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The decade of 90 was marked by deep transformations in the national economical scenery, 
as in the international, resultants of modifications in the productive structures of each 
country. The insert of a country in this scenery produces deep effects on the structure of 
the internal economy. Brazil, after an authoritarian political regime, and an economical 
autarchical introspective regime of development, it passed by a fast transition process to 
the economical and commercial opening, initiated in the begining of the 90’s. In this 
article is analysed the Brazilian economical scenery in that period, emphasizing the Plano 
Real, focusing its strong and weak points, and the impacts in the Brazilian economy.  
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1. Introdução 
 

A década de 90 foi marcada por profundas transformações tanto no cenário econômico 
nacional, como no internacional, resultantes de modificações de fundo nas estruturas 
produtivas de cada país. Observou-se nas relações comerciais entre os países uma maior 
convergência nas estruturas de demanda, devido à universalização dos padrões de consumo 
e de oferta de produtos nos diferentes países. Além disso a derrubada das fronteiras 
nacionais, a intensificação do comércio e dos investimentos em nível mundial e a 
necessidade de se estar cada vez mais próximo dos mercados são algumas das 
características determinantes do cenário internacional. 

A inserção de um país nesse cenário produz efeitos profundos sobre a estrutura da 
economia interna: a configuração interna de preços relativos de bens e serviços fica mais 
próxima da configuração existente no mundo e por essa passa a ser influenciada. No que se 
refere à alocação de recursos, as flutuações macroeconômicas internacionais transmitem-se 
mais rapidamente à economia interna. A política econômica fica condicionada às regras 
universalmente aceitas, o que reduz drasticamente o grau de arbítrio do governo na sua 
ação fiscal, monetária e cambial, e há uma tendência à uniformização da legislação 
econômica dos países, induzida pela necessidade de gerar um ambiente competitivo com o 
resto do mundo. 

O Brasil, após um regime político autoritário e fechado, e economicamente de um 
regime de desenvolvimento autárquico, voltado para dentro, passou por um rápido 
processo de transição para a abertura econômica e comercial, iniciado na virada da década 
de 90. A partir de então a economia brasileira reestruturou-se, com o Estado deixando de 
atuar ativamente no setor produtivo, privatizando grande parte das chamadas empresas 
estatais, e integrou-se com a economia internacional, de maneira não muito planejada, 
sendo cada vez mais dependente e influenciada pela lógica do mercado externo. Além 
disso, após resolver problemas políticos importantes como a redemocratização a partir de 
1985, a economia brasileira passou a conviver com problemas econômicos crônicos, como 
o descontrole inflacionário, que desestabilizava e estagnava qualquer tentativa de 
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crescimento econômico. A taxa anual de inflação quadruplicou entre o início de 1985 e o 
final de 1988 (ABREU, 1990) e atingiu 81% ao mês em março de 1990 (BAER, 1996). 
Esse cenário se estendeu até 1994, quando a implementação do Plano Real conseguiu 
controlar a inflação de maneira mais efetiva, porém com um ônus elevado para a economia 
como um todo. 

O artigo tem por objetivo analisar Plano Real, enfocando seus pontos fortes e fracos, 
contextualizando-o com o cenário econômico da década de 90, enfatizando seus possíveis 
impactos na economia brasileira.  
 
2. O Cenário Econômico Brasileiro na Década de 90 
 

O Brasil adotou, nas décadas de 50 a 80, um estilo de desenvolvimento autárquico ou 
voltado "para dentro", apoiado na proteção generalizada ao mercado interno e nos 
controles cambiais. Se, de um lado, esse modelo de industrialização induzida (substituição 
de importações), com intensa participação estatal na atividade econômica conseguiu 
implantar um parque industrial relativamente moderno no país, de outro, produziu grande 
ineficiência na estrutura de produção, consumo e intermediação financeira.  

A década de 80, foi considerada uma década perdida para a economia brasileira, devido 
aos inúmeros problemas políticos e econômicos que assolaram o país, com os indicadores 
de desempenho macroeconômicos bem abaixo dos da década de 70, quando o Brasil viveu 
o chamado “milagre econômico”. 

