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Resumo 
 
O governo Collor (1990 – 1992) teve uma curta duração, porém deixou profundas marcas na 

sociedade brasileira.  

 

Depois de um longo período, Collor foi o primeiro presidente a ser eleito pelo voto direto no 

Brasil. Neste contexto, Collor assume o país em momentos de complicada inflação de 80% ao 

mês e uma completa estagnação do crescimento. Collor traça então sua prioridade, a política 

econômica, mais especificamente o combate a inflação. 

 

Com os olhares atento a economia  a política externa acaba refletindo e sendo influenciada 

pela econômica. 

 

Esta trabalho tem a finalidade de provar que política econômica era a prioridade do governo, 

neste período, e como isto refletiu na política externa. 

 

Palavras Chaves – Governo Collor, Política econômica, política externa, inflação, abertura, 

OIECE, Bloqueio de Liquidez, Impeachment.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Abstract 

 

The Collor Government (1990 – 1992) had a short duration but left in it’s time a deep scar on 

the Brazilian society. 

 

After a long period of time, Collor was the first president to be elected by direct vote in 

Brazil. Being so, he commands a country that is in difficult time of inflations in a mark of a 

monthly 80% and a completely growth stagnation. On this context, Collor designs his 

priorities, the economic politics, more precisely, the combat against inflation. 

 

With all the attentions directed to the political economy, the foreign politics ends up 

completely reflected by economic decisions. 

 

This paper has the purpose to prove that the Economic Politics were on this period, the 

government priorities and how it reflected on Brazilian’s Foreign Affairs.    

 

Key-words: Collor Government, Economic Politics, Foreign Affairs, inflation, PICE, 

Impeachment.   
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INTRODUÇÃO 

 

O mandato do presidente Fernando Collor De Mello nos anos de 1990 a 1992 ocupa posição 

singular entre os governos do Brasil nos últimos anos, seja por ser o primeiro representante 

eleito diretamente pela população, pós ditadura militar, seja por suas políticas, como o 

bloqueio de liquidez dos haveres financeiros ou pela abertura econômica. Além disto, o 

governo Collor teve a peculiaridade de ter durado apenas dois anos, devido ao impeachment. 

 

A tese aqui defendida é que durante o governo Collor a política econômica era prioridade e 

acabou influenciando a política externa e que isso aconteceu devido até mesmo pela 

conjuntura interna e internacional vivenciada naquele período. A conjuntura internacional era 

de transição com o fim da polarização mundial entre socialistas e capitalistas, a incerteza 

impedia que atores internacionais formulassem com precisão sua política externa, uma vez 

que não se sabia como ficaria a nova configuração de força no cenário internacional. E um 

alinhamento ou recusa precipitado poderia gerar conseqüências não muito benéficas. Todavia 

mesmo na incerteza é preciso fazer escolhas, isso foi o que Collor fez, apostando 

ingenuamente na hegemonia exclusiva Norte-americana. Já a conjuntura interna havia uma 

exorbitante inflação juntamente com a rápida remonetização que determinava o fracasso de 

vários programas de estabilização tentados anteriormente, além dos altos juros reais que 

vinham sendo praticados para impedir a fuga de capitais. 

 

Pretende-se mostrar que até mesmo pela conjuntura o governo se focou muito nos assuntos 

internos de natureza econômica deixando a política externa como sendo algo secundário. Com 

isso alguns equívocos foram cometidos que foram cruciais para o futuro político brasileiro. 

 



Além de o governo não ter sido capaz de suprir os problemas econômicos à política externa 

provocou lapsos no setor produtivo nacional. A estratégia utilizada pelo governo foi muito 

infeliz, priorizou excessivamente um setor. Como o próprio presidente Collor declarava que 

sua prioridade absoluta era ajustar a econômica “com um tiro só”. Erros, então foram 

cometidos, e deixaram marcas profundas na sociedade brasileira. 

 

Estes erros ficaram evidentes durante o segundo ano do mandato, levando a população a sair 

nas ruas e pedir o impeachment do presidente. Sem uma forte sustentação política Collor em 

1992 foi afastado do cargo. 

 

A exposição do trabalho divide-se em três partes, sendo a última dedicada às conclusões. 

 

O primeiro capítulo conceitua política externa e econômica e situa o cenário internacional, 

político e econômico no qual Collor foi eleito. E como não poderia faltar, retrata também as 

eleições presidenciais que elegeram Fernando Collor de Mello presidente da República. 

 

No segundo capítulo se encontra um panorama de todo o governo se aprofundando nas 

políticas externas e econômicas, expõe suas linhas mestras e o diagnostico que as orientava. E 

retrata também a saída melancólica de Fernando Collor da presidência. 

 

As demais políticas adotadas durante o período não foram aprofundadas, pela concentração da 

tese nas questões econômicas e externas. 

 

 



CONCEITO E HISTÓRA  

CONCEITO DE POLÍTICA EXTERNA 

 

È de extrema importância ressaltar que muitos autores, às vezes, cometem o equívoco de 

conceituar política externa como sendo sinônimo de Relações Internacionais. Relações 

Internacionais é algo muito mais amplo, a política externa representa uma das áreas das 

relações internacionais, porém com ênfase maior no papel do Estado. Logo, o elemento 

central de estudo da política exterior será a ação estatal e dos outros elementos ligados a essa 

ação. (OLIVEIRA, 2003) 

 

Arenal  apud OLIVEIRA 2003 conceitua política externa, por exemplo, como: 

 

“Um estudo da forma como o Estado conduz suas relações com 
outros Estados, se projeta para o exterior, isto é, refere-se à formulação, 
implementação e avaliação das opções externas, desde o interior de um 
Estado, vistas desde a perspectiva do Estado, sem atender à sociedade 
internacional como tal. Em nenhum caso cabe, pois, utilizar esta 
denominação como sinônima de relações internacionais, pois esta se refere a 
um objeto muito mais amplo.” (Arenal apud OLIVEIRA, 2003, p.2) 

 
 
Deixando claro que política externa é uma área das relações internacionais é importante focar 

no papel do Estado. Os Estados são soberanos, não reconhecendo nenhum outro Estado ou 

entidade externa como superior ou igual a ele no âmbito interno. Com isso há uma aceitação 

que os Estados são legítimos na promoção dos interesses de seus cidadãos, das empresas e dos 

conglomerados dentro de seu território. Dessa forma fica claro que política externa é a área 

que representa os interesses e objetivos do Estado no plano internacional, conseqüentemente 

sua definição e implementação fica a critério do Estado. (OLIVEIRA, 2003) 

 



Num sistema anárquico, o Estado é o único legítimo representante dos anseios de seus 

membros, logo este prima por maximizar suas conquistas na busca por estes interesses. Para 

isso é necessário que o Estado detenha uma capacidade de convencer os outros a aceitar suas 

aspirações, ou seja, o Estado deve ter capacidade de impor sua vontade para os demais.  

(OLIVEIRA, 2003) 

 

Os fatores que um Estado possui para impor sua vontade para os outros atores internacionais 

são geralmente ligados a recursos concretos e tangíveis  de um Estado. Estes recursos podem 

ser econômicos, tecnológicos, militares e até mesmo a tradição histórica das relações externas 

de um Estado. A tradição pode ser caracterizada pelo tipo de inserção no cenário internacional 

ou regional que o Estado se enquadra. (SENNES, 2003) 

 

Para muitos estudiosos no estudo sobre política externa far-se-á necessário abordar também a 

questão de interesse nacional, pois a política externa é uma ação do Estado em busca de 

maximizar os anseios nacionais ou maximização do interesse nacional. Porém a grande 

polêmica está na definição de o que venha a ser interesse nacional, uma vez que um Estado de 

tamanha proporção e diversidade como o Brasil, teria em toda sua extensão um mesmo 

interesse nacional. Principalmente quando se entende por interesse nacional algo que depende 

das preferências e interesses da coalizão política vencedora e que muda de acordo com o 

Governo que está no poder. Tornando assim a política externa uma política de Governo e não 

uma política de Estado. Logo, para evitar essa possível interpretação se cria um conceito 

denominado interesses permanentes que são os interesses vitais e mais duráveis de um Estado, 

como manter sua sobrevivência no cenário internacional, dando ao conceito de política 

externa um caráter mais estável e duradouro. (OLIVEIRA, 2003) 

 



Clarificado elementos importantes para a definição de política externa, se torna necessário 

conceituá-la. 

 

Segundo WILHELMY apud OLIVEIRA (2003, p.5), política externa é definido como um 

conjunto de atividades políticas, onde cada Estado promove seus interesses perante os outros 

Estados. Este porém é um conceito muito simplificado e foi ampliado por Russel. O conceito 

de política externa  é o seguinte: 

 

“Ação política dos Estados abrangendo três dimensões analíticas 
separáveis – político-diplomática, militar-estratégica e econômica – e que se 
projeta no âmbito externo ante uma ampla gama de atores e instituições 
governamentais e não-governamentais, tanto no plano bilateral como no 
multilateral.”(RUSSEL, apud OLIVEIRA, 2003, P.5) 

 

Percebe-se que na definição de Russel a política externa possui três níveis de analise, todavia 

neste trabalho se ignorará a analise militar-estratégica, focando na analise econômica e 

quando necessário observando a esfera político-diplomática. 

