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A eleição de Tancredo e o governo Sarney 

 Início do chamado Período de Democratização 

do Brasil. 

 Tentativas heterodoxas de combate à inflação: 

a) Plano Cruzado I. 

b) Plano Cruzado II. 



A eleição de Tancredo e o governo Sarney 

Características dos planos de combate à inflação 

Medidas heterodoxas: 

a) congelamento de preços; 

b) congelamento de salários. 

 



A eleição de Tancredo e o governo Sarney 

Medidas ortodoxas: 

a) aumento de juros; 

b) reajuste de tarifas públicas; 

c) redução dos gastos públicos. 

 



A eleição de Tancredo e o governo Sarney 

Considerações finais sobre o Período: 

a) o crescimento do PIB foi moderado e satisfatório, 

4,34% a.a.; 

b) a instabilidade de preços esteve fora do controle 

507% a.a. 

 



Os governos Collor e Itamar Franco 

Governo Collor: 

a) continuidade da busca através de planos 

heterodoxos para o combate à inflação; 

b) Plano Collor; 

c) instabilidade política até seu impeachment; 

d) posteriormente, assume o vice-presidente Itamar 

Franco. 



Os governos Collor e Itamar Franco 

Plano Collor 

a) congelamento dos ativos financeiros superiores à 

Cr$ 50.000,00, o equivalente à 1.000 dólares. 



Os governos Collor e Itamar Franco 

Governo Itamar Franco: 

a) continuidade da busca pela estabilidade 

de preços; 

b) Plano Real. 

 



Os governos Collor e Itamar Franco 

Plano Real 

a) cria-se o FSE – Fundo Social de Emergência; 

b) cria-se a URV – Unidade de Referência de Valores; 

c) cria-se a nova moeda: o Real. 



Os governos Collor e Itamar Franco 

Considerações finais sobre o Período: 

a) instabilidade política; 

b) estabilidade econômica, com recessão; 

c) privatizações de empresas estatais; 

d) aceleração no projeto de abertura econômica; 

e) Mercosul. 

 



Considerações finais 

 O período que abrange os governos 
Tancredo, Sarney, Collor e Itamar foi muito 
importante na história política e econômica do 
país. Primeiro, porque o impeachment de Collor foi 
algo nunca visto na Nação, caracterizou um 
estado democrático de direito, previsto na 
Constituição promulgada neste mesmo período. 
Segundo, pela busca incessante pelo controle de 
preços que, por fim, foi logrado com o sucesso do 
Plano Real.  



A eleição de Tancredo e o governo 
Sarney 

• Fórum geral:  
Discuta sobre as principais mudanças ocorridas no 
Estado Brasileiro que impactaram, de forma 
positiva ou negativa, o nosso atual estágio de 
desenvolvimento. 
 
• Tópico da sexta unidade semanal: 
Comente sobre as ações positivas dos governos 
Tancredo, Sarney, Collor e Itamar. 