Pinheiro et al. (1999:13), considerando dados projetados para o ano de 1999, destacam 
que a década de 90 também pode ser considerada uma década perdida, ainda pior do que a 
década 80, quando se compara o desempenho macroeconômico do país nas duas décadas:  

 
“nos 10 anos de 1990 a 1999, o PIB terá crescido em média de 1,7% a.a. (2,9% a.a. em 
1980-1989), a inflação anual ficado em média em 278% (272,5% em 1980-1989), a taxa de 
investimento média a preços constantes de 1980 em 15,9% do PIB (18,2% do PIB nos anos 
80), as exportações crescido em média 4,5% a.a. (8,5% a.a. em 1980-1989), e a taxa de 
desemprego ficado em média 5,7% (contra 5,4% na década passada)." 

 
Apesar desse desempenho desfavorável, alguns dados positivos devem ser ressaltados 

sobre a década de 90, como o controle inflacionário, a relativa estabilidade econômica, a 
abertura e integração da economia brasileira com o mercado externo, podendo ser os dois 
últimos serem interpretados como positivos ou negativos, se considerar as conseqüências e 
o ônus que a economia brasileira passou a incorrer. 

Dando prosseguimento aos processos de abertura econômica e de integração externa, 
iniciados no governo Collor, Fernando Henrique Cardoso, revogou todas as medidas de 
favorecimento dos capitais nacionais em face dos estrangeiros, privatizou a produção 
estatal, alterando o relacionamento entre os modos de produção. Com isso, o modo 
capitalista de produção deixou de ser tutelado pelo Estado e sua integração ao grande 
capital global, controlado por residentes nos chamados países centrais, vem sendo 
sistematicamente fomentada. Neste cenário o papel do Estado na economia brasileira 
mudou drasticamente, passando de um Estado-empresário, que procurava impulsionar o 
desenvolvimento econômico definindo diretamente onde os fatores de produção deveriam 
ser alocados, para um Estado regulador e fiscal, mudando o foco da simples acumulação de 
capital para uma busca de eficiência e produtividade (PINHEIRO, 1999). 

Paralelo a essa abertura, a economia do país apresentava um quadro crônico de 
inflação, o qual persistia apesar dos diversos planos de estabilização que tentaram pôr-lhe 
um fim. Inflação essa, vista como resultado da má vontade dos governantes em controlá-la, 
devido ao fato de financiar grande parte dos seus gastos com o chamado "imposto 
inflacionário". 
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Na visão de Arida (1999), a inflação brasileira era predominantemente inercial pois seu 
maior determinante era a inflação passada, em um processo no qual a inflação futura era 
alimentada e acelerada por ela. Adicionalmente, Batista Jr. (1999), identifica o déficit 
público como uma causa fundamental do processo inflacionário, uma vez que só seria 
possível combatê-la com o equilíbrio das contas do governo. 

Pereira (1998) numa visão um pouco controversa destaca que, a explicação da inflação 
da economia brasileira não é válida nem a partir do déficit público, pois este foi zerado em 
1990 e 1991, e a inflação permaneceu em alta; nem a partir do crescimento da oferta 
monetária, dado o caráter passivo ou endógeno da oferta de moeda quando a inflação é alta 
e inercial. 

Fazendo um retrospectiva da história econômica do Brasil nos últimos anos, observa-se 
que a tentativa de estabilização econômica e o controle inflacionário passou por vários 
planos de estabilização a partir do final da década de 70. Alguns com características 
heterodoxas, que se fizeram uso de políticas restritivas, congelamentos de preços, taxas de 
juros e salários, com a utilização dos chamados "gatilhos" que possibilitavam uma 
reposição de parte das perdas salariais, como foram os planos: Cruzado I e Cruzado II 
(1986), Collor I e Collor II (1990-1992). Outros de cunho ortodoxo, voltado para melhoras 
nos indicadores macroeconômicos, como o Balanço de Pagamentos, superávites 
comerciais, através de políticas alinhadas com o FMI, como foram os planos implantados 
por Delfim Neto (1982-1984) e Francisco Dorneles (1985). Enquanto que outros 
constituíram-se de uma mescla entre heterodoxia e ortodoxia, como foram os planos de 
Delfim Neto (1979-1982), Bresser Pereira (1987-1988) e Maílson da Nobrega, conhecido 
como Plano Verão (1989-1990). 