 

Logo se conclui que a política externa representa uma  busca obstinada pela promoção do 

desenvolvimento nacional além de um esforço intelectual e pragmático na determinação de 

interesses convergentes e divergentes. A mesma é algo continuo e estável podendo ser  

considerada uma política de Estado, porém dependendo do governo esta se foca mais em um 

tipo de análise. No caso do governo Collor o foco foi mais para a dimensão econômica, 

devido  aos constrangimentos conjunturais do período e a crença que o caminho do 

desenvolvimento nacional aconteceria via uma superação da dependência econômica 

estrutural. Contudo é importante ressaltar que a política externa é fundamental para um 

Estado pois esta é a forma como ele se insere no ambiente internacional e mesmo quando um 

governo se foca em um tipo de análise ele não ignora por completo os outros níveis. 

(CERVO; BUENO, 2002) 



 

 

POLÍTICA ECONÔMICA 

 

Segundo Sandroni (2003, p.477) política econômica é um “conjunto de medidas adotadas por 

um governo com o intuito de atuar e influir sobre os mecanismos de produção, distribuição e 

consumo de bens e serviços.”  

 

Embora as políticas econômicas sejam atitudes destinadas ao campo da economia é inevitável 

a influencia de outros campos como o político e o social, uma vez que ao se elaborar uma 

diretriz econômica privilegia um setor em detrimento de outro, de certa maneira, esta escolha 

é motivada por outros fatores além do econômico. (SANDRONI, 2003) 

 

As políticas econômicas adotadas por um determinado Estado podem variar tanto seu alcance 

como em seu conteúdo, isso vai ser determinado por diversos fatores, a saber: a natureza do 

regime social, dependendo do grau de diversificação da sua economia, a influencia exercida 

na sociedade pelos grupos de pressão e até mesmo a visão ou perspectivas que os governantes 

têm a respeito do papel do Estado na sociedade. (SANDRONI, 2003) 

 

No caso do governo Collor, muitos analistas acreditam que suas políticas foram formuladas 

devido às visões que o governo tinha em relação ao seu papel  na sociedade, e a respeito dos 

EUA. Os governantes brasileiros, em um cenário internacional de transição, com o fim da 

guerra fria, apostaram em suas visões que os EUA se tornaria a grande e única potencia 

mundial, logo o Brasil fez suas políticas tanto econômicas como externa pautada nas suas 

visões. (BATISTA, 1993) 



 

Tendo como base os objetivos governamentais pode-se classificar a política econômica em 

duas categorias, a saber: 

 

• Política estrutural, ou de médio prazo, este tipo de política é 

voltada para ajustes ou modificações na estrutura econômica do Estado. Este 

tipo de política pode intervir nos regulamentos do mercado,planejamento 

econômico, como proibir ou não o monopólio, alterar distribuição de renda, 

nacionalizar ou privatizar empresas, política de rendas. Um exemplo de 

política estrutural foi à política de industrialização adotada por Collor. 

(PEREIRA,1994) 

 

• Política conjuntural, ou de curto prazo, seu objetivo é a 

superação de desequilíbrios macroeconômicos momentâneos. Esta superação 

pode ser de uma depressão, escassez de determinados produtos. E também tem 

como objetivo manter o equilíbrio financeiro, como manter o equilíbrio 

externo, taxa de juros e controlar a inflação, como ocorreu no governo Collor, 

onde o mesmo enfrentava sérios impasses devido à elevada e incontrolável 

inflação. (PERREIRA, 1994) 

 

Ao se adotar uma política econômica muitas coisas são consideradas, seja a conjuntura atual, 

ou critérios políticos e ideológicos ou até mesmo promessas eleitorais. Logo para se analisar 

as políticas econômicas é necessário estar atento a vários outros fatores condicionantes. 

Todavia é valido ressaltar que a corrente teórica adotada pelos tomadores de decisão é algo 



determinante, principalmente após a crise de 19291, que com a ocorrência de varias crises o 

Estado percebeu a necessidade  de intervir diretamente na economia para orientar e promover 

o desenvolvimento. (SANDRONI, 2003) 

 

 

ANTECEDENTES DO GOVERNO COLLOR 

 

Muitos erros clássicos foram cometidos por desconsideraram o passado, e às vezes ate mesmo 

o presente, focando somente no futuro. Não se pode analisar um governo sem estar atento 

para questões cruciais ligadas à história e a conjuntura na qual aquele governo foi eleito.  

 

Para evitar percepções distorcidas ou equivocadas foi realizada uma analise de cenários antes 

do desenvolvimento da hipótese aqui levantada, que acredita que a política externa de 1990 a 

1992, durante o governo Collor, refletia a ideologia da política econômica,o neo-liberalismo. 

 

 

CENÁRIO INTERNACIONAL  

 

O cenário internacional era de transição, com o fim da Guerra Fria, não se sabia como ficaria 

a correlação de forças no cenário internacional. Segundo MINC:  

 

“Sem dúvida não conhecemos, durante séculos, tamanho vazio 
ideológico: provavelmente, uma vez mais, desde a Idade Média. Quando uma 
visão de mundo ruía, depois daquela época, uma outra a substituía, 

                                                 
1 Segundo MOTA (1997) Crise de 1929, foi numa quinta- feira, 24 de outubro de 1929, quando uma crise de 
super produção, ocasionou a quebra da Bolsa de Nova York arrastando a economia norte-americana e toda a 
economia internacional para uma grande recessão. 
 



freqüentemente,uma delas, a moribunda, enfrentava a outra nascente. Com o 
colapso do comunismo, aproximamo-nos, porém, do grau zero da ideologia. 
Jamais os intelectuais foram tão numerosos, os sociólogos tão influentes, os 
cientistas tão desejosos de escapar das limitações de suas disciplinas, os 
historiadores tão ostensivamente transformados em gurus do futuro. Eles não 
serão demais para nos oferecer uma nova Weltanschauung (ideologia, visão 
de mundo).” (MINC, 1994, p.123)  

 
Existia um forte vazio ideológico, não era possível traçar com precisão uma política externa, 

pois esta dependia da visão que os governantes faziam em relação ao futuro do cenário 

internacional.  

 

Para que se possa entender melhor a situação é necessário relembrar alguns acontecimentos 

históricos. A Alemanha era uma das principais potenciais e elo entre a Europa Ocidental e os 

países do leste. Porém após a Segunda Guerra Mundial sua unidade territorial foi desfeita. De 

um lado, sob orientação dos EUA, ficou a República Federal da Alemanha, de outro, sob a 

orientação soviética, ficou a Republica Democrática Alemã. A entrada da Alemanha 

Ocidental na OTAN, e da Oriental no Pacto de Varsóvia, aumentou a disputa ideológica entre 

as duas potenciais mundiais, EUA e URSS. (MOTA, 1997) 

 

O auge da rivalidade aconteceu em 1961 quando foi construído o Muro de Berlim que dividiu 

a cidade mais importante da Alemanha, Berlim, por 28 anos. (MARQUES, 2005) 

 

 Em meados dos anos 1980 a URSS, impulsionada por Gorbatchev, surgiu à possibilidade de 

reunificação alemã. Em 1989 com as pressões populares iniciou-se o processo de 

reunificação. A junção político-econômica alemã ocorreu em 1990, mas gerou problemas 

sociais, como o desemprego. (MOTA, 1997) 

 

Vários acontecimentos semelhantes ocorreram na URSS, desorganizando o leste europeu, 

causando um nacionalismo exacerbado, uma onda de separatismo além de uma serie de 



conflitos étnicos e religiosos que antes eram disfarçados ou reprimidos pelo socialismo. Com 

isso o socialismo real entrou em colapso, surpreendendo muitos, com o fim da  Guerra Fria. 

