterioração nos termos de troca e pelo protecionismo praticado nos 

países desenvolvidos. Ou seja, em razão das consequências das decisões de agentes 

externos. E ia além, ao dizer que a queda na renda per capita nacional no período 

anterior deveu-se ao “sacrifício representado pela política econômica contracionista 
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destinada a assegurar as transferências líquidas de bens e serviços (não fatores) ao 

exterior, mediante a contração da demanda global” (Revista de Economia Política, 

1985). Isso queria dizer que a crise da dívida havia sido gerada em razão de questões 

que não competiam ao governo brasileiro, porém a decisão de pagá-la, ao custo do 

sacrifício da nação, isso sim teria sido uma resolução de política econômica do governo 

anterior. 

Os questionamentos que podemos fazer diante disso é como o governo da Nova 

República iria colocar em prática esse projeto? Quais as implicações do chamado “Pacto 

Social” para a consecução dessa política econômica? 

Como se sabe, o processo de “transição democrática” pós-ditadura apresentou-se 

sem uma ruptura, sendo articulada por setores da oposição moderada (PMDB) e da 

antiga situação (PDS-PFL). Tancredo apontou para um caminho de ruptura em alguns 

campos e permanências em outros. Entre as mudanças podemos destacar: a Constituinte 

e as eleições diretas. E entre as continuidades, estava, essencialmente, a política 

econômica. A composição da equipe responsável pela economia deixou essa impressão 

com a nomeação, para o Ministério da Fazenda, de seu sobrinho, Francisco Dornelles 

(Macarini, 2009). Este, assumidamente um continuador da política econômica da 

Ditadura, inclusive por sua história nos governos anteriores. “Na década de 1970 foi 

presidente da Comissão de Estudos Tributários Internacionais (CETI) do Ministério da 

Fazenda (1972-1980) [...] e em 1979, no governo João Figueiredo (1979-1985), assumiu 

a Secretaria da Receita Federal” (DHBB-CPDOC/FGV). 

Em contrapartida, para compor com os interesses da ala “mais à esquerda” do 

PMDB, Tancredo nomeou para o Ministério do Planejamento (SEPLAN) João Sayad, 

então secretário Estadual da Fazenda de São Paulo, que era um “crítico da estratégia 

recessiva, defensor de gastos na área social e simpatizante das propostas de combate à 

inflação inercial” (Macarini, 2009, p.11). 

Apesar dos apelos por uma política de choque de conteúdo heterodoxo para o 

combate à inflação e de uma retomada rápida do crescimento econômico, Tancredo 

optou por um caminho conservador em relação à economia. Ao refutar a nomeação de 

José Serra (presidente da Copag) e de Celso Furtado (do chamado grupo de economistas 

de oposição) para o Ministério da Fazenda, o caminho a ser seguido pelo novo governo 

se delineava mais claramente.  
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Compuseram ainda a equipe econômica, Antônio Carlos Lemgruber, aliado de 

Dornelles, na presidência do Banco Central e Dílson Funaro, com posições menos 

ortodoxas, na presidência do BNDES.  

Segundo as análises correntes da época, as altas taxas de inflação eram o ponto 

de estrangulamento da economia e, por isso, tornou-se a questão central do projeto de 

Tancredo. Debelando a inflação, “naturalmente” todos os outros problemas nacionais 

estariam resolvidos, ou seja, seria retomado o crescimento, o déficit público seria 

controlado, a dívida externa renegociada; e assim, abrir-se-ia espaço para que se 

efetivassem as reformas nas áreas monetária, fiscal, financeira e salarial. Porém, era 

intenso o debate de como resolver o problema da inflação: por meio das políticas 

ortodoxo-monetaristas, como vinha sendo feito até então, ou se através de um choque 

heterodoxo. Pela formação da equipe econômica do novo governo podemos supor que 

as duas posições estavam contempladas: de um lado, Dornelles e Lemgruber; e de outro, 

Sayad e Funaro. 

O que se percebe ao examinar os primeiros momentos do governo Sarney é que 

a ortodoxia estava vencendo a queda de braço interna da equipe econômica.  

O congelamento de preços incidiu basicamente sobre as tarifas públicas, afinal o 

chamado “pacto social” não conseguia controlar os preços privados. O cálculo das 

correções monetária e cambial, até aquele momento, era feito com base na inflação do 

mês corrente, mas com as novas medidas passaram a ser reajustadas trimestralmente. A 

ideia embutida nessa medida era a de que com a falta de certeza em relação às taxas de 

inflação do mês corrente, isso traria instabilidade para os mercados aberto e cambial, na 

medida em que não traria as expectativas da inflação do presente para as inflações 

futuras. Além disso, optou-se por minidesvalorizações diárias do cruzeiro, com a 

distribuição constante da taxa de correção cambial (já pré-fixada), o que visava 

extinguir a especulação, diminuindo o seu impacto na inflação (Modiano, 1990). 

Com essas medidas, o novo governo visava conter a série de estouros na base 

monetária e com isso deixar uma boa impressão aos credores internacionais e ao FMI. A 

análise do Ministério da Fazenda era a de que as altas e crescentes taxas de inflação 

resultavam do descontrole monetário causado pelo déficit público. A mudança na 

correção monetária visava remunerar melhor o capital especulativo – sem ter que tomar 

uma medida “impopular” – e, assim, favorecia a colocação de títulos públicos sem que 

fosse necessário um aumento brusco nas taxas de juros. A correção monetária passou 
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dos 10%, o que aumentou os lucros do mercado financeiro e, ao mesmo tempo, 

prejudicou os agentes endividados, principalmente o setor público. Tais medidas 

amplificaram o déficit público ao invés de reduzi-lo (Biasoto Júnior, 1992). 

O que se viu nos primeiros meses foi uma queda nas taxas de inflação. De 12,6% 

em janeiro, a inflação baixou para 10,2% em fevereiro; foi a 12,7% em março; 7,2% em 

abril; subiu para 7,8% em maio; e manteve-se em 7,8% em junho. Em um primeiro 

momento o congelamento surtiu efeito, mas logo as pressões se tornaram insustentáveis: 

a necessidade de recomposição das tarifas públicas e as tensões com o capital privado, 

ávido por novos reajustes, levou ao fim do congelamento. O Conselho Interministerial 

de Preços terminou por conceder reajustes a alguns setores como às indústrias 

automobilística e cimenteira. Dos preços públicos foram reajustadas a energia elétrica, 

as tarifas portuárias e os transportes urbanos (Modiano, 1990).  

Por outro lado, viu-se uma leve recuperação da economia, com uma diminuição 

do arrocho salarial e aumento do produto interno. O PIB cresceu 8,3% em 1985, com a 

produção industrial crescendo 8,4% e a agricultura 8,8% (Brasil, 1986). Além disso, 

percebeu-se uma oscilação para cima do salário real, em torno de 8%.  