Inserido nesse contexto inflacionário, a moeda brasileira, inserida nessa ciranda 
inflacionária, desempenhava apenas uma de suas três funções primordiais, a de troca de 
mercadorias, deixando de desempenhar a contento as funções de reserva de valor e 
representante geral das mercadorias. 

Duas medidas importantes, de grande impacto na economia brasileira foram 
introduzidas no período Collor, o programa de privatização e a alteração da estratégia de 
comércio exterior, com a liberação das importações. O programa de privatização foi 
ampliado a partir de 1995, com a decisão de acabar com os monopólios do setor público na 
área de infra-estrutura e à iniciativa dos governos estaduais de desenvolver seus próprios 
programas de privatização. Se por um lado esse programa desempenhou um importante 
papel na sustentação do Plano Real, atraindo elevados montantes de investimento direto 
estrangeiro, que ajudaram a financiar os altos déficits em conta corrente e evitaram a 
explosão da dívida pública; por outro, como nenhum recurso é captado sem custos, ele 
representou a desnacionalização de nosso parque industrial. 

O processo de abertura econômica iniciada no governo Collor, resultou em fortes 
impactos sobre a lógica de formação de preços na economia, tanto no que diz respeito à 
capacidade dos empresários de repassarem os aumentos de custos para preços, como no 
poder dos sindicatos em suas pretensões salariais. Entre 1988 e 1997 as exportações 
brasileiras passaram de US$ 33,8 bilhões para US$ 53 bilhões, um aumento total de 57% e 
médio de 4,6% ao ano. Já as importações, no mesmo período, quadruplicaram, atingindo 
US$ 61,3 bilhões, com crescimento médio de 15,4% ao ano. Essa diferença nos ritmos de 
crescimento levaram a uma inversão no sinal do saldo da Balança Comercial, aumentando 
a dependência ao capital estrangeiro (Vasconcelos et al., 1999). 

O governo de Itamar Franco se colocou como um período de transição, demorando 
para dar qualquer rumo à política econômica. Foram três os ministros da fazenda num 
período de seis meses. Em maio de 1993 foi indicado o quarto ministro da fazenda, 
Fernando Henrique Cardoso, que logo apresenta um plano de austeridade denominado 
Plano de Ação Imediata, cujo ponto básico era um corte nos gastos do governo. Apesar das 
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suas ações a inflação continuava imbatível, já atingindo novamente 20% ao mês, e só foi 
solucionada com o Plano Real.  
 
3. O Plano Real 
 

Dado as singularidades da inflação brasileira nenhum dos planos adotados até então 
surtiu efeito a médio-longo prazo. Somente um plano de ajuste distinto desses, baseado na 
desindexação da economia poderia resolver mais satisfatoriamente a situação da crise 
inflacionária, com suas conseqüências nefastas para o setor produtivo. 

A economia brasileira no momento da introdução do Plano Real apresentava alguns 
fatores favoráveis como a alta liquidez internacional e o alto nível das reservas cambiais. 
Além disso, Baer (1996:390) destaca que a abertura da economia iniciada pelo governo 
Collor/Itamar e a manutenção de uma taxa de câmbio estável foram usadas eficientemente 
no Plano Real, a fim de ajudar a estabilização de preços e pressionar as empresas a se 
tornarem eficientes. 