(MOTA, 1997) 

 

Como o Fim da Guerra fria se estabeleceu um sistema político internacional muito mais 

complexo, onde  era possível fazer manobras político-diplomáticas para os mais variados 

Estados, provocando reflexos sobre o processo decisório internacional, permitindo que os 

Estados menos desenvolvidos pudessem atuar mais de acordo com suas prioridades e 

interesses do que a anterior estrutura bipolar permitia. Este fato juntamente com a ruptura do 

sistema financeiro internacional estabelecido em Bretton Woods e as crises do petróleo, 

induziram a reestruturação na ordem internacional, tornando-a mais “flexível”. (OLIVEIRA, 

2003) 

 

Porém, de outro lado, com o desaparecimento da URSS ocorreu à universalização dos 

princípios liberais de mercado, isso era uma tendência que iria não só afetar o Brasil como 

todos os países em desenvolvimento, pois se acreditava que os EUA, de acordo com os 

princípios liberais, modificaria seu comportamento com a América Latina, apoiando o 

desenvolvimento econômico social. (Algo muito ingênuo mas era o que os estudiosos 

acreditavam.) O que realmente aconteceu  foi uma tentativa de reafirmação da hegemonia 

norte-americana, manter uma zona de influencia principalmente na América Latina. Com isso, 

observou se, uma tendência macroeconômica latino-americana, de liberalização. Esta 

tendência pode ser notada  pela  abertura de mercados, e pela  tentativa de renegociação do 

sistema interamericano. (OLIVEIRA, 2003) 

 



No Brasil essa tendência de liberalização pode ser percebida claramente durante o governo 

Collor, onde aconteceu a abertura econômica que de muito favoreceu os EUA. Essa abertura 

brasileira benéfica aos EUA se deu devido ao que Batista (1993) chama de “ilusão norte 

americana de Collor", inclusive em seu artigo Batista fala:  

 

“Com seu deslumbramento provinciano pelo Primeiro Mundo, Collor 
assumiria, na pratica, postura ‘terceiro mundista’ frente aos países mais 
poderosos, a postura deferente de quem pleiteia favores ou tratamento 
diferenciado[...].” ( BATISTA, 1993, p111 

 

Com isso percebe-se que as percepções que se tem do cenário internacional são fundamentais 

para se entender o comportamento dos Estados e a formulação de suas políticas. Ficando 

evidente, o que havia sido abordado por Oliveira (2003), que não somente influencias 

endógenas, como também exógenas são crucias para a determinação de políticas, sejam elas 

de política externa ou até mesmo de política econômica. 

 

 

CENÁRIO POLÍTICO  

  

 O cenário político que antecedeu a posse de Collor, assim como o cenário internacional, era 

de transição, uma vez que após quase três décadas de ditadura militar o Brasil voltava a ser 

uma democracia e iria eleger novamente seu governante através do voto direto. 

 

A ditadura militar começou com um golpe em 1964. O presidente eleito pelo congresso foi o 

general Humberto de Alencar Castelo Branco, durante seu mandato foi elaborada uma nova 

constituição. Este ficou no poder até 1967 quando entrou o mais terrível de todos os 

presidentes militar, o general Artur  da Costa e Silva, que decretou o Ato Institucional 5, ato 

que aumentou a repressão e a tortura do regime militar, além de dar poderes ilimitados ao 



presidente. Com sua morte o general Emílio Garrastazu Médici assumiu o poder, no seu 

governo apesar da censura previa a impressa, teve um lado positivo que foi um enorme 

crescimento econômico que ficou conhecido como o “milagre econômico”. O sucessor de 

Médici foi o general Ernesto Geisel que entrou prometendo uma “distensão” política, esta 

aconteceria “de forma lenta, gradual e segura”. No plano econômico o seu governo foi 

marcado pelo início de um processo recessivo, agravando pelo aumento dos preços do 

petróleo2 , a disparada da inflação e a dívida externa que cresceu de forma assustadora. 

Escolhido para suceder o general Geisel , o general João Batista Figueiredo tomou posse em 

1979. Este deu continuidade ao processo já iniciado de distensão e  o povo inconformado com  

a situação saiu nas ruas pedindo eleições diretas, este movimento ficou conhecido como 

“diretas já”, porém não foi capaz de mobilizar os deputados e senadores que rejeitaram a 

proposta em abril de 1984. Todavia articulações foram feitas e em 1985, o poder voltou para 

as mãos dos civis, através de eleições indiretas. (MARQUES, 2005) 

 

Tancredo Neves foi o eleito, mas chegou a assumir, tendo sido operado nas véspera de sua 

posse e vindo a falecer em abril de 1985. O vice-presidente José Sarney assumiu para 

governar até 1989. A sociedade enfrentava escândalos financeiros, denuncias de corrupção 

principalmente nos altos escalões, os salários eram contidos à força, gerando greves por parte 

dos trabalhadores, aos quais o governo somente respondia com ameaças. (MOTA, 1997) 

 

Neste contexto, foi elaborada a nova constituição que mesmo com as inúmeras inovações não 

conseguiu agradar plenamente a sociedade. Dentre as disposições estabelecidas pela nova 

carta destacaram-se a garantia dos direitos humanos contra a arbitrariedade do Estado; o 

enquadramento do racismo como crime inafiançável , a instituição de novos direitos 

                                                 
2 Segundo FARIA (1998) o aumento do preço do petróleo ocorreu em função de uma crise na qual os países 
árabes, principais  resolveram utilizar o petróleo como arma em sua guerra contra os israelenses. 



trabalhistas,a extensão do voto aos analfabetos e aos adolescentes entre 16 e 18 anos; a 

ampliação dos poderes do legislativo, criação do juizado de pequenas causas, a substituição 

dos decretos-leis por medidas provisórias; medidas de proteção do meio ambiente e dos 

grupos indígenas. (MOTA, 1997) 

 

Enfim, era um contexto de transição, que ao contrario do cenário internacional, não deixava 

dúvidas com relação às atitudes a serem tomadas, a população sabia que tinha o poder “em 

suas mãos” e estava totalmente engajada na vida política do país. Os governantes por sua vez 

sabiam que deveriam mostrar para população avanços, abertura e integração regional e que a 

mesma não estava, mesmo com a ditadura, alienada para com o futuro do país. 

 

 

CENÁRIO ECONÔMICO 

 

A política econômica brasileira nos anos de 1980 se caracterizava pelo ajuste determinado 

pela crise de endividamento externo, intensificado no começo da década. Devido a isso a 

política de comércio exterior estava voltada para obtenção de superávits comerciais, por meio 

da contenção das importações e incentivos às exportações. (LACERDA, 2000) 

 

Segundo Lacerda (2000), dentre os inúmeros instrumentos de contenção das importações os 

que mais se destacavam era a Lei do Similar Nacional, que listava alguns produtos cuja 

importação era proibida. Existia a Carteira de Comercio Exterior (CACEX), do Banco do 

Brasil, que cuidava dos aspectos regula tórios e operacionais de todo o processo de 

importação, além dos Programas Especiais de Importação e licenças de importação. 

 



Como já havia sido dito, o governo incentivava as exportações, isso privilegia alguns setores, 

como o da indústria pesada que aumentou sua participação em relação ao total das 

exportações, porém isso diminuiu a atuação dos setores intensivos em recursos naturais e 

mão-de-obra. (LACERDA, 2000) 

 

Na década de 1980 e inicio da de 1990, para LACERDA (2000), o Brasil enfrentava 

instabilidade e recessão, indefinição da política econômica e descontrole inflacionário. Ele 

argumenta que este quadro de instabilidade juntamente com a falta de investimentos provocou 

sérios lapsos na economia brasileira, como o atraso tecnológico em comparação com os 

padrões internacionais. Atraso que pode ser percebido na obsolescência das máquinas e 

equipamentos, nas relações de trabalho e até mesmo nos métodos administrativos gerenciais. 

 

O descontrole inflacionário era uma questão que preocupava os governantes. Esta se tornava 

exorbitante e todas as políticas de controlá-la fracassaram. Quando Collor assumiu a 

presidência havia uma inflação mensal de 81%. Por este motivo, assim que assumiu o poder, 

ele introduziu um programa antiinflacionário, que será analisado no próximo capitulo deste 

trabalho. (BAER, 2003) 

 

 

ELEIÇÕES PRESIDENCIAIS E A VITÓRIA DE FERNANDO COLL OR 

DE MELLO 

 

Após quase três décadas de espera, desde a vitória de Jânio nas eleições de 1960, os 

brasileiros voltaram a escolher o presidente a República.  O fato era singular, para os menores 



de 47 anos, esta eleição marcaria a primeira vez do uso de um direito constitucional. Além do 

fato de ser também a primeira regida pela constituição de 1988. (ALENCAR et al.,1996) 

 

Na constituição Brasileira estavam previstas eleições em dois turnos, com o segundo sendo 

disputado entre os dois mais votados. Nas eleições que marcaria definitivamente o retorno a 

democracia todos os partidos políticos nacionalmente consolidados apresentaram 

candidatos,24 partidos no total. Na falta de um personagem ou partido forte o bastante, o 

apoio das forças políticas se dispersaram entre os possíveis eleitos. (ALZUGARAY, 2000) 

 

Dentre todos os partidos os principais eram: PMDB com o candidato Ulisses Guimarães, PFL 

com Aureliano Chaves, PDT com Leonel Brizola, PDS com Paulo Maluf, PSDB com Mário 

Covas, PCB com Roberto Freire, a Frente Brasil Popular (que reunia o PT,  PC do B e PSB) 

com Luiz Inácio da Silva (o Lula), e um pequeno partido político PRN (Partido da Renovação 

Nacional) o qual Fernando Collor de Mello se filiou para concorrer às eleições. Os dois 

últimos candidatos foram escolhidos para pleitear a segunda fase da eleição. (ALENCAR et 

al.,1996) 

 

Esta eleição prometia mudanças nos rumos da política brasileira. Ambos aspirante à 

presidência da Republica, tinha pouco mais de 40 anos, manifestando um desejo admirável de 

renovação política. (ALENCAR et al.,1996) 

 

Na centro-direita Collor, filho e neto de políticos,governador de Alagoas, apoiado no 

improvisado PRN. Sua  campanha tinha uma tônica voltada para a modernização do Brasil. 