Com o ajuste externo encaminhado e, no plano interno, as medidas restritivas 

nas áreas fiscal e monetária colocadas em prática, o governo brasileiro conseguiu afastar 

do país as sucessivas missões do FMI que ocorriam periodicamente. O receituário do 

Fundo estava sendo realizado integralmente, os saldos comerciais pagavam os juros da 

dívida – o que evitava a necessidade de “dinheiro novo”. Assim, na gestão de Dornelles, 

ficaram paralisadas as negociações da dívida externa com os credores internacionais.  

 
 
A vitória dos heterodoxos na luta interna da equipe econômica e a execução do 
Plano Cruzado 

 

O novo governo necessitava de legitimidade para colocar em prática as suas 

políticas e, para tanto, necessitava do chamado “pacto social”. Como se sabe o primeiro 

governo da Nova República não passava de um arremedo da velha, com ares de nova. 

Inclusive por ser capitaneada por um dos grandes representantes do “antigo regime”. 

Sendo assim, em busca de legitimidade, o governo Sarney precisava medir cada passo 

para que não cometesse nenhum ato impopular, inclusive porque estava visando as 

eleições municipais de novembro de 1985. Daí, segundo alguns autores, advém a 



XII Congresso Brasileiro de História Econômica & 13ª Conferência Internacional de História de Empresas 
Alguns apontamentos sobre a crise da dívida e a política econômica de continuidade do 

governo Sarney (1985-1990) 

 

 

14 

principal dificuldade da equipe econômica que, até aquele momento, tinha a 

preponderância da dupla Dornelles e Lemgruber (Biasoto Júnior, 1992). O fato é que 

apesar de estarem no comando da política econômica, a dupla não conseguiu impor 

completamente o seu projeto ortodoxo-monetarista e não foi capaz de estabilizar a 

economia e diminuir as taxas de inflação.  

A ineficácia da política imposta até então inflamou a disputa entre os Ministérios 

da Fazenda e do Planejamento. Dornelles insistia que era necessária uma política 

contracionista e que a elevação da taxa de juros aumentaria a poupança e deixaria o 

governo com uma parcela maior da poupança financeira; Sayad e sua equipe, por sua 

vez, argumentavam que as altas taxas de juros elevariam ainda mais o déficit público e, 

por isso, uma política monetária expansiva era essencial para reduzi-lo e incentivar o 

crescimento. A Fazenda mantinha a posição dos cortes indiscriminados nos gastos do 

governo, enquanto o Planejamento afirmava que o importante era a reestruturação, por 

meio de uma reforma profunda, do sistema tributário brasileiro. Além disso, Dornelles e 

sua turma defendiam que o país deveria seguir enquadrando-se nos ditames do FMI; 

enquanto Sayad defendia uma renegociação em outros moldes, de maneira a evitar os 

efeitos recessivos da política imposta pelo Fundo (Bier; Paulani; Messenberg. 1987)  

A “equipe ortodoxa” colecionou algumas derrotas ao longo dos primeiros meses 

do governo. Um dos exemplos foi o caso dos preços das empresas estatais. Dornelles 

defendia que não houvesse reajuste, como forma de controlar as taxas de inflação. 

Porém, o que se viu foi a efetivação dos aumentos. E mais, o corte pretendido no 

orçamento dessas empresas não alcançou o desejado, muito pelo contrário, o 

investimento real das estatais aumentou em 7% no primeiro semestre (Biasoto Júnior, 

1992). 

Os meses de julho e agosto foram fundamentais para acabar com as pretensões 

da equipe econômica chefiada por Dornelles. Expressão disso se deu na elevação das 

taxas de inflação, que passaram para 8,9% em julho e 14% em agosto.  

Assim, após um episódio em que houve um discurso público conflitante do 

presidente Sarney e do secretário-geral do Ministério da Fazenda, toda a equipe de 

Dornelles foi demitida, juntamente com o presidente do Banco Central, Antônio Carlos 

Lemgruber. Para substituí-los, o presidente nomeou Dílson Funaro para a Fazenda e 

Fernão Bracher, alto executivo do Banco Bradesco, para o Banco Central. 
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Desse momento em diante, abriu-se uma nova fase das políticas econômicas da 

Nova República. Os heterodoxos venceram a batalha interna da equipe econômica e 

uma das primeiras medidas do novo ministro da Fazenda foi nomear, como principais 

assessores, dois professores da Unicamp, considerados da ala dos economistas de 

“oposição”: Luiz Gonzaga Belluzo e João Manuel Cardoso de Mello. Nessa nova 

equipe econômica, formada no final de 1985, prevaleceu a teoria dos inercialistas.  

A partir de setembro novas medidas demonstraram as mudanças na concepção 

de política econômica: a correção monetária voltava a ser calculada mensalmente, com 

base na inflação do mês anterior, ao invés da média trimestral; a política monetária 

tornou-se menos ativa, diminuindo-se o controle da base monetária, o que permitiu uma 

redução nas taxas de juros pagas na colocação de títulos públicos em até 30%; as 

variações da Obrigação Reajustável do Tesouro Nacional (ORTN) passaram a servir de 

base para os reajustes de preços, da taxa de câmbio, e dos ativos financeiros – servindo 

como o ensaio da moeda indexada que viria a ser criada mais adiante. 

O aumento da demanda interna, provocado pelo aumento no nível de emprego e 

dos salários reais, os choques agrícolas, causados pela seca do final de 1985, e o déficit 

público elevado, eram fatores que pressionavam as taxas de inflação para cima. 

Em relação à dívida externa não houve muitos avanços. Mesmo sem o 

monitoramento feito in loco pelos agentes do FMI, o governo conseguiu a renovação 

dos créditos de curto prazo até março de 1987, uma redução dos spreads e comissões, 

além da mudança da prime rate estadunidense para a LIBOR inglesa (cerca de 1% 

abaixo da prime), como referência no pagamento dos juros. Porém, a transferência 

maciça de recursos reais ao exterior permaneceu inalterada. A questão que se colocava 

naquele momento era: como conciliar a retomada interna dos investimentos com a 

obtenção de saldos na balança comercial, compatíveis com o esquema vigente de 

pagamento da dívida, com as finanças públicas e o balanço de pagamentos submetidos 

às pressões das dívidas interna e externa e as altas taxas de inflação (Carneiro; Miranda, 

1986).  

Com essas medidas o governo preparava o terreno e planejava o próximo passo 

que seria dado em 28 de fevereiro de 1986, com o anuncio do Plano Cruzado. O Plano 

acabou sendo uma mescla entre as propostas “Larida” (Pérsio Arida e André Lara 

Resende) e a de Francisco Lopes: previu-se a desindexação, o congelamento de preços e 

a reforma monetária. Do ponto de vista político, a proposta de congelamento atendia aos 
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anseios de Sarney de legitimação dentro do seu arco de alianças6 e de apoio popular, 

principalmente por conta das eleições de novembro de 1986. Porém, ficou patente, visto 

os seus resultados, que a execução do Plano foi feita de forma precipitada, pois as 

medidas tomadas em novembro de 1985 ainda não tinham surtido o efeito desejado, 

demonstrando claramente o seu caráter político e não meramente “técnico”.  