O Plano Real ao contrário de planos de estabilização econômica anteriores não foi 
implantado de maneira abrupta, como um choque na economia, mas sim de maneira 
gradual e planejada, precedido por uma ampla discussão no Congresso Nacional e pelo 
público. O plano pode ser visto como tendo duas grandes etapas, sendo a primeira um 
ajuste fiscal emergencial de preparação da economia, e a segunda, a criação de um 
mecanismo de indexação progressivo, cujo indexador era a Unidade Real de Valor (URV), 
que estava vinculado ao dólar em condição de igualdade, cuja cotação na moeda em vigor 
(Cruzeiros Reais) aumentava diariamente, conforme três índices IGPM, IPCA-E e IPC-
FIPE. Suas fases podem ser resumidas em: (1) ajuste fiscal emergencial, (2) criação da 
URV, (3) conclusão da reforma monetária, e (4) reformas estruturais (OLIVEIRA, 1996).  

As principais medidas do ajuste fiscal consistiam: (1) aumento geral de impostos; (2) 
direcionamento de 15% de todos os impostos arrecadados para o recém-criado Fundo 
Social de Emergência; e (3) corte nos investimento no pessoal e nos orçamentos das 
empresas estatais, de cerca de US$ 7 bilhões (BAER, 1996). 

Antes da implantação do programa de estabilização, a situação política e econômica do 
país apresentava um conflito distributivo que se contrapunha a um déficit orçamentário. O 
ideal era que o Plano Real fosse precedido por um amplo ajuste fiscal, que saneasse 
previamente as finanças do Estado em relação à estabilização existente. O que se verificou 
foi que tal ajuste se deu de maneira mínima, pois avançou-se em alguma medida no ajuste 
fiscal de forma a viabilizar a reforma monetária, sem contudo completá-lo em bases 
duradouras na primeira fase do programa (OLIVEIRA, 1996). 

A Fase II, do plano, com a criação da URV, do ponto de vista técnico significou uma 
hiper-inflação virtual, ao alinhar todos os preços da economia em um único indexador. Isso 
levou a um alinhamento do sistema de preços relativos, além do fato positivo do país ter 
reservas cambiais suficientes para garantir a sua implantação, resultado de um sofrível 
aprendizado com o Plano Cruzado. 

Visando manter o controle inflacionário, o Plano Real foi introduzido com um política 
monetária restritiva, que consistiu em um limite de curto prazo sobre empréstimos para 
financiar exportações, exigência de um depósito compulsório sobre novas captações, um 
limite sobre a expansão da base monetária de R$ 9,5 bilhões até o final de março de 1995, 
além da manutenção de taxas de juros elevadas, com o objetivo de controlar um possível 
aumento de consumo e desencorajar a estocagem especulativa (BAER, 1996). 

O Plano Real na sua concepção, estava fundamentado em três âncoras explícitas: (1) 
política cambial sobrevalorizada, que ao contrário do que foi feito na Argentina onde o 
peso foi fixado em 1 dólar, deixou-se o câmbio valorizar, atingindo picos de valorização de 
R$ 0,84 por US$ 1,00 em outubro e novembro de 94 e fevereiro de 95; (2) política de juros 
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elevados, que visava atrair financiamentos para o Balanço de Pagamentos via recursos 
estrangeiros; e (3) política de privatização, através da qual grande parte da produção da 
economia saiu da chancela Estatal. 

Com a valorização cambial, abertura comercial e volume significativo de reservas, 
criou-se uma camisa de forças para os preços internos. Esta estratégia de estabilização tem 
efeitos diversos de acordo com a natureza dos produtos. Para os bens tradeables, ou 
aqueles que são transacionados no mercado internacional (exportáveis e importáveis), esta 
estratégia é eficiente, enquanto para os non-tradeables ela é totalmente ineficaz. O 
principal exemplo deste segmento é o setor de serviços: aluguel, médicos, mensalidades 
escolares, mercadorias que não se pode importar (VASCONCELOS et al., 1999). 

Além disso, inicialmente o Plano Real teve uma âncora cambial fixa, que segundo 
Sayad (1999), "a adoção de câmbio fixo e a liberdade de importar e exportar fizeram com 
que os preços dos produtos importáveis e exportáveis convergissem para o nível de preços 
internacional e se mantivessem estáveis." 