Collor, proclamava-se arauto da modernidade e “caçador de marajás3”, anti-corrupto 

                                                 
3 - Marajás – Segundo FERREIRA (1986) : “Funcionário público de salário muito elevado”.  



intransigente e sem vínculos com a política tradicional ( que na época era alvo de criticas da 

sociedade). (ALZUGARAY, 2000) 

 

 Á esquerda Lula, o metalúrgico, deputado da constituinte do Partido dos Trabalhadores por 

São Paulo. Sua campanha dava ênfase em reformas profundas na sociedade para diminuir o 

abismo entre a elite o proletariado. Lula defendeu um programa de 13 pontos, dentre eles 

havia a reforma agrária que ocorreria sob controle dos trabalhadores, a “desprivatização” do 

Estado e a suspensão do pagamento da dívida externa. No decorrer de sua campanha contou 

com grandes mobilizações populares, que culminaram em gigantescos comícios. 

(ALZUGARAY, 2000) 

 

Com 28, 3% Collor confirma o primeiro lugar no segundo turno. E com uma diferença de 

apenas 254mil votos Lula ganha de Brizola e concorre também ao segundo turno. Nas 

disputas do segundo turno, Collor consegue o apoio das forças conservadoras:PDS, PFL, PL, 

e áreas do PSDB e do PMDB. Lula conseguiu o apoio, do PDT e de parte  do PSDB e PMDB. 

(ALZUGARAY, 2000) 

 

Em 1989 no dia 17 de dezembro mais de 66 milhões de eleitores compareceram às urnas. E 

com 35,1 milhões dos votos, 42,75 % do total,  contra 31,1 milhões de votos,37,86% do total, 

Collor ganha às eleições, se tornando presidente da República. Em relação ao primeiro turno 

ele aumento em 70% seu numero de votos, perdendo apenas nos estados do Rio de Janeiro, 

Rio Grande do Sul, Pernambuco e Distrito Federal. (MOTA,1997) 

 



 Quatro milhões de votos separou um projeto neoliberal e aparentemente  modernizador,  de 

um projeto radical que propunha ruptura com o FMI e a priorização de questões sociais 

internas, como o combate à miséria. (ALENCAR et al.,1996) 

 

O apoio que Collor teve das forças conservadoras foi decisivo para sua vitória. Inclusive o 

palanque eletrônico da Globo foi lhe oferecido por Roberto Marinho que algum tempo depois 

até comentou “acho que dei a Rede Globo Para Collor”. Aproveitando-se do controle de 

órgãos de comunicação de todo o país, como rádios e redes de televisão, além da ampla 

influência de certas figuras conservadoras exercem nas populações mais desprovidas e 

sertanejas, os conservadores exploram o medo dessas pessoas de mudanças profundas. 

Exploraram também o preconceito contra a candidatura de Lula por ser ele de origem 

proletária e não ter formação universitária. (ALZUGARAY, 2000) 

 

Outra condicionante decisiva para o triunfo de Collor foi o “agressivo”  marketing de sua 

campanha. Os cientistas sociais observam que os políticos para conquistar o poder comportam 

como atores. Devido a isso existe a preocupação constante em transmitir aos eleitores uma 

imagem que corresponda aos anseios do povo. Collor e sua assessoria apostaram nessa idéia, 

passando para o eleitor a imagem de um candidato jovem, moderno, decidido, e 

principalmente diferente dos demais políticos. Além disso ele prometia moralizar a política e 

se apresentava como protetor dos “descamisado” e “pés-descalços”, prometendo-lhes 

solucionar todos os seus problemas. (ALENCAR et al.,1996) 

 

O candidato do PRN atento em suas palavras falava o que o povo desejava ouvir. Com o 

poderoso apoio de sua assessoria e de marketing e dos meios de comunicação, Collor 



conseguia aparentar credibilidade em suas palavras fazendo com que o povo o elegesse. 

(ALENCAR et al.,1996) 

 

Clarificando conceitos importantes com o de política externa e política econômica, abordando 

os cenários e as eleições que antecederam o mandato de Collor  torna-se propicio abordar o 

tema central tese aqui defendida, o governo Collor, enfatizando as políticas econômicas 

externas. 

 

 
CAPÍTULO II - GOVERNO COLLOR 

 

PANORAMA DO GOVERNO COLLOR  

 

Fernando Collor de Mello ao chegar à Presidência da República, mostrava seu “estilo 

colorido” 4, sempre aparecendo nos holofotes seja em competições esportivas, em longas 

viagens ao exterior ou até a uma simples visita ao médico. Collor buscava sempre se projetar 

como um presidente moderno, enérgico5, “salvador da pátria” que iria acabar com a corrupção 

e com a inflação. (ALZUGARAY, 2000) 

 

Já no dia 15 de março de 1990, no seu discurso de posse, Collor expondo seu projeto de 

mandato para o Congresso, deixa claro que o objetivo primordial é “liquidar com ‘câncer 

social’ da inflação”. Para alcançar tal objetivo iria “reduzir drasticamente os gastos públicos, 

acabar com a concessão de benefícios e as políticas distributivas irresponsáveis”. De modo 

mais abrangente Collor pretendia fazer uma reforma no aparelho estatal, isso incluía 

                                                 
4 Estilo colorido foi um expressão utilizada por ALZUGARAY  para designar Collor. 
5 Enérgico de tal modo que alguns críticos disseram que ele beirava ao autoritarismo sendo um quase fascista. 



mudanças fiscais, patrimoniais, administrativa e ideológica via desregulamentações e 

privatizações. (ALZUGARAY, 2000) 

 

“Rompendo com as tradições” Collor se opõem as “elites anacrônicas, atrasadas”, buscando 

apoio do que ele chamou de “elites responsáveis modernas e criadoras”, abdicando de um 

discurso pseudonacionalista e anuncia aos investidores estrangeiros que o “Brasil estará 

aberto ao mundo”, porém veremos mais adiante que está abertura se direcionava mais a 

alguma parte do mundo. (ALZUGARAY, 2000) 

 

No dia 16 de março de 1900, o programa econômico anunciado tinha o nome oficial de Plano 

Brasil Novo, nome quase nunca utilizado, nem mesmo pelo próprio governo. O nome que 

prevaleceu foi Plano Collor, mas em geral este era utilizado para designar medidas 

monetárias, como o bloqueio das aplicações financeiras, usualmente não incluem as diversas 

iniciativas nas mais variadas áreas, como finanças públicas, política de rendas, política 

cambial, reforma do Estado e comércio exterior.  

 

Segundo a Ministra Zélia Cardoso os “pontos fundamentais do programa são: o ajuste fiscal, a 

reforma monetária e o plano de estabilização adotado junto com medidas para a liberalização 

do comércio exterior, a abertura econômica. (GAZETA MERCANTIL, 17-03-1990) 

 

Mas sem dúvida a medida monetária era a prioridade, inclusive na sua posse o presidente 

disse “ter uma só bala na agulha para matar o tigre inflacionário”.  (Para alcançar tal 

prioridade dois dias antes da posse foi decretado feriado ). 