No dia 27 de fevereiro de 1986, foi publicado o Decreto-Lei 2.283 que dispunha 

“sobre a instituição da nova unidade do sistema monetário brasileiro, do Seguro-

Desemprego e dá outras providências” (Brasil, 1986). Esse decreto foi corrigido em 

seguida, no dia 10 de março, pelo Decreto-Lei 2.284. Além destes, outros decretos, 

portarias e instruções foram publicados no pacote de reformas do Plano Cruzado. A 

faceta mais visível desse pacote, sem dúvida, foi a reforma monetária. Em substituição 

ao Cruzeiro, estabeleceu-se uma nova moeda, o Cruzado, fazendo a conversão de mil 

cruzeiros (Cr$ 1000,00) para um cruzado (Cz$ 1,00) ou seja, o cruzeiro correspondia a 

um milésimo do cruzado. Além disso, foi bastante perceptível para a população em 

geral o efeito provocado pelo congelamento de preços, que se deu a partir da conversão 

em cruzados dos valores referentes ao dia 27 de fevereiro. Com exceção das tarifas de 

energia elétrica, os preços foram reajustados em 20% e congelados.  

O congelamento pretendia, em primeiro lugar, manter a estrutura de distribuição 

da renda existente até aquele momento, seja entre lucros e salários, seja entre frações do 

capital, independentemente se os rendimentos dos diversos setores estavam defasados 

ou não em relação à inflação. Segundo Carneiro e Miranda: “o dia D [do congelamento] 

apanhou alguns setores defasados no reajuste, congelando preços em patamares 

distintos, sancionando o desequilíbrio de preços relativos” (Carneiro; Miranda, 1986, 

p.20). 

Os salários não foram congelados e a conversão em cruzados se deu a partir do 

valor médio da remuneração real dos seis meses anteriores, acrescido de um abono de 

8% desse valor. O pacote previa também aquilo que ficou conhecido como “gatilho 

salarial”, com os salários sendo reajustados automaticamente quando o Índice de Preços 

ao Consumidor (IPC) alcançasse 20%, com 60% sendo reajustado automaticamente e os 

40% restantes, negociados livremente por cada categoria em sua data-base. Além disso, 

                                                           
6 A Aliança Democrática entrou em crise após a reforma ministerial de Sarney. Alguns setores do PMDB 
já defendiam o rompimento com o governo, o que colocava Sarney em posição delicada, principalmente 
em relação ao Congresso Nacional e as eleições constituintes que ocorreriam no final do ano de 1986. 
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o salário mínimo foi reajustado em 16% e foi criado o seguro-desemprego, que concedia 

aos trabalhadores desempregados o valor mínimo7 de 70% do salário mínimo. 

As ORTNs foram substituídas pelas OTNs (Obrigações do Tesouro Nacional), 

que também foram congeladas, pelo seu valor nominal, até março de 1987. A taxa de 

câmbio foi convertida em cruzados, tendo como base o valor do dia 27 de fevereiro de 

1986, sem nenhuma desvalorização. 

 

 

As consequências do Plano Cruzado e as tentativas de correção de rota por meio 
do Cruzadinho e Cruzado II 

 

Os primeiros meses após o Cruzado foram de muita euforia. Parte da população 

aderiu ao chamado dos “fiscais do Sarney”, os grandes veículos de comunicação 

apoiavam o governo. Ou seja, havia uma esperança de melhora para grande parcela da 

sociedade depois dos anos de recessão e alta da inflação (Maciel, 2012). De imediato, o 

que se viu foi o objetivo político de Sarney ser atingido: apoio dos partidos de sua 

aliança e de parte da população. Além disso, a vitória massiva dos candidatos do PMDB 

e do PFL nas eleições de fins de 1986, só reforça a tese do sucesso político do Plano 

Cruzado almejado pelo presidente. Porém, segundo alguns autores, o governo acabou 

ficando “refém” do efeito político do Cruzado, em detrimento das medidas econômicas 

(Baer, 2009).  

À primeira vista, o Plano teve sucesso ao conseguir reduzir as taxas de inflação 

que ficaram, segundo o IPCA, em 0,78% em abril; 1,4% em maio; 1,27% em junho; 

1,71% em julho; e 3,55% em agosto (IBGE-SNIPC). A elevação dos salários, em 

marcha desde 1985, e do emprego, foram resultado direto do aumento do consumo, 

causado pelo congelamento e pela consequente estabilização da elevação dos preços. 

Segundo Singer (1987): “O consumidor parece ter reagido ao congelamento como anos 

de inflação condicionaram a reagir perante qualquer baixa excepcional de preços: 

antecipando compras”.  

Após a decretação do Plano verificou-se um crescimento substancial da 

atividade econômica, com um aumento da produção industrial da ordem de 8,6% em 

                                                           
7 O valor do benefício variava de acordo com a última remuneração do trabalhador: aqueles que recebiam 
até três salários mínimos receberiam 50% do salário; e para aqueles que recebiam mais de três, o valor 
seria de um e meio salário mínimo (Decreto-Lei Nº 2.284).   
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março; 9,8% em abril; 10,6% em maio; 11,5% em junho e permanecendo em torno de 

11% até o final do ano de 1986. A indústria de bens de consumo teve crescimento de 

30,7%, atingindo seu pico em junho, com 33%. Já o setor de bens de capital teve um 

crescimento em torno de 20% de junho a dezembro de 1986. Esse aumento da produção 

industrial se deu a partir da ocupação da capacidade ociosa e pelo que Baer (2009) 

chamou de formação de capital de “curto prazo”.8 Segundo Baer (2009), “em janeiro de 

1987, [...] quase 60% do setor fabril operava a mais de 90% de sua capacidade”. 

O aumento da demanda agregada, aliado ao congelamento, teve um efeito 

bastante indesejado por conta dos preços relativos. O congelamento afetou alguns 

setores que estavam com seus preços defasados em relação à inflação do período 

anterior. Isso gerou insatisfação dos capitalistas e, por consequência, artimanhas para 

restaurar as perdas causadas pelo congelamento. Assim, “pagamentos por fora”, 

diminuição do peso dos produtos nas embalagens e especulação com os estoques, 

tornaram-se prática comum, produzindo filas e escassez de produtos. Os mais 

emblemáticos foram os casos da carne, do leite e dos automóveis (Singer, 1987). A 

consequência desse processo teve impacto fundamental nas contas externas e no déficit 

público, pois o governo passou a importar determinados produtos básicos, como a carne 

e o leite, aumentando os subsídios e diminuindo impostos para essas transações, 

mantendo a oferta desses produtos sem que houvesse repasse aos preços.  

Nesses primeiros meses de Plano, Singer (1987) identificou aquilo que chamou 

de as três inflações do Plano Cruzado: a registrada, a oculta e a reprimida. A registrada 

seria a dos índices (Índice de Custo de Vida-ICV, Índice de Preços ao Consumidor-IPC, 

etc.) e dos artigos que não eram possíveis de serem tabelados como móveis, artigos de 

vestuário e objetos usados (carros, por exemplo). Estes, que mesmo timidamente, 

pressionavam a inflação para cima. A inflação oculta seria a dos ágios e dos chamados 

“pagamentos por fora”, que aumentavam os preços clandestinamente, sendo oculta por 

não ser possível registrá-la. Por último, a inflação reprimida seria a não-monetarizada, 

representada pelas filas e escassez de produtos, que era, na verdade, a outra face da 

inflação oculta.   