Implicitamente, pode-se dizer que uma das âncoras do Plano Real foi a abertura 
econômica, que promoveu uma reestruturação industrial e possibilitou por um lado, um 
avanço da economia brasileira no sentido de integrar-se ao mercado externo, e em certa 
medida, uma relativa modernização em alguns setores produtivos nacionais (os que 
sobreviveram). Mas por outro lado, o país pagou um preço elevado, como a extinção de 
alguns setores que não apresentavam níveis de competência gerencial e produtiva nos 
padrões internacionais, os quais passaram a ser dominados pelo capital estrangeiro, além 
da dependência crescente de investimentos produtivos, bem como especulativos externos. 

Outra âncora implícita foi a desregulamentação do Sistema Financeiro Nacional, como 
uma forma de condicionar a política econômica do país às regras econômicas universais 
impostas pelos chamados países centrais, sob os aspúcios do FMI. O que reduziu 
drasticamente o grau de arbítrio do governo na sua ação fiscal, monetária e cambial, com a 
tendência de uniformização da legislação econômica dos países, induzida pela necessidade 
de se fomentar um ambiente competitivo com o resto da economia mundial. 

A economia brasileira integrou-se à economia mundial de uma forma que não é capaz 
de defender-se de oscilações no mercado externo, haja vista os estragos causados pelas 
crises internacionais recentes. O país é economicamente cada vez mais dependente da 
entrada de capitais externos para financiar seu déficit em contas correntes. Capitais que por 
outro lado, tendem a se reduzir com o cenário de crise internacional, catalisada pela 
instabilidade política e econômica internacional e principalmente com o fim de bons 
negócios na economia brasileira ao capital estrangeiro com o refreamento das 
privatizações. 

Destaca-se também o papel de sustentação do Plano Real desempenhado pelas safras 
agrícolas recordes, gerando divisas em moedas estrangeiras que desempenham um papel 
fundamental no Balanço de Pagamentos. Sem mencionar a estrangulação e a queda do 
poder aquisitivo da classe assalariada, imposta pela política de restrição salarial, a qual o 
governo mantém sob constante vigilância via Medidas Provisórias, temendo conseqüências 
negativas sobre os gastos governamentais e o controle da inflação. 

A manutenção de juros elevados mostrou-se importante no sentido de continuar 
mantendo o país atrativo ao capital estrangeiro, o qual continuou financiando os déficits 
comerciais. Deve-se ressaltar que as sucessivas crises de países em desenvolvimento 
(México-94; Ásia-97; Rússia-98; Argentina-2001), têm levado a uma redução da 
disponibilidade desse tipo de capital, o que compromete o financiamento desses países por 
meio dessa fonte, obrigando a manutenção de uma política monetária restritiva com seus 
efeitos recessivos no setor produtivo, aumento do desemprego e crescimento da dívida 
pública. 
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2.1 Aspectos Positivos e Negativos do Plano Real 
 

O Plano Real a longo prazo apresenta mais aspectos negativos do que positivos, com 
resultados para a economia brasileira mais desfavoráveis do que aparentemente apresenta. 

Em relação aos aspectos positivos, observa-se que dois ainda persistem, a queda e 
controle da inflação e o aumento da competitividade de determinados setores da economia 
brasileira, em decorrência do aumento da aparente produtividade. Já outros aspectos 
surtiram efeitos somente no curto prazo, como a pequena distribuição de renda observada 
até o final de 1994, quando a economia se reajustou aos novos níveis de preço; elevação da 
taxa de crescimento da economia no primeiro ano; aumento nos níveis de renda, impacto 
positivo nos balanços das empresas no ano de 1994, além da desindexação da economia. 

No que se refere aos aspectos negativos, pode ser destacado a desindustrialização que 
a abertura abrupta da economia proporcionou, lançando as vulneráveis empresas brasileiras 
em uma concorrência predatória com as multinacionais, resultando numa 
desnacionalização de grande parte de segmentos produtivos, alavancada pela política de 
privatização.  