 



Existiram dois planos durante o governo Collor, o primeiro teve inicio no dia 15 de março, dia 

da posse. Este Plano Collor I reintroduziu o cruzeiro como padrão monetário promoveu um 

novo congelamento de preço de bens e serviços. Porém após inúmeros e semelhantes choques 

de congelamento sofrido pelo país em anos anteriores, tal ação perdeu a credibilidade e foram 

desrespeitadas e pouco caracterizaram o plano. (CASTRO, 2005) 

 

As medidas fiscais do Plano Collor I promoveram um aumento da arrecadação, isto foi 

alcançado devido redução de prazos de recolhimento; suspensão de benefícios e incentivos 

fiscais não assegurados pela constituição; varias medidas de combate à sonegação; criação de 

novos tributos e aumento dos impostos como: o IPI- Imposto sobre Produtos Industrializados, 

IOF – Imposto sobre Obrigações Financeiras, dentre outros. Além disto foi feita uma brusca 

redução no governo, extinguiram várias  autarquias, fundações, foi feita uma campanha para 

demissão de funcionários e no número de ministérios que eram vinte três e passaram para 

doze. Nesta redução o Ministério da fazenda e o do planejamento agregara-se ao Ministério da 

Economia. Implementou-se também o cambio flutuante, abertura econômica unilateral, via 

liberalização das importações, acabando assim com os controles quantitativos e reduzindo 

tarifas e as barreiras não tarifarias. A questão da abertura será melhor refletida no próximo 

tópico deste trabalho, política externa do governo Collor. (CASTRO, 2005) 

 

Em que pese às demais medidas, foi  contudo na área financeira que repercutiu o maior 

impacto do Plano Collor I, o bloqueio da liquidez. Esta foi implementada com o intuito de 

solucionar  um diagnostico de “fragilidade financeira do Estado” via desindexação parcial da 

economia e desoneração temporária do pagamento de juros sobre a denominada “moeda 

indexada”. Esta era os depósitos bancários6 que tinha por contrapartida títulos públicos e 

                                                 
6 Depósitos bancários oferecidos ao público com o nome de “contas remuneradas”  



privados de overnight , esta modalidade apesar de não ter a liquidez absoluta, podendo servir 

como meio de troca, possuía rendimentos superiores a inflação e cumpria as funções de 

reserva de valor e de unidade de conta na economia. As medidas financeiras serão abordadas 

com maior atenção neste trabalho mais adiante, nas  políticas econômicas do Plano Collor. 

(CASTRO,  2005) 

 

O Plano Collor I porém foi duramente criticado, julgavam o bloqueio uma inadmissível 

intervenção estatal, o ajuste fiscal que se baseava no aumento das receitas e não em corte de 

gastos, o caráter recessivo do plano. (CASTRO,  2005) 

 

O plano conseguiu  baixar a inflação nos meses seguintes a sua implementação mas a mesma 

voltou a acelerar ao longo do ano.Devido aos insucessos a Ministra Zélia Cardoso de Mello 

foi substituída por Marcílio Marques Moreira e, em primeiro de fevereiro de 1991, foi lançado 

o Plano Collor II, cujo objetivo era conter as taxas de inflação7.(CASTRO, 2005) 

 

O Plano Collor II pretendia controlara inflação através da racionalização dos gastos nas 

administrações públicas, do corte das despesas e acelerando o processo de modernização do 

parque industrial. O mesmo também almejava acabar com toda forma de indexação da 

economia8 . Desta maneira extinguiu o BTN- Bônus do Tesouro Nacional, dando origem ao 

FAF- Fundo de Aplicações financeiras, que teria por rendimento a TR - Taxa Referencial. 

Com isso ao invés da indexação se basear em movimentos da inflação passada, como um 

instrumentos de correção monetária a TR embutia expectativas de inflação futura, criando 

assim o que Franco chamou de “neogradualismo” . Isto possibilitou durante alguns meses  a 

queda da taxa de inflação, porém a série de escândalos políticos, que levaram ao impeachment 

                                                 
7 A inflação na época da criação do Plano Collor II era de 20% ao mês. 
8 A indexação da economia deveria acabar pois esta era vista como a principal causadora da volta da inflação. 



do presidente Fernando Collor, tornou inviável qualquer tipo de ação política econômica que 

dependesse da credibilidade do governo. (CASTRO, 2005) 

 

De maneira geral pode-se dizer que nos Planos do Collor  , o presidente tentou agir com 

autonomia na formulação de sua política, e agiu via maior intervenção do Estado na economia 

do país, vide bloqueio. Porém a comunidade internacional recebeu o plano com desconfiança , 

principalmente por seu caráter heterodoxo. E seus impactos internamente foi a 

descredibilidade na poupança e profunda recessão na economia. (BRUM, 1999) 

 

 

POLÍTICA EXTERNA 

 

O Brasil, quinto país no mundo em área, sexto em população, nono em PIB, mesmo com estas 

proporções continentais, não pode ignorar o relacionamento econômico internacional, este 

relacionamento não significa condicionar exclusivamente seu o desenvolvimento nacional a 

fatores externos. Deve-se saber maximizar o bem estar e minimizar os impactos negativos nas 

trocas internacionais. O Brasil deveria importar mais tecnologia e capitais a bens de consumo 

“supérfluos”. O consumo exagerado de bens, no contexto de 1990, iria aumentar a propensão 

marginal a consumir em um cenário altamente regressivo da distribuição de renda no Brasil. 

(BATISTA, 1993) 

 

Para se inserir no cenário internacional é necessário: avaliar se as condições internas e 

externas são propicias definir garantias, a diversidade de fontes de suprimento (para garantir a 

longo prazo as importações de bens estratégicos).  

 



Existem de maneira geral duas formas de inserção: de dentro pra fora (o projeto nacional 

define a política externa) ou de fora para dentro (o projeto nacional é subordinado à política e 

condicionamentos externos). Ou seja, existe uma inserção legítima e saudável que leva a uma 

interdependência numa comunidade de nações que reconhece e respeita a soberania, ou uma 

inserção que leva uma relação de dependência e soberania limitada. O que se pretende 

demonstrar neste tópico é justamente qual a forma de inserção que o Brasil utilizou no 

período Collor e o motivo que o levou a inserir desta forma. (BATISTA, 1993) 

 

Collor ao assumir, mostrando seu estilo impulsivo e voluntarista estava ansioso para mudar os 

pressupostos do desenvolvimento brasileiro e da política externa. Sua pretensão era propiciar 

ao Brasil uma “inserção competitiva na economia mundial”.  Para tal objetivo era necessário 

revogar a política de substituição de importações (PSI), iniciada por Vargas, prosseguida por 

Juscelino e confirmada por Geisel. Esse modelo de substituição de importações ia contra a 

ideologia de Collor, o neoliberal, pois apesar do PSI basear suas importações em energia, 

capitais e tecnologia este modelo buscava objetivos autárquicos, através de estatização da 

economia, coisa que o programa Collor jamais almejava. (BATISTA, 1993) 

 

Para conseguir promover um inserção competitiva, via neoliberalismo, foi criada a PICE, que 

pode se dizer que foi a medida política externa maior impacto do governo Collor. Sua 

precursora foi à  medida provisória N°158 do dia quinze de março de 1990, que almejava 

promover e melhorar a abertura e a desregulamentação da economia. Medida provisória esta 

que  foi ampliada no documento, no dia oito de junho de 1990, “ Diretrizes Gerais para 

política Industrial e de Comércio exterior – PICE. (SUZIGAN, 1997) 

 



O objetivo da PICE era aumentar a eficiência da produção e comercialização de bens e 

serviços, através da modernização e reestruturação da indústria nacional. Para isso era 

necessário melhorar as formas das organizações produtivas e do trabalho. (SUZIGAN, 1997) 

 

Segundo Erber e Vermulm,  “ a PICE foi concebida como uma ‘pinça’ , com uma ‘perna’ para 

incentivar a competição e outra para incentivar a competitividade” . Os mesmo diziam , 

através de uma velha metáfora, que eram preciso uma “cenoura e um chicote” para fazer a 

“carroça da indústria nacional” voltar a andar. Com isto perceber-se que a indústria nacional 

estava muito defasada e que sua modernização era algo que deveria ser buscado de qualquer 

maneira. E os governos acreditavam que a recuperação da indústria nacional no caminho do 

desenvolvimento era uma condição necessária para se obter a estabilidade, mostrando assim 

que as política estão intrinsecamente relacionada se influenciando. (ERBER E VERMULM  

apud CASTRO, 2005) 

 

As estratégias para a implementação da PICE foram às seguintes: 

- Gradual redução das tarifas e eliminação de alguns incentivos; 

- Reestruturação da indústria para que a mesma se torne mais competitiva; 

- Impulsionar novos setores através de melhoras na especialização da produção; 

- Planejar e orientar a indústria para a competição internacional; 

Aprimorara a tecnologia e a capacidade nacional, via proteção seletiva das indústrias de alta 

tecnologia e suporte na disseminação de inovações nos  outros setores.    (SUZIGAN, 1997) 

 

Na implementação da PICE, a mesma contou com apoio de alguns programas como: PCI- 

Programa de Competitividade Industrial, PBQP – Programa Brasileiro de Qualidade e 

Produtividade, PACTI – Programa de Apoio a Capacitação Tecnológica e Industrial,entre 



outros que serviram de auxilio para implementar as estratégias citadas acima. (SUZIGAN, 

1997) 

 

E os instrumentos na qual a PICE se apoiava eram, os seguintes: 

- Política Financeira: para conseguir a formação de capital, que melhoraria a tecnologia, 

a capability e os tratados internacionais.  

- Política de Exportação:  que criaria mecanismos  de financiamento das exportações de 

serviços de longo prazo, via tratados com bancos internacionais, simplificando assim 

os procedimentos burocráticos. 

- Política de Importação: reduzindo as taxas de importação e criando mecanismos anti-

dumping. 

