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RESUMO 

 
Com um crescimento de cerca de 34% da inflação, sob o contexto de uma crise 
econômica mundial e o desgaste do Regime Militar, nasceram os Planos de 
Estabilização Econômica. O Plano Cruzado foi o primeiro deles, criado em 
1986, esse plano se caracterizou pelo congelamento de preços. Ainda sob a 
vigência da Constituição de 1967, nasceram outros planos que assim como o 
primeiro somente demonstraram um fulgor inicial, foram eles o Plano Cruzado, 
Bresser e Verão. Já sob a vigência da Constituição democrática de 1988, foi 
lançado o Cruzado Novo; todos a seu modo tentaram interromper o processo 
inflacionário e promover o crescimento do setor econômico em suas mais 
diversas ramificações, entretanto a perda do poder aquisitivo, e a negativa de 
vendas do comércio varejista mostrava a grande crise pela qual passava o 
país. Com o Plano Collor não foi diferente, houve aumento de gastos 
financeiros de 158%, que passou a ser a principal causa do déficit 
governamental. O plano adotava medidas drásticas, com bloqueio de 
poupanças, introdução de nova moeda e cobrança de impostos sobre 
operações financeiras. A inflação à época chegava a casa dos 80%, o fracasso 
se repetiu com o Plano Collor II, com reflexos negativos em vários setores, O 
plano seguinte, o Real, vigente até hoje, teve inicialmente a meta de 
estabelecer equilíbrio das contas do governo, criou-se a Unidade Real de Valor 
(URV) a fim de estabelecer um padrão estável de valor e a criação de uma 
nova moeda, o Real. Lançada em 1994, tinha por objetivo recuperar a situação 
financeira do país e atender os preceitos da nova constituição, alcançar as 
garantias e conferir os direitos sociais por ela previstos. Contrário ao que os 
economistas esperavam, após alguns percalços iniciais, pela primeira vez em 
muitos anos havia equilíbrio nas taxas de câmbio, assegurando a paridade 
entre o Real e o Dólar, e o trabalhador pôde após muitos anos, ter a certeza de 
uma renda real. 
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