As políticas econômicas restritivas levaram a um aumento significativo das taxas de 
desemprego, as quais têm levado a uma precarização do trabalho, com os trabalhadores 
perdendo direitos adquiridos desde a criação da Consolidação dos Direitos do Trabalho 
(CLT) no governo de Getúlio Vargas em 1943, e tendo que se sujeitar a empregos 
informais, contribuindo para o crescimento dessa modalidade de trabalho. Destacando-se 
também a crescente vulnerabilidade externa da economia brasileira, uma vez que depende 
cada vez mais de investimentos estrangeiros. 

No início do Plano Real, a manutenção da taxa de câmbio valorizada, associado à 
queda das barreiras de importação, à rápida taxa de crescimento da economia e o aumento 
da renda, levaram ao ressurgimento do déficit comercial mensal depois de anos, que apesar 
de ter sido compensado em vários momentos pelo aporte de capital estrangeiro, vem sendo 
um problema constante desde então. A fim de controlá-lo, o governo se viu obrigado a 
desvalorizar o Real, adotando o regime de mini-bandas cambiais e reverter 
temporariamente as medidas de proteção, aumentando as tarifas de vários bens de 20% 
para 70%, além da introdução de cotas de importação para produtos como automóveis 
(BAER, 1996). 

Menciona-se também o uso indiscriminado da política monetária como forma de 
controlar os meios de pagamento e a economia como um todo, resultando em uma séria 
limitação ao seu crescimento. 

O ajuste fiscal provisório via emendas constitucionais, como os ajustes no sistema de 
seguridade social, além do escalonamento da dívida de forma a estendê-la e fazer com que 
passasse a representar uma proporção menor da oferta monetária (BAER, 1996), 
constituem flagrantes da falta de coragem do governo em lidar com problemas crônicos, 
que associados a outros fatores estão minando a estrutura sobre a qual Plano Real está 
assentado, a qual certamente desabará nas mãos de futuras administrações. 

Além disso, as elevadas taxas de juros que o governo se vê obrigado a sustentar para 
controlar os gastos de consumo têm tido um impacto negativo sobre as finanças públicas. 
Neste contexto, o aumento da dívida pública tanto interna, quanto externa, é outro flagrante 
do descuido do atual governo para com questões cruciais para o crescimento da economia. 
No tocante à dívida interna, o problema não é seu valor, mas sim a forma como ela vem 
sendo administrada e arrolada, numa inércia de crescimento alimentada pelos juros altos, 
sendo que os principais recursos para sua contenção, os das privatizações, foram em sua 
maioria direcionados para outros compromissos mais emergentes de salvaguarda do plano. 
Minando com isso, as possibilidades de com sua redução, criar um superávit fiscal 
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necessário para se obter fundos para investimentos em áreas sociais como a saúde e a 
educação. 

A respeito das taxas de juros, Pastore (1995) apud Baer (1996), destaca que: “o 
passado mostrou que as taxas de juros não são eficazes na redução da demanda, mas 
exercem um impacto negativo sobre as contas do governo na medida em que agravam o 
déficit público. 

O que parece ser pior no Plano Real é aparentemente o mecanismo implícito que 
impede o crescimento da economia, com juros elevados e o controle do câmbio que 
impactaram negativamente no Balanço de Pagamentos. Tal mecanismo no jargão 
econômico é conhecido como Stop-and-go.  

Analisando-se e ponderando esse conjunto de fatores, pode se traçar um quando não 
muito animador para a economia brasileira para os próximos anos, caso essas condições 
persistam. O país não conseguirá crescer mais do que 2% ou 3% ao ano, o que é muito 
pouco, considerando-se que o ideal seria um índice de crescimento em torno de 6% ou 7%, 
para que descontando-se as taxas de crescimento da população e de produtividade, 
houvesse um crescimento real de pelo menos 1,5% ou 2% ao ano. 
 