- Poder do Estado: gerando demanda no setor de alta tecnologia incentivando a parceria 

publico privado  em vários projetos. 

 

No inicio de seu governo Collor estava preocupado em acabar com o sistema de proteção e 

incentivos construído nas décadas anteriores, remover exceções de importação, reduzir as 

taxas usadas no regime especial de importações, abolir barreiras não tarifarias, 

implementando de forma gradual uma reforma tarifaria, cortando taxas e seus efeitos. A 

exceção seria o drawback9, fundamental para a Zona franca de Manaus. (SUZIGAN, 1997)  

 

Simultaneamente a formulação e implementação da PICE ocorreu uma mudança, foi criado 

Ministério da Economia Finanças e planejamento, a Secretaria do Planejamento da 

Presidência da República e o Ministério   da Indústria e Comércio foram extintos. E o 

ministério da Economia ficou responsável pela formulação e implementação da PICE. 

                                                 
9 Drawback e a restituição, total ou parcial, dos impostos pagos por produtos importados utilizados na indústria 
nacional e depois exportados. 



Percebe-se então que a política externa ia ser elaborada pela Ministério da economia, 

reforçando a tese que a política econômica se “sobrepôs” a política externa. (SUZIGAN, 

1997) 

 

O foco da política industrial (PICE) era o setor de informática, logo a primeira mudança da 

PICE seria na área da informática, para incentivar o setor de informática criou-se a lei 

8248/91, onde eliminava a necessidade de permissão de para importar o que iria ser usado na 

produção domestica, incentivando o aprimoramento das indústrias nacionais e das 

exportações, também foi introduzido o cambio flutuante. (SUZIGAN, 1997) 

 

Dando continuidade a este projeto o governo Collor promoveu a abertura unilateral do 

mercado brasileiro, eliminou barreiras não tarifarias as exportações, aboliu a lista com cerca 

de mil produtos cuja importação era proibida, substituiu a proibição por tarifas alfandegárias e 

adotou uma estratégia relativamente veloz de sua redução progressiva. Para se ter uma idéia a 

tarifa média de importação de 51% em 1987, ficou reduzida a menos de 15% em julho de 

1993. Em conseqüência as importações aumentaram.( BRUM, 2000) 

 

A respeito da abertura o texto do NASCIMENTO fala que : 

 

“Aconteceu à eliminação de vários incentivos fiscais às exportações; 
eliminação do Anexo C, o qual regulamentava a lista de 1.200 produtos com 
importação proibida desde o Comunicado CACEX nº 204 de 1988; 
eliminação paulatina dos controles quantitativos sobre as importações, 
substituindo-os por instrumentos de controle tarifário; e redução em 50% do 
adicional de frete para renovação da Marinha Mercante,extinguindo-o a 
partir de 1991 juntamente com o adicional da tarifa portuária. Logo,ficou 
bem evidenciada a larga liberação proposta para as importações e a busca da 
eliminação de controles não-tarifários na economia (Andrade, 1991; BACEN, 
1991 apud NASCIMENTO) 

 



As importações tiveram facilidade de acesso no Brasil porém não se beneficiou da mesma 

maneira as exportações e a indústria nacional, o BNDES continuou sendo a única fonte de 

financiamento e investimentos de médio e longo prazo, para expansão ou modernização da 

capacidade de produção ou melhoramento da capacidade tecnológica. Demonstrando a 

fragilidade da PICE que apesar de ter projetos audaciosos não foi igualmente audaciosa nos 

mecanismos que promoveriam seu sucesso. (SUZIGAN, 1997) 

 

Com isso percebe-se que, as diretrizes gerais para política industrial e de comércio exterior 

(PICE), do MEFP (Ministério da Economia Fazenda e Planejamento): propôs, genericamente, 

a abertura da economia brasileira como forma de induzir a indústria nacional à obtenção de 

ganhos de produtividade pela absorção de progresso técnico. (CASTR, 2005) 

 

 Todavia para promover esta indução de ganho e produtividade na indústria nacional era 

necessário um conciliar objetivos da política macroeconômica com os da política industrial , 

fato que com os insucesso dos Planos Collor I e II foram dificultados, por exemplo: A política 

monetária manteve as taxas excedendo os altos níveis, isto aumentava o custo do capital, 

desencorajando a produção e reduzindo o tamanho do mercado. (SUZIGAN, 1997) 

                                                                       

Outro empecilho ao sucesso da PICE foi à personalidade impaciente e voluntarista de Collor 

deu a política de industrialização e a abertura características pessoais, como uma abertura 

unilateral do mercado brasileiro num ritmo muito acelerado que outros países, vide México. 

Esta aceleração da abertura foi tamanha que de uma só vez, foram eliminados todos os 

obstáculos não-tarifários e iniciou, também de maneira acelerada, uma redução das barreiras 

tarifárias, sem buscar contrapartidas para os produtos brasileiros no mercado externo e sem 



adotar medidas para salvaguardar o Brasil das práticas desleais de comércio internacional e o 

pior isso tudo foi feito num contexto de plena recessão econômica. (BATISTA, 1993) 

 

O presidente agiu de tal maneira pois julgou que teria certo grau de autonomia, e que depois 

de ter assumido seu compromisso, como os patrocinadores de sua campanha e confirmando-o 

em seu discurso de posse teria autonomia para definir sua política macro-econômica. Ele 

tentou ser audaz e “liquidar o tigre da inflação com um único e certeiro tiro”, ao invés do 

semi-gradualismo e das políticas de intervenção clássicas admitidas pelo FMI e promover de 

imediato a modernização da indústria brasileira. Embora sua audácia pudesse levar o país a 

uma recessão, as medidas adotadas por Collor foram bem aceitas pelo Congresso Nacional, 

onde mesmo o presidente não tendo maioria, conseguiu aprovar grande parte de suas 

“medidas provisórias”. Collor estava tão confiante que iria combater a inflação e tornar 

competitiva a indústria nacional e assim poderia inclusive renegociar melhores condições para 

a dívida externa. (BATISTA, 1993) 

 

Todavia o “apoio” que ele encontrou no governo não foi compartilhado pela comunidade 

financeira internacional. E após a falha no combate a inflação, teve que seguir fervorosamente 

o Consenso de Washington, admitindo que as metas da política macro-econômica fosse 

estabelecidas pelos credores externos para a renegociação da dívida externa, e não baseada na 

efetiva capacidade nacional de pagamento da dívida, em termos cambiais e fiscais. A 

“adesão” ao consenso também representava uma receita de desregulamentação e de 

privatização, de livre comércio exterior unilateralmente praticado, enfim um Estado-mínimo. 

(BATISTA, 1993) 

 



O governo Collor consolidava então o Washington Consensus, no modelo da organização 

econômica Brasileira. De acordo com o "consenso”, ditado pelas agências governamentais 

dos EUA e de instituições de crédito sediadas na capital norte-americana, o Brasil10 deveria se 

submeter exclusivamente às forças do mercado, através de em redução ou eliminação do 

Estado no plano micro-econômico e se limitando no plano macro-econômico, a um regulador 

das transações econômicas internas e externas, tornando-se um Estado-mínimo. (BATISTA, 

1993) 

 

Os efeitos do “consenso” foram de certa maneira não muito benéficos para o Brasil pois, o 

presidente brasileiro, assim como os demais governos da América Latina, acreditavam que 

com o fim da guerra fria, da bipolaridade Leste-Oeste, a nova ordem internacional seria 

unipolar. Percebe-se claramente que estes se equivocaram, conforme Batista, 1993, 

confundiram “força militar com força econômica, enxergando tendência a unipolaridade onde 

se caminha para a multipolaridade, fortaleza com fraqueza”. Isso se deve também a uma 

propaganda ultra-liberal reforçada pela derrota do comunismo. (BATISTA, 1993) 

 

Esta errônea previsão levou o Brasil a se direcionar suas relações internacionais quase que 

exclusivamente para os EUA, impedindo o Brasil, de maximizar seu poder de barganha e até 

mesmo de exercer uma possível influência na aplicação, ou reformulação, das novas regras do 

“jogo” econômico internacional, pois julgava que se alinhando a potência mundial, EUA, iria 

receber recompensas, com, por exemplo, um tratamento mais favorecido entre os países 

latino-americanos. Este cálculo brasileiro era feito sem levar em conta os sérios problemas 

econômicos e sociais dos EUA, que minam a sua capacidade de liderar e os levam à 

introversão. (BATISTA, 1993) 

                                                 
10 Não só o Brasil, mas toda América Latina deveria seguir os preceitos do consenso. 



 

Além disso, com está “obsessão” pelos EUA o Brasil desperdiçou a chance de apreender com 

os novos pólos de poder econômico e tecnológico, Europa oriental e Ásia, que por motivos 

sociais econômicos, o Estado não se omite na regulação da atividade econômica. (BATISTA, 

1993) 

 