                                                           
8 Segundo Baer (2009, p.180), o aumento do consumo, com o congelamento e a queda nas taxas de 
inflação, levou alguns setores a investir em aumento da capacidade produtiva, por meio da aquisição de 
novas máquinas, como forma de atender rapidamente ao aumento da demanda. O autor chama esse 
processo de investimento de curto prazo, pois percebeu-se mais o aumento do investimento em capital 
fixo, do que na construção de novas unidades produtivas. 
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O grande aumento da demanda interna criou problemas para as contas externas à 

medida que, com a taxa cambial fixa e a sucessiva desvalorização do dólar pelo governo 

dos EUA, a moeda nova ficou supervalorizada, gerando uma mudança no 

direcionamento das mercadorias que antes eram exportadas, rumo ao mercado interno. 

Inclusive com especulação dos exportadores que atrasavam as vendas ao exterior, 

aguardando a desvalorização do cruzado. Além disso, as importações ficaram mais 

baratas e o governo subsidiou a importação de alguns produtos básicos, o que deixou a 

balança comercial em desequilíbrio. Se as contas externas estavam ajustadas, com 

sucessivos superávits na balança comercial, em setembro esse valor chegou à apenas 

US$ 500 milhões. E, em dezembro de 1986, já acusava um déficit de US$ 213 milhões 

(Sandroni, 1989). 

Outro fator fundamental, que mereceu especial atenção dos formuladores da 

política econômica, foi o déficit público. O fim da correção monetária afetou também o 

orçamento do governo, pois deixava a carga tributária sem atualização. Ademais, 

algumas tarifas públicas foram congeladas com seus preços defasados, pois ainda não 

haviam conseguido se recuperar do congelamento de 1985.  

Em meio a essa situação, o governo lançou, em julho, o pacote fiscal chamado 

de Cruzadinho.9 A ideia era tentar acertar os rumos do Plano, que parecia fora de 

controle, desaquecendo a economia para reduzir de uma só vez a demanda agregada, a 

liquidez e o déficit público. O pacote tinha como medida principal a criação de 

empréstimos compulsórios, que não eram nada mais do que impostos indiretos 

adicionados a alguns produtos básicos como gasolina, automóveis, energia elétrica, 

telefone, eletrodomésticos e à compra de moeda estrangeira para viagens internacionais 

(Modiano, 1990). Excluindo a compra de moeda estrangeira, os impostos sobre os 

outros produtos seriam restituídos à população por meio de ações do Fundo de 

Desenvolvimento Nacional. Por conta dessa “restituição”, o governo excluiu esses 

produtos do IPC, como forma de evitar que fosse disparado o “gatilho salarial”.  

Diferentemente da expectativa do governo, após o lançamento do “Cruzadinho”, 

a demanda agregada permaneceu em expansão. O que sabemos é que a inflação 

registrada permaneceu baixa, apesar de que, certamente, ela não correspondia à 

                                                           
9 Além do “cruzadinho”, nesse período o governo lançou um Plano de Metas, que visava aumentar a 
relação investimento/PIB e poupança agregada/PIB. A partir da análise dos períodos posteriores, ficou 
claro que esse plano não saiu do campo das intenções. (Baer, 2009, p.189) 
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realidade, principalmente por conta da inflação oculta. Além disso, a balança comercial 

permanecia em desequilíbrio.  

Com o fracasso do Cruzadinho em atingir o seu principal objetivo – desaquecer 

a demanda –, uma semana após as eleições de novembro de 1986, que teve vitória 

esmagadora do PMDB, tanto nos cargos legislativos quanto nos governos estaduais, a 

equipe econômica do governo Sarney anunciou o Cruzado II. Era mais uma tentativa de 

corrigir as distorções do Plano Cruzado, após um dos seus primeiros objetivos ser 

alcançado: a vitória nas eleições.  

O Cruzado II foi, acima de tudo, mais um pacote de medidas fiscais. A intenção 

era, segundo as palavras de Macarini (2009, p.36), “finalmente atacar o desequilíbrio 

macroeconômico na sua raiz, transferindo um volume substancial de recursos do setor 

privado para o setor público (estimado pelas autoridades em 4,5% do PIB) e 

desacelerando o consumo”. Para tanto, foram utilizados os expedientes de aumento de 

impostos, especialmente o Imposto Sobre Produtos Industrializados (IPI), e da redução 

dos subsídios. 

Os aumentos de preços se concentraram em alguns produtos: automóveis 80%, 

cigarros e bebidas 100%, gasolina e álcool 60%, tarifas de energia elétrica 21%, postais 

e telefônicas 80%, açúcar 25%. O governo tentou que esses produtos fossem 

expurgados dos índices oficiais de inflação, mas a reação negativa de congressistas e 

aliados impediu que isso acontecesse. Então, o governo alterou a forma de medir a 

inflação, passando a utilizar o Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) – que 

atribuía peso menor aos preços desses produtos – e não mais o IPC. Mesmo assim, a 

inflação crescia a cada mês, ultrapassando os 20% ao mês a partir de abril de 1987, 

fazendo disparar o gatilho salarial (Modiano, 1990).  

Já no começo de janeiro, uma parcela representativa dos empresários 

brasileiros,10 capitaneados pela FIESP e por seu presidente recém-eleito, Mário Amato, 

dava sinais claros de descontentamento com os rumos das políticas econômicas 

adotadas pelo governo. Segundo Amato, já se falava até em “desobediência civil” caso 

o governo não recompusesse os preços imediatamente (OESP, 06/01/1987, p.1; 27-30). 

                                                           
10 A FIESP criou um grupo, reunido no Fórum Informal de Empresários, que redigiu uma carta e a enviou 
ao governo em uma reunião com o ministro da fazenda Dílson Funaro, no início de janeiro de 1987. 
Assinavam essa carta, além da FIESP: a Federação do Comércio do Estado de São Paulo; a Sociedade 
Rural Brasileira; a Bolsa de Valores; a Federação Nacional dos Bancos; a Associação Comercial; e a 
Federação da Agricultura. (O Estado de São Paulo, 07/01/1987, p.16). 
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Após a “rebelião” dos empresários nos primeiros meses de 1987, foi feito o 

descongelamento dos preços. Foram liberados reajustes entre 20% e 30%, contrariando 

a expectativa da FIESP de aumento universal de 25%. A medida de descongelamento 

previa “aumentos de 20% a 30% para alguns produtos, enquanto outros ficarão sob 

observação vigiada ou sujeitos ao CIP. Mas só terá aumento aquele setor que se 

comprometer a manter os preços estáveis por 120 dias” (OESP, 06/01/1987, p.37).  

Além disso, o desequilíbrio do setor externo, com a grande redução das reservas 

internacionais, foi a causa principal de uma medida impactante feita pelo presidente 

Sarney: em 20 de fevereiro de 1987, o país decretou a moratória dos juros da dívida 

externa. Segundo Macarini (2009), a moratória teve o mesmo impacto que o Cruzado II, 

uma expressiva ineficácia do ponto de vista dos resultados, a falta de apoio popular e o 

despertar da ira dos setores mais conservadores da sociedade. A situação não 

melhorava, as medidas não davam sinais de que surtiriam efeito, a inflação começava a 

se elevar e a moratória havia sido decretada. Foi com esse quadro que o governo iniciou 

o ano de 1987.  

Esse diagnóstico negativo da economia, com o fracasso do Plano Cruzado, levou 

à desintegração da equipe econômica. A aparente unidade na consecução do Plano 

começou a se desfazer com os sucessivos fiascos dos pacotes de correção que se 

sucederam. Assim, em fevereiro de 1987, Fernão Bracher demitiu-se do BACEN; em 

março foi a vez de Sayad (SEPLAN); e, em abril, Funaro deixou o Ministério da 

Fazenda. Os “pais do Cruzado” iam embora e para substituí-los foram nomeados Luiz 

Carlos Bresser Pereira, economista e um dos defensores da teoria da inflação inercial, 

para a Fazenda; Francisco Gros, economista que trabalhou em bancos privados e na 

época era diretor do BNDES, para o BACEN; e Aníbal Teixeira de Souza, para o 

Ministério do Planejamento (Sardenberg, 1987). 

 

 

A mudança na equipe econômica e as novas tentativas de salvar o Cruzado: o 
Plano Bresser 

 

Para entendermos melhor o ano de 1987 e a gestão de Bresser Pereira à frente do 

Ministério da Fazenda, devemos aprofundar um pouco mais o impacto do retorno à 

crise do setor externo e a consequente moratória decretada em finais de fevereiro. Em 

primeiro lugar, uma interpretação bastante plausível para a moratória talvez esteja 
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focada em dois pontos principais, a saber: por um lado, pretendia-se retomar o 

crescimento das reservas internacionais e iniciar um novo patamar de negociações com 

os credores externos; por outro, almejava-se reconquistar o apoio popular perdido após 

os sucessivos fracassos do Plano Cruzado (Modiano, 1990). Segundo Maciel (2012, 

p.209), “a moratória unilateral não foi motivada por nenhuma orientação anti-

imperialista ou mesmo simplesmente nacionalista, mas pela absoluta incapacidade de o 

país cumprir seus compromissos”.  

O fato é que nenhuma das equipes econômicas do governo da Nova República 

tratou seriamente de resolver o problema do setor externo. Com os “megasuperávits” de 

1985, isso deixou de ser um problema para o governo. Em seguida, com os olhos 

voltados para as questões internas e as dificuldades do Cruzado, não deram a devida 

importância ao setor externo, que era um fator determinante para a crise por que 

atravessava o país, tanto do ponto de vista das altas taxas de inflação, quanto do déficit 

público. Tais eram os principais problemas a que se propôs resolver o governo Sarney. 

Segundo Paulo Nogueira Batista, estudioso da questão da dívida externa no 

Brasil e chefe da Secretaria Especial de Assuntos Econômicos do Ministério do 

Planejamento desde 1985, a tese da moratória vinha sendo defendida dentro do governo, 

principalmente pelo ministro Funaro, desde outubro de 1986. Por outro lado, dentro do 

governo, o principal defensor da estratégia tradicional de negociação com os credores 

internacionais – de empréstimos-ponte para saldar os juros e assunção do receituário de 

ajuste interno do FMI –, era Fernão Bracher, presidente do BACEN até o início de 

1987. Sendo assim, uma parte da equipe econômica advogava no sentido de contenção 

da demanda interna e uma maxidesvalorização do cruzado – mesmo que isso 

representasse a volta das altas taxas de inflação, redução real dos salários e deterioração 

das contas públicas. Isso quer dizer que internamente o governo estava rachado entre os 

defensores das duas formas possíveis de tratamento da questão da dívida externa. O fato 

é que, na busca pela popularidade perdida após o fracasso do Cruzado e perseguindo a 

ideia de obter um mandato superior a quatro anos, Sarney optou pela decretação da 

moratória unilateral (Batista Junior, 1988). 

A suspensão dos pagamentos não atingia os juros da dívida bancária de curto 

prazo e nem os juros das dívidas de médio e longo prazos com credores não bancários, 

como os organismos internacionais, agências governamentais e credores privados não 

bancários. Mesmo assim, a interrupção dos pagamentos atingia praticamente 2/3 do 
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total da dívida brasileira com o exterior. De pronto, essa decisão resultava em uma 

economia de US$ 500 milhões por mês em média (Batista Junior, 1988).  

Paralelamente a esse processo de negociação, do lado interno da economia, viu-

se os índices de inflação explodirem novamente, voltando e até ultrapassando os níveis 

anteriores à 28 de fevereiro de 1986. Chegaram a 15% em março, 20% em abril, 23% 

em maio e 26% em junho.  

Foi com esse quadro que Bresser Pereira assumiu o comando da Fazenda. Com 

um discurso menos ambicioso do que o do Plano Cruzado, em relação à estabilização da 

economia, inclusive porque a conjuntura parecia bem menos favorável do que a de 

fevereiro de 1986. O ministro mantinha a crença de que o choque heterodoxo ainda era 

o melhor caminho para controlar, ou ao menos diminuir, a inflação inercial. Porém, para 

que o choque obtivesse sucesso era necessário colocar em prática um plano de 

estabilização anterior. Nesse sentido, dentre as medidas propostas por Bresser estavam: 

uma política salarial com aumentos reais, condicionados ao aumento da produtividade; 

uma ampla reforma tributária progressiva, que taxasse os ganhos de capital e 

aumentasse a carga tributária do governo; e uma desvalorização do Cruzado, para 

buscar um equacionamento das contas externas (Maciel, 2012). A expectativa, como já 

dito, era bem menos audaciosa. Buscava-se uma taxa de crescimento do PIB de 3,5%, 

diferente da esperança do seu antecessor, que buscava a taxa de 7%. Além disso, 

segundo o próprio Bresser, o Plano não visava a “inflação zero” como o Cruzado, e 

muito menos a desindexação total da economia, afinal, a conjuntura era bem diferente.  

Dessa forma, em junho de 1987, foi anunciado mais um plano econômico, mais 

uma tentativa de retirar o país da crise por que passava. Segundo Bresser, os objetivos 

desse Plano eram mais modestos e diferiam do Cruzado em três aspectos principais: (1) 

o Plano Bresser era um plano de emergência, o Cruzado não; (2) O Plano Bresser não 

propunha a reforma monetária, dada a dimensão da crise econômica, que segundo ele, 

seria a pior crise econômica e financeira da história do país; (3) Diferentemente do 

Cruzado, o Plano Bresser não propunha a desindexação total da economia, pois não 

visava zerar a inflação como o Cruzado; (4) devido à crise do setor externo, a taxa de 

câmbio não foi congelada, pelo contrário, houve uma desvalorização real da mesma; (5) 

o congelamento de 1987 tinha prazo determinado para começar e terminar, ao contrário 

do que ocorreu no lançamento do Cruzado; (6) o Plano Bresser, por ser uma medida 
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emergencial teria que recorrer, após o congelamento, às políticas tradicionais ortodoxas 

para manter o equilíbrio macroeconômico (Pereira, 1988).  

As preocupações centrais estavam na recuperação dos superávits comerciais e na 

redução do déficit público, que se situavam como as causas principais das elevadas 

taxas de inflação, segundo esta análise.  

Junto com adoção do novo plano, foi decretada uma mididesvalorização do 

câmbio de 9,1%. Para reduzir o déficit público, antes do congelamento, foi feito o 

reajuste de uma série de tarifas e preços públicos como: aço, 32%; combustíveis, 13%; 

energia elétrica, 45%; tarifas telefônicas, 34%; produtos petroquímicos, 8%; e tarifas 

portuárias, 42%. 

Com a crise do setor externo, o conjunto de medidas do novo plano priorizava 

mais as taxas de juros e câmbio, em contraposição aos preços e salários. “Os primeiros 

teriam indexação plena e contínua, os segundos teriam indexação imperfeita e defasada 

via Unidade de Referência de Preços (URP)” (Carneiro; Romano, 1988, p.27). No caso 

dos salários, estes foram reajustados defasados ao não se computar a inflação de junho, 

como forma de evitar, no futuro, o disparo do gatilho salarial. A técnica e o argumento 

eram os mesmos utilizados no Plano Cruzado, qual seja, a ideia de que os trabalhadores 

gastavam os salários recebidos em determinado mês, apenas no mês seguinte (Carneiro; 

Romano, 1988).  

Sendo assim, as perdas do poder de compra dos salários não foram repostas em 

sua totalidade, mostrando que a relação salário/lucro continuaria pendendo para o lado 

dos capitalistas. 

Num primeiro momento, preços e salários seriam congelados, enquanto que, 

como já dito, juros e câmbio seriam corrigidos mês a mês pela mesma taxa da inflação. 

Em um segundo momento, preços e salários seriam corrigidos a cada três meses pela 

média geométrica da taxa de inflação do mesmo período precedente, sendo a URP o 

instrumento formal de indexação.  

Esses foram os componentes principais para reduzir a demanda agregada, 

reequilibrar a balança comercial e diminuir o déficit público. Durante o período do 

congelamento, o indexador de títulos financeiros, as Letras do Banco Central (LBC), 

substituta da falecida ORTN, ficaram sempre acima da inflação, com taxas reais 

positivas. Seguindo a mesma linha, a taxa de câmbio também teve desvalorização real. 

Segundo o argumento da equipe econômica, manter altas as taxas de juros seria uma 
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forma de evitar a especulação com estoques, algo tão comum nos congelamentos 

anteriores.  

Nos meses de julho e agosto, viu-se uma diminuição na velocidade da queda do 

consumo em relação aos meses anteriores. Esta leve recuperação do consumo ocorreu, 

segundo Carneiro, por alguns motivos, mas o fundamental foi a queda das taxas 

nominais de juros e alongamento dos prazos do crédito ao consumidor, o que levou a 

uma antecipação do consumo, mesmo com níveis médios menores de renda disponível 

(Carneiro; Romano, 1988). Mas, nos meses seguintes, período chamado por vários 

autores de “fase da flexibilização” (dos preços, principalmente), o que se viu foi o 

consumo decair drasticamente.  

Paralelamente ao Plano Bresser, em julho, foi publicado um documento 

chamado Plano de Controle Macroeconômico, em que se diagnosticava os problemas da 

economia àquela altura. Apontavam-se os erros cometidos pelo Cruzado e acenava-se 

para um horizonte de metas a serem alcançadas pelo governo, por meio de um 

planejamento de médio prazo (1987-1991). 

As medidas de política econômica não pareciam surtir o efeito desejado. Com 

isso, em agosto, o governo efetuou o descongelamento dos preços e permitiu reajustes 

de até 10%, quase o dobro da URP estabelecida para o período de setembro a 

novembro. A inflação que atingiu 3% em julho, dobrou para 6,3% em agosto, e em 

outubro, já chegava aos 9%, fechando o ano, em dezembro, em 14% (Carneiro; 

Romano, 1988).  

As quedas do consumo, do salário real, do investimento produtivo e do 

crescimento do produto, aliados à desorganização do sistema de preços relativos e à 

aceleração inflacionária, foram as principais causas, ao menos aparentes, que levaram 

ao fracasso de mais um plano de estabilização. Bresser Pereira nunca foi unanimidade 

no governo e nem no PMDB.11 As medidas de política econômica não estavam 

correspondendo às expectativas e a situação política não era favorável, com a luta se 

acirrando em torno da Constituinte. Conjuminando todos esses fatores, Bresser demitiu-

se do cargo de ministro, em dezembro de 1987, inaugurando mais um capítulo e 

encerrando outro, das políticas econômicas do governo Sarney.   

                                                           
11 Quando da demissão de Funaro, Ulysses Guimarães e Sarney reuniram-se para discutir os possíveis 
sucessores. Chegaram a uma lista com quatro nomes, e um deles era o de Luiz Carlos Bresser Pereira, 
sobre o qual Sarney teria dito: “Mas esse não dá, esse é do supermercado! ”. Por ironia ou não do destino, 
foi justamente Bresser que Funaro indicou para ser seu sucessor. (In: Nepomuceno, 1990, p.18). 
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A volta à ortodoxia (neoliberal?): a gestão de Maílson da Nóbrega 

 

Para o lugar de Bresser Pereira, Sarney nomeou Maílson da Nóbrega, 

economista sabidamente ortodoxo e com ligações diretas com antigos gestores da 

política econômica como Delfim Netto, Mario Henrique Simonsen e Ernane Galvêas. O 

novo ministro havia assumido o cargo interinamente quando da demissão de Bresser e 

tomou posse definitivamente em janeiro de 1988. No seu discurso de posse já dava 

mostras do que viria pela frente (OESP, 07/01/1988, p.23). Alguns dos termos 

empregados por Nóbrega, já davam o tom do que poderia ser a sua gestão à frente do 

Ministério da Fazenda: “livre-iniciativa”, “controle rígido do déficit público”, “corte de 

despesas do governo”, “extinção de empresas estatais”, etc. Vejamos a análise que o 

ministro fez, mais de dez anos depois, sobre a economia no governo Sarney. 

O governo [Sarney] iniciou sob os efeitos de três grandes crises 
acontecidas ao longo dos dez anos anteriores: (1) a do petróleo, 
derivada dos aumentos de preços de 1973 e 1979; (2) a da dívida 
externa, detonada com a moratória mexicana de 1982; e (3) a crise 
fiscal resultante da exaustão do modelo do nacional-
desenvolvimentismo, que se baseava no protecionismo e na concessão 
de subsídios e incentivos fiscais em favor da agricultura, da indústria e 
das exportações.  
[...] 
No front fiscal, a herança do governo Sarney não foi menos grave. O 
modelo de desenvolvimento baseado na ação estatal, que tantos frutos 
trouxe para o Brasil entre os anos de 1950 e meados dos anos 1970, 
começou a ruir sob o seu próprio peso a partir da segunda metade da 
década de 1970. O esforço adicional de substituição de importações de 
bens de capital e insumos básicos, realizado durante o governo do 
presidente Ernesto Geisel, contribuiu para mudanças estruturais 
importantes na economia, mas acelerou a falência do modelo de 
desenvolvimento e marcou o início da mais longa e mais grave crise 
fiscal do Estado brasileiro. A crise se aprofundou ainda mais durante o 
governo do presidente João Figueiredo, em virtude dos efeitos fiscais 
da dívida externa. (Nóbrega, 2001, p.143).  

 
Essa análise, feita a posteriori dos fatos ocorridos, só reforça a tese de que a 

partir da sua ascensão ao cargo de ministro da Fazenda, o governo Sarney abriu-se 

definitivamente ao neoliberalismo. Veremos agora algumas das possíveis motivações 

para essa guinada na política econômica. 

Nóbrega defendia que se fizesse uma política econômica mais tradicional, algo 

que fosse menos complexo. Sendo assim, diria que faria o “feijão com arroz”, algo que 
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todos já conhecessem, ao contrário dos choques heterodoxos. O subterfugio retórico 

mostrava que a intenção não era nada além do que o retorno à política econômica 

gradualista ortodoxa. Assim, a política econômica de Nóbrega, em seu primeiro ano à 

frente do Ministério da Fazenda, ficou conhecida como política do “Feijão com Arroz”. 

A ideia era que a inflação se estabilizasse, mesmo que em patamares mais altos, 

em torno dos 15% ao mês. A chamada austeridade nos gastos públicos seria um dos 

meios para alcançar esse objetivo, cortando custos com pessoal; proibindo a contratação 

de novos servidores públicos; aumentando as jornadas de trabalho; reduzindo os salários 

reais; e reduzindo drasticamente o investimento do Estado; tudo isso, segundo o 

discurso “sem recessão e desemprego” (Maciel, 2012). 

Além disso, em janeiro, a moratória da dívida externa foi suspensa com o 

retorno ao pagamento dos juros. Em junho foi fechado um novo acordo com o FMI e os 

principais termos eram: (1) meta do déficit público para 1988 deveria ser de 4% do PIB 

e 2% em 1989; e como forma de mensuração do déficit seria utilizado o conceito de 

Necessidade de Financiamento do Setor Público (NFSP);12 (2) inflação de até 600% em 

1988; (3) e a liberação do chamado “dinheiro novo”, em um montante de US$ 1,5 

bilhões entre julho e agosto (OESP, 01/06/1988, p.21). Até o final do ano de 1988, 

foram liberados US$ 5,2 bilhões, sendo que destes, US$ 4 bilhões, serviram apenas para 

pagar os juros “atrasados” do período da moratória (Modiano, 1990). 

O prestígio que tinha a política econômica do ministro da Fazenda pôde ser 

percebido através do apoio que Sarney recebeu ao ter o seu mandato estendido, para 5 

anos, mesmo com o país à beira da hiperinflação. Em julho a inflação chegou aos 24% 

ao mês, flutuando em torno deste patamar até dezembro, quando fechou o ano em 28%. 

Depois de conseguido o objetivo político (mandato estendido), segundo Maciel 

(2012), Sarney aprofundou a sua guinada neoliberal. Em maio a inflação chegou aos 

20%, mesmo assim o governo suspendeu os reajustes salariais do setor público, que 

seriam de 16,5%, segundo a URP. Nesse mesmo sentido, em julho o governo decretou 

um corte nos orçamentos dos ministérios entre 21% e 40%. Possivelmente, por esse 

motivo, em 1988, as greves do funcionalismo público tenham ultrapassado em número 

as greves do setor privado. 
                                                           
12 Esse conceito surgiu como um correlato, de outro, chamado de Necessidade Básica de Financiamento 
do Déficit Público (NBFDP). Os dois, segundo Wilson Barbosa, serviram aos interesses do FMI de 
ajustamento externo-interno durante a década de 1980, por meio de esquema de dupla contabilidade, que 
visava: (a) desnacionalizar a economia local; e (b) apropriar-se das grandes empresas públicas e mistas 

que constituem a sua espinha dorsal. (Barbosa, 1986). 
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Ao que tudo indica, a prioridade da política econômica do “Feijão com Arroz”, 

centrava-se na retomada das relações com os credores internacionais. Embutido no 

“pacote” estavam políticas fiscal e monetária restritivas, com o objetivo de reduzir o 

déficit público e, consequentemente, a inflação. Com isso, “naturalmente” a inflação 

diminuiria e por isso não seriam necessárias medidas drásticas como congelamento de 

preços ou choques recessivos.  

A política do “Feijão com Arroz” não demonstrava sucesso em sua empreitada, 

pelo menos do ponto de vista daquilo a que se propôs. Assim, o governo Sarney 

começou a articular um “pacto social” que seria firmado entre empresários e 

trabalhadores, por meio de suas entidades representativas.  

Mesmo que pequenas e/ou parciais, as conquistas dos trabalhadores são sempre 

vistas, por determinados economistas, como “encarecimento de custos”. Esse tipo de 

discurso é aquele que olha as coisas sempre pelo lado dos capitalistas e que pode ser o 

primeiro passo para mais aumentos de preços, como forma de manter os mesmos 

patamares de taxas de lucro.  

O “pacto social” parecia advir da assunção, por parte do governo, de que a 

política do “Feijão com Arroz” não estava resolvendo os problemas mais prementes da 

economia brasileira. Vejamos agora o que era proposto: fixação de um limite para 

reajustes de tarifas e preços públicos de até 26,5% por um período de 30 dias, contados 

a partir de 5 de novembro, e de 25% nos 30 dias subsequentes; controle de preços de 94 

produtos básicos e também com reajustes máximos de 25%; URP, reajustando os 

salários em dezembro na mesma faixa dos 25%, buscando a unificação dos indexadores 

(preços e salários) a partir de janeiro de 1989 (OESP, 05/11/1988, p.30). 

Em pouco tempo, alguns empresários quebraram o pacto, cobrando ágios ou 

reajustando os preços acima do limite estipulado (OESP, 04/12/1988, p.56). Também 

por isso, as taxas de inflação dos meses finais do ano 1988, especialmente novembro e 

dezembro, não tiveram recuo, ficando em 28% e 28,8%, respectivamente, chegando a 

1037,56% ao ano. O salário mínimo real teve crescimento de 0% e houve um 

crescimento negativo do PIB de 0,1% (Baer, 2009). Ou seja, a situação da economia só 

piorava, os índices de inflação mais que dobraram em relação ao ano anterior. Dessa 

forma, o governo decidiu mudar de postura – afinal era iminente o risco da 

hiperinflação – e adotou um novo plano econômico, chamado de Plano Verão.   
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O Plano Verão foi instituído em 15 de janeiro de 1989 por meio da Medida 

Provisória nº 32 (Brasil, 1989). Assim como o Plano Bresser, o Verão adotava uma 

mistura dos receituários heterodoxo e ortodoxo. No curto prazo, o novo plano visava 

reduzir a demanda agregada por meio do congelamento de preços, aliado ao aumento 

real das taxas de juros, como forma de evitar a especulação com estoques e moeda 

estrangeira. Além disso, pretendia promover um corte profundo nas despesas públicas, 

pois mantinha-se o diagnóstico de que uma das causas principais da inflação era o 

déficit público. Outro fator que era considerado um poderoso alimentador da inflação 

era o instituto da indexação, por isso, buscou-se desindexar a economia por completo.  

 A primeira medida concreta do novo plano foi a reforma monetária. Trocou-se o 

cruzado pelo cruzado novo (NCz$), cortando-se mais três zeros da moeda, em que cada 

cruzado novo equivaleria a mil cruzados “antigos”. Além disso, extinguiu-se os 

indexadores oficiais da economia, URP e OTN. Em relação aos salários, estes foram 

convertidos para os cruzados novos por meio da média real do poder de compra dos 12 

meses anteriores. A esse valor foi acrescido um abono de 26,1% da URP, que era o 

valor já fixado para a URP de janeiro de 1989. Os preços foram congelados ao nível de 

15 de janeiro, por tempo indeterminado, com reajustes sendo realizados na véspera. A 

taxa de câmbio foi desvalorizada em 18% e em seguida congelada por tempo 

indeterminado (Modiano, 19900).  

E o governo foi além, ao apresentar um plano de ajuste fiscal, que segundo o 

ministro da Fazenda afirmou anos depois, era bem mais ambicioso do que aquele que 

foi aprovado pelo Congresso. 

A novidade do Plano Verão foi seu lado reformista. Pela primeira vez, 
uma tentativa de estabilização baseada em congelamento de preços 
associava medidas efetivas no campo fiscal. Estabeleceu-se a regra 
segunda a qual o Tesouro Nacional não poderia gastar mais do que 
arrecadava. Propôs-se a extinção de várias organizações estatais e a 
instituição de um amplo programa de privatização, cujas normas 
inspiraram a legislação do atual programa [o Plano Real]. Previu-se a 
demissão de todos os funcionários públicos federais não estáveis, que 
se estimava na época em mais de setenta mil. Infelizmente, o 
Congresso aprovou apenas o congelamento de preços e salários, 
rejeitando todas as demais iniciativas. Por isso, o plano perdeu 
rapidamente credibilidade, que era elemento essencial para preservar o 
congelamento. Seu insucesso acabou acontecendo mais rapidamente 
do que o de seus antecessores (Nóbrega, 2001, p.147). 
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Com essa declaração, podemos ter uma ideia de qual era o verdadeiro objetivo 

das políticas econômicas do último período do governo Sarney. Era a chamada 

“abertura da economia”, que segundo o próprio Nóbrega, completou-se nos governos 

posteriores, Collor e FHC. O seu argumento é o de que ele e Sarney precederam o 

Consenso de Washington na abertura ao neoliberalismo (Nóbrega, 2001). 

Os resultados do Plano não foram os esperados. Mesmo com a baixa da inflação 

nos dois primeiros meses de congelamento (3,6% em fevereiro e 6,1% em março), o 

governo não conseguiu completar sua política fiscal como desejava o ministro da 

Fazenda, segundo bem relatado na sua análise. Com isso, o governo manteve alta a taxa 

de juros, o que piorou ainda mais a situação das contas públicas. Em 1989 os dispêndios 

com os juros da dívida interna alcançaram 4% do PIB (Modiano, 1990).  

Já o setor externo retomou e até ultrapassou os patamares atingidos nos anos de 

ajustamento externo, chegando a um superávit comercial de US$ 20 bilhões no 

acumulado dos últimos doze meses, contados a partir de março de 1989 (Baer, 2009). 

Em 1988 o Brasil pagou só de juros, das dívidas interna e externa, o equivalente a US$ 

15,6 bilhões. Ao final do mesmo ano, a dívida líquida total (interna mais externa) do 

setor público alcançou os US$ 149 bilhões, sendo só a dívida externa (líquida) 

responsável por US$ 81 bilhões (Batista Junior, 1989). O serviço da dívida representava 

mais de 12% do PIB em 1988 (Cerqueira, 2003). Com isso, vê-se que a transferência de 

recursos do setor público ao setor privado continuava a todo vapor. 

As tentativas de estabilização pareciam estar falhando, por isso em abril, o 

governo retoma a política de indexação, dessa vez criando o Bônus do Tesouro 

Nacional (BTN) para substituir a extinta OTN, com correção baseada nas varrições do 

IPC. Além disso, iniciou-se o processo de descongelamento dos preços, estipulando-se 

um prazo de 90 dias de intervalo entre os reajustes. Ainda assim, as taxas de inflação 

continuavam subindo, em maio chegou a 9,9% e em junho já ultrapassava os 20%.  

Atendendo às pressões dos movimentos dos trabalhadores, o Congresso aprovou 

uma nova política salarial, que reconstituiu o método de reajuste do governo Figueiredo. 

Os reajustes seriam em períodos variados e de acordo com as faixas salariais.  

A economia parecia fora de controle e as políticas econômicas não tinham mais 

eficácia nenhuma, dada a profundidade do descrédito em que havia imergido o governo. 

O Plano Verão caía por terra, assim como todos os outros planos de estabilização 
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anteriores, só que desta vez mais rapidamente e com efeitos ainda mais catastróficos 

para a economia.  

A transferência de recursos do setor público ao setor privado e o arrocho salarial 

podem ser apontados como alguns dos fatores que não deixaram a economia entrar em 

recessão. Em 1989, o PIB cresceu 3,3%, porém, a inflação alcançou 1320% ao ano. 

Assim terminava o governo Sarney, com a primeira eleição direta para presidente da 

República, em que foi eleito Fernando Collor de Mello. 

 

 

Considerações Finais 

 

Como história econômica que é, a questão aqui não seria dizer que não teria 

ocorrido a crise do endividamento, caso outras políticas e políticas econômicas 

houvessem sido adotadas. A questão se põe no plano dos fatos que existiam, qual seja, 

como as políticas econômicas adotadas no governo Sarney expressavam uma 

subordinação a uma macroestratégia que não permitia a ruptura com o curso anterior 

das decisões tomadas.  

A meu ver, a explicação essencial do limite das formas daquelas políticas 

econômicas encontra-se nessa estratégia oculta de continuidade, que exigia manter-se o 

país dentro da divisão internacional do trabalho e desprovido da perspectiva de buscar 

ou encontrar um outro caminho para o problema da dívida, que não fosse assumi-la e 

paga-la, com o sacrifício de toda uma geração. 
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