4. Considerações Finais 
 

Considerando-se o cenário de inflação crescente e descontrolada, crise e estagnação 
econômica, o Plano Real, após inúmeras tentativas de estabilização da economia, foi o 
único que surtiu efeito a médio-longo prazo, no que se refere ao controle inflacionário. Na 
há dúvidas de que foi um plano mais eficiente e efetivo do que os anteriores, tanto que 
constituiu-se na base eleitoral de Fernando Henrique Cardoso para presidente em 1994 e 
em 1998. Porém, analisar um plano econômico levando em conta somente o aspecto do 
controle inflacionário é uma visão míope da atual realidade desfavorável da economia 
brasileira, a qual ainda dá indicativos de que pode piorar, caso não sejam revistas algumas 
posturas e políticas de sustentação. 

A dívida pública líquida apresentou uma significativa expansão, principalmente devido 
a fatores gerados pelo próprio plano, em especial os juros elevados. O principal problema 
dessa dívida é o seu perfil de estritamente de curto prazo. O que torna a situação 
preocupante, exigindo do atual governo medidas efetivas, com a finalidade de não repassar 
ao próximo governo uma situação incontrolável como aconteceu na economia da 
Argentina. 

Além disso, o crescimento da dívida de curto prazo aumenta a vulnerabilidade do país 
perante fuga de capitais. O contexto de abundância de recursos externos para os países 
emergentes, característica de quase toda a década de 90, não suprimiu ou diminuiu a 
dependência externa dos mesmos, pois estes continuam sujeitos a uma ameaça constante 
de retração da oferta de capitais externos voluntários, a qual impõe fortes constrangimentos 
às políticas macroeconômicas nacionais. 

O aumento da competitividade em decorrência do aparente aumento da produtividade, 
apontado por órgãos governamentais como sendo um dos benefícios da abertura 
econômica é bastante controverso, devido às dificuldades de se mensurá-la tendo-se em 
vista que grande parte da produção passou a ser feita por outras empresas, no processo 
conhecido como terceirização, além dos obstáculos em se mapear em quais setores esse 
aumento de fato ocorreu. 

O auto preço pago por essa abertura econômica não a justifica, dado a 
desindustrialização que a economia sofreu, com a queda significativa desse setor na 
composição do PIB, sem contar o fato de que grande parte da produção industrial do país 
passou para o controle do capital externo, numa visão clara de redução da soberania 
nacional e aumento da dependência externa. 
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No que tange aos efeitos do plano de estabilização sobre as exportações e importações 
brasileiras, pode-se afirmar que nos setores intensivos em tecnologia (bens de capital, 
intermediários elaborados e duráveis de consumo) aumentaram as importações, enquanto 
nos setores intensivos em mão-de-obra e recursos naturais (intermediários não-elaborados 
e consumo não-duráveis) aumentaram as exportações. Disso resulta uma inserção no 
comércio exterior bastante desigual. Os setores mais afetados pela penetração dos 
importados são os mais estratégicos do ponto de vista da capacidade de geração e difusão 
de progresso tecnológico, o que prenuncia uma reespecialização empobrecedora da 
estrutura industrial, ao lado de uma reespecialização exportadora direcionada aos ramos 
menos dinâmicos do comércio internacional. 

Analisando-se sob essa ótica, o Plano Real esconde sob a bandeira do controle 
inflacionário e da estabilização da economia, problemas crônicos como o desemprego, o 
aumento do emprego informal e da vulnerabilidade externa. Problemas que se agravam a 
cada dia e poderão acarretar dificuldades intransponíveis para administrações futuras, 
incorrendo o país na ameaça de ter um destino semelhante ao da vizinha Argentina. 

Pondera-se por fim que esse cenário recessivo, a abertura abrupta da economia, as altas 
taxas de juros, a implementação de sucessivos planos de estabilização, o congelamento de 
preços e salários teve reflexos diretos sobre a gestão econômica das empresas, 
dificultando-a e em muitas situações inviabilizando-a, passando a exigir um grau maior de 
eficiência e eficácia, além de uma maior profissionalização dos seus dirigentes. 
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