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Resultantes do plano
1- desabastecimento e “ágio” para produtos de primeira necessidade
2- diminuição de exportações e consequente menor entrada de divisas
3- utilização política do plano – Congresso com maioria do PMD (54%) e 
22 governadores
4- explosão de consumo – demanda maior do que a oferta
5- controle de preços e salários não leva ao crescimento da produção
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A melhora das condições foi efêmera, pois já nos últimos meses de 
1986 havia falta de mercadorias nas prateleiras, empresários 

conseguiam burlar as tabelas de preços e vender por preço maior 
(ágio), falta de carne em face da recusa dos pecuaristas ender pelos 

preços tabelados.

Frente a esta situação, Sarney foi obrigado a buscar apoio político entre 
os grupm veos conversavores do país para a aprovação de novos 
planos econômicos (Plano Cruzado II em 1986, Plano Bresser em 

1987, Plano Verão em 1989), com o objetivo de controlar os gastos 
públicos, conter a forte inflação e renegociar a dívida externa.
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2 – Novembro de 1986 – Plano Cruzado II ( Dilson Funaro)
• Descongelamento de preços e salários
• “Pacote! Tributário para o governo fazer face ao déficit fiscal, o que

significou 60%de aumento no preço da gasolina, 120% no dos telefones e
energia, 80% no preço dos automóveis e 100% no das bebidas

Resultado – Volta da inflação e manutenção do desabastecimento =
Fracasso do plano
POR QUE? – Indústria não consegue atender à demanda

- Hábito de estocar para comprar pelo melhor preço



Nova República pós 1985

3 – Junho de 1987 – Plano Bresser ( Ministro Bresser Pereira)
• Base: congelamento de preços e salários por 90 dias com pequenos

reajustes periódicos
• Congelamento de tarifas públicas e das taxas de câmbio ( controle da

exportação e importação)
• Taxas de juros reais para evitar a estocagem e manter o fluxo de bens

de consumo duráveis e não duráveis

• Objetivo : diminuir o déficit das contas públicas em relação ao PIB (de
6.7% para 3.5%)= = NÃO HOUVE EFEITO POSITIVO
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4 – Início de 1989 – Plano Verão

• Reformulação do padrão monetário – cruzado novo- e o corte de três
decimais (1.000 cruzados = 1 cruzado novo)

• Novo congelamento de preços .
• Corte de gastos públicos (demissões)
• Abertura ao Capital estrangeiro
• Proposta de privatizações ( Projeto neo liberal do ministro Mailson da

Nóbrega)
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• Questão fundamental – desastre dos planos anteriores
leva ao descrédito do governo e a não observância da
manutenção de preços.
• Preços são aumentados através de medidas extra- legais
• Governo mantém alta taxa de juros para tentar lidar com
déficit orçamento

5- 1990 – Volta ao padrão monetário “cruzeiro” mas sem
mudança de valor – período marcado por espiral
inflacionária ( 1989 – 1782,4% ao ano)