Novos pólos estes que forçavam os EUA a enfrentar forte concorrência internacional no plano 

econômico e no tecnológico que juntamente com a necessidade de recuperar a economia pós-

guerra fria leva os norte americanos a se enrijecer e não ser tão benevolentes no âmbito 

internacional. Os EUA passou a se preocupar cada vez menos com os impacto internacional 

de suas decisões internas se preocupando, quase exclusivamente, com os interesses diretos e 

imediatos de sua economia, este fenômeno pode ser considerado uma reafirmação de 

nacionalismo econômico e isto é facilmente compreendido uma vez que já não há tanta razões 

ideológicas ou geopolíticas quanto existia durante a guerra fria. (BATISTA, 1993) 

 

Este trabalho porém, não julga inadequada a aproximação de Collor com os Estados Unidos, 

que foi o principal parceiro econômico do Brasil depois da CEE. O que se caracteriza 

inadequado nesta aproximação foi o exagero de fazer de Washington o eixo do 

relacionamento internacional do Brasil, subordinando ou até mesmo excluindo outros 

relacionamentos de igual ou maior importância como os novos pólos de poder econômico, 

financeiro e tecnológico, na Europa e no Oriente. Este erro se deve a vários motivos a ser 

analisados na conclusão deste trabalho, mas desde já se pode adiantar que o cenário 

econômico interno passando por uma turbulenta crise inflacionaria despertava maior atenção 

que a política externa e o erro de percepção de Collor em ver os EUA como uma potencia 



internacional em pleno período de transição foram os grandes catalisadores para tal fato. 

(BATISTA, 1993) 

 

Além da percepção errônea de Collor apostando na unipolaridade um problema da política 

externa deste período foi que a mesma não contou com a ativa participação, nem em sua 

formulação nem em sua execução, do Ministério das Relações Exteriores. Porém no que o 

Itamarati foi designado executar, conseguiu minimizar os custos de posturas “pouco 

acertadas” presidenciais. Exemplos dessa postura compensadora do Itamarati foram:  a adesão 

do Brasil ao Tratado de Não-Proliferação Nuclear , que assinado em conjunto com a 

Argentina11, na Agência Internacional de Energia Atômica, atenuou as conseqüências de uma 

possível renúncia unilateral brasileira ao pleno desenvolvimento da energia nuclear. 

(GAMBIAG, 2005) 

 

Para se perceber como o ministério das relações exteriores foi colocada a segundo plano, e os 

desígnios de Collor eram o primordial, ao mesmo tempo em que abria o mercado, Collor 

almejava implementar um plano de integração sub-regional muito ambicioso, queria criar o 

MERCOSUL12 em apenas três anos e meio, sendo o prazo inicial, estipulado por Menem e 

Sarney, era de dez anos e o objetivo era apenas uma área de livre comércio entre Brasil e 

Argentina. Além de se equivocar no prazo e nos objetivos, os governos iriam implementar o 

MERCOSUL, mas continuar com suas políticas unilaterais de liberalização, com isso este 

bloco de integração regional se tornaria um instrumento de adicional à liberalização da 

                                                 
11 Argentina era o principal competidor do Brasil na questão Nuclear 
12 MERCOSUL- Mercado Comum do Cone Sul cujo membros signatários são Brasil, Argentina, Paraguai e 
Uruguai e atualmente Venezuela. 



economia brasileira13, em conformidade com o ditado pelo consenso de Washington. 

(BATISTA, 1993) 

  

Em que pese o erro no caso do MERCOSUL, Collor obteve êxito em relação às questões de 

integração regional, de ouvir o Itamarati e não aceitar em discutir ALCA14 com o presidente 

americano, justificando esta ressalva brasileira ao compromisso firmado com os parceiros do 

MERCOSUL em só discutir, com os EUA, está questão em grupo. (BATISTA, 1993) 

 

Essa atitude de Collor não só foi benéfica para o Brasil, como foi de até de certo modo 

intrigante, uma vez o presidente tinha um grande deslumbramento pelos EUA, pauto 

praticamente toda sua política externa num “alinhamento sem recompensa” a este país. 

Conforme Batista, “Collor restringiria sua política externa essencialmente às relações com os 

Estados Unidos”. (BATISTA, 1993) 

 

Com o que já foi exposto neste tópico percebe-se que a política externa não era o foco do 

governo, pois além da conjuntura econômica catastrófica no período ser a prioridade, Collor 

de certa maneira a “subestimou”, julgando que ele próprio poderia ditar as regras para seu 

funcionamento ao invés de deixar esta complexa e árdua tarefa para os especialistas no 

assunto, o Ministério das Relações Exteriores. 

 

 

 

 

                                                 
13 O MERCOSUL se tornaria um instrumento de adicional à liberalização da economia brasileira, pois as 
políticas unilaterais de liberalização iriam reduzir o impacto das preferências tarifaria que são concedidas 
reciprocamente, para se construir uma Tarifa Externa Comum e na harmonização de legislação econômica, logo 
o padrão de referencia seria as economias abertas desregulamentadas dos nossos parceiros menores. 



POLÍTICA ECÔNOMICA 

 

  

As  políticas econômicas adotas por Collor foram várias, conforme já mencionadas na 

primeira seção deste capítulo, porém neste seção dar-se-á mais ênfase ao congelamento de 

preços e a medida econômica mais polêmica, o bloqueio de liquidez dos haveres financeiros. 

 

O Plano Collor se enquadrava como uma etapa de um processo mais amplo de 

desregulamentação, liberalização e abertura externa da economia. E o congelamento de preços 

foi uma medida de curto prazo, mas inevitável para a conjuntura atual do país, isto pode ser 

verificado no discurso do então presidente Fernando Collor, que ao anunciar o congelamento 

de preços proferiu as seguintes palavras: 

 

“A violência da inflação e a quase destruição do sistema de preços já 
ameaçavam o funcionamento da economia, impondo pesadas perdas ao povo 
brasileiro. Numa circunstancia como essa, o governo não pode se omitir. Por 
maior que seja a resistência à idéia de impor controles à economia , tornou-se 
indispensável à fixação de parâmetros rígidos para preços e salários. 
Buscamos, como resultado desse processo, evitar a perda de poder de compra 
dos salários diante da escalada dos preços. Desta forma, os salários  de 
março estão corrigidos com base na inflação de fevereiro e os preços deverão 
retroagir e manter-se nos níveis praticados a 12 de março. Esta paralisação 
abrupta de espiral preços/salários deverá manter-se o tempo necessário para 
a normalização da economia, com os ajustamentos que se tornarem 
indispensáveis. À flexibilização definitiva deverá ocorrer a partir de 15 de 
abril, quando ingressarmos numa política de prefixação de preços e 
salários.” 
(GAZETA MERCANTIL 17/03/1900 apud CARVALHO, 1996) 

 

A prefixação dos preços era necessária a manutenção de regras de indexação. Esta medida 

adotada em março de 1990 estabelecia que os salários de março seriam corrigidos pelas regras 

anteriores, incorporando integralmente a inflação do mês anterior, fevereiro. E a partir do mês 

seguinte, abril, começaria a vigorar a prefixação da inflação com um piso para salários e um 

                                                                                                                                                         
14 ALCA – Área de Livre Comércio das Américas. 



teto para reajuste de preços. O piso salarial seria anunciado no dia quinze de cada mês, sendo 

que o mesmo deveria ser sempre maior que a meta da inflação. E no primeiro dia de cada mês 

seria anunciado o teto para reajuste de preços,a partir de maio, deveria refletir a média das 

variações de ponta a ponta no período, e não mais a média comparada com a média do 

período anterior. Correções salariais acima do piso poderia ser feita desde que o reajuste não 

fosse repassado aos preços. Esta intervenção na economia que foi o congelamento dos preços 

foi uma tentativa de controlar o quadro crônico de inflação elevada que ameaçava sair do 

controle das autoridades econômicas e se tornar numa hiperinflação aberta. 

(CARVALHO,1996) 

 

As medidas para combater a elevada escalada inflacionária, da última fase do  governo 

Sarney, foi desenhada as pressas devido às circunstâncias. Para se ter uma idéia o bloqueio só 

começou a ser discutida pela assessoria de Collor depois de sua vitória, cerca de dois meses e 

meio antes de ser implementada. Não que a mesma foi uma invenção tirada do vazio, já se 

vinha discutindo esta idéia nos debates políticos. E ironicamente  Collor nas últimas semanas 

da campanha ataca seu concorrente a presidência, Lula, acusando-o de planejar o confisco das 

cadernetas de poupança, mostrando que ele próprio repudiava esta idéia. (CARVALHO,1996) 

 

Após ser eleito, um grupo de economistas que cuidava, para Collor, das políticas 

antiinflacionária estavam convencidos da necessidade do bloqueio, então no final de 

dezembro início de janeiro foi apresentado um esboço com esta proposta para o presidente 

eleito, que por sua vez aprovou a idéia. (CARVALHO,1996) 

 

Alguns estudiosos acreditam que Collor aprovou e gostou da idéia, antes por ele repudiada, 

pois quando a proposta de bloquear a liquidez das aplicações financeiras lhe foi apresentada 



pelos seus assessores  o então presidente percebeu que a mesma se enquadraria  no seu estilo 

adotado na campanha eleitoral. Em sua campanha Collor prometia enfrentar a inflação com 

medidas drásticas, que iria deixar “a esquerda perplexa e a direita surpresa”, assim como a 

imagem que derrotaria a inflação com um “único golpe de caratê, ou com a última bala 

disponível para o caçador diante do tigre” . (CARVALHO,1996) 

 

Mostrando o que antecedeu o bloqueio, se torna imprescindível analisá-lo. E para  tal faz-se 

necessário identificar o diagnóstico que partia e os objetivos almejados, o motivo de se optar 

pelo bloqueio entre as diversas políticas de estabilização existentes, em que consistia e os 

resultados do mesmo. 

 

O plano de bloqueio da liquidez almejava impedir que a remonetização ocorresse de forma 

rápida e desordenada, ou seja impedir a criação de liquidez instantânea e automática que 

podia ser feita unilateralmente pelos detentores da moeda indexada, haveres financeiros não 

monetários de alta liquidez. O diagnostico do plano era que estes poderiam ser transformados 

em M1
15 imediatamente e a revelia do Banco Central do Brasil. A meta era controlar o fluxo 

de M1 e deixar o Banco Central decidir sobre a emissão da moeda nova.Com isso a inflação16 

seria controlada. (CARVALHO, 1996) 

 

Não existe uma versão oficial sobre os objetivos do bloqueio da liquidez, o único texto oficial 

de apresentação e justificativa do bloqueio, durante o governo Collor, é a Exposição de 

Motivos 58 que acompanhou a Medida Provisória 168 (Gazeta Mercantil 17/03/1990). 

 

Na Exposição de Motivos 58 deu-se alguns objetivos do bloqueio: 

                                                 
15 M1 é meios de pagamento. 
16 Inflação que já assolava o país há vários anos e que no início do mandato de Collor atingiu 80%ao mês. 



“... o fracionamento da unidade da moeda; (...) a moeda da riqueza 
inativa separa-se, da moeda que paga o trabalho e remunera a produção e o 
investimento. (...) Neste regime, em que convivem duas moedas: a política 
monetária torna-se inoperante, prisioneira da polarização das preferências dos 
agentes na moeda indexada. As tentativas de controle da liquidez na moeda 
fraca, em acelerada desvalorização, determinam a emissão de direitos na 
moeda protegida, através do manejo das taxas de juros. Paradoxalmente, os 
esforços de contenção da liquidez culminam em sua expansão.” ( Exposição 
de Motivos 58 apud CARVALHO, 1996 p.34) 

 

Percebe-se então que devido à espiral inflacionária existia duas moedas: a moeda que “paga o 

trabalho...” e a moeda “da riqueza inativa”. Este fracionamento dava origem a uma indexação 

da moeda que acabava por paralisar as políticas monetárias. 

   

Para acabar com a inflação de imediato, como queria o Plano Collor, não era necessário o 

bloqueio, bastaria um congelamento de preços e salários, como nos planos anteriores. O que 

se pretendia com o bloqueio era controlar a inflação e impedir que as pressões inflacionárias 

fossem repostas e reforçadas logo em seguida, como ocorreram nos três choques heterodoxos 

do governo anterior, Sarney. (CARVALHO, 1996) 

 

Existia outras formas de conter a inflação e mantê-la a níveis desejados, sem ser o bloqueio, 

mas estas foram descartada, a saber:  

- A sinalização de juros reais elevados não foi aconselhada devido a vários motivos 

como: falta de credibilidade em sua eficácia frente ao nível muito alto já atingido pela 

inflação (este era reforçada pelo fracasso do plano Verão em 1989); o juros reais 

elevado acarretaria um grande ônus para Tesouro, justo no período em que se 

pretendia concretizar um importante ajuste fiscal; além do fato desta media aumentar o 

volume de haveres financeiros líquidos a disposição dos aplicadores. (CARVALHO, 

1996) 



- IOF “cavalar”, que seria um imposto extraordinário sobre o estoque de haveres 

financeiros. Esta proposta foi descartada, pois a alíquota teria que ser muito alta para 

impedir que o restante dos haveres financeiros acabasse com a onda de consumo e 

movimentos especulativos incontroláveis, além da possibilidade do Congresso não 

aprovar esta elevada taxação extraordinária. 

 

A não utilização de outros métodos de combate a inflação, e o foco quase exclusivo no 

bloqueio não foi um equivoco, conforme o próprio Carvalho afirma em sua tese de doutorado 

de 1996. E não foi um equivoco por varias razões, a saber: 

 

O bloqueio de liquidez além de promover a estabilização tinha um segundo objetivo que era 

viabilizar o ajuste-fiscal, que seria inviável sem uma brusca redução dos custos financeiros 

que a política de juros reais elevados acarretava para o Tesouro.(CARVALHO, 1996) 

 

Este plano de estabilização não queria apenas controlar a inflação momentânea , queria 

controlar e impedir que a mesma voltasse a se elevar rapidamente. (CARNEIRO, 2002) 

 

Após expor o diagnóstico, os objetivos almejados, o motivo de se optar pelo bloqueio entre as 

diversas políticas de estabilização existentes, faz-se necessário abordar em que consistia o 

bloqueio. 

 

O bloqueio consistia em uma medida para diminuir a liquidez que provoca remonetização de 

forma rápida e desordenada, atrapalhando a economia, para tal foram adotadas as seguintes 

medidas: 

 



Quadro 1  O bloqueio da liquidez no Plano Collor 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
“A Medida Provisória 168 (Gazeta Mercantil, 1990, p.32; Revista de Economia Política, 1990, p.117-
120), depois Lei 8024, de 12/4/1990, criou uma nova moeda, o cruzeiro, substituindo o cruzado novo 
(criado em janeiro de 1989 para substituir o cruzado, criado em março de 1986). Por comodidade, 
designa-se aqui o cruzado novo quase sempre apenas como cruzado. 
Todos os haveres financeiros foram convertidos para cruzeiros ao par. 
Do valor convertido, apenas uma parte estaria disponível de imediato para seu titular: 
- papel-moeda, liberação total; 
- depósitos à vista e cadernetas de poupança, liberação imediata de até Cr$ 50 mil (pelo taxa de 
câmbio oficial de 13/3/1990, US$ 1.300,00; pela taxa do câmbio paralelo, US$ 610,00 em 13/3, US$ 
1.110,00 em 19/3 e US$ 770,00 em 30/3); 
- aplicações overnight e contas remuneradas, liberação imediata de Cr$ 25.000,00 ou de 20% do total, 
valendo o maior; 
- fundos e depósitos a prazo, 20% do total. 
Todos os limites deveriam ser calculados por aplicador e por instituição financeira. Títulos e depósitos 
do ativo das instituições financeiras submetiam-se ao mesmo regime. 
A conversão para cruzeiros deveria ser feita apenas no momento da efetiva liberação. Além do papel-
moeda e dos depósitos à vista, a conversão imediata foi estendida à parcela inferior a NCz$ 50.000,00 
de todas as cadernetas de poupança. Nos depósitos a prazo, debêntures e cotas de fundos, a conversão 
para cruzeiros da parcela liberada deveria ser feita apenas no vencimento do título. Nos fundos, a 
conversão ficava condicionada à disponibilidade de liquidez em cruzeiros. As parcelas não-
convertidas deveriam permanecer denominadas em cruzados novos até seu vencimento. Títulos com 
prazo superior a dezoito meses permaneceriam denominados integralmente em cruzados novos até o 
vencimento. 
Os valores em cruzados novos bloqueados permaneceriam recolhidos no Banco Central do Brasil por 
dezoito meses, passando a ser liberados em doze parcelas mensais. Durante o bloqueio, receberiam 
juros de 6% ao ano mais correção monetária (variação dos Bônus do Tesouro Nacional, BTN), 
creditados diariamente. 
Os cruzados novos bloqueados podiam ser usados até 18/5/1990 (sessenta dias) para pagamento de 
impostos, taxas, contribuições e obrigações previdenciárias. E por 180 dias podiam ser transferidos 
entre pessoas físicas e jurídicas, "para fins de liquidação de dívidas e operações financeiras 
comprovadamente contratadas antes de 15/3/1990", processo denominado de transferência de 
titularidade. 
Recursos dos tesouros dos três níveis de governo ficaram livres do bloqueio, sendo convertidos 
integralmente e liberados, de imediato no caso de depósitos à vista e recursos em trânsito no sistema 
bancário, ou no vencimento, no caso de títulos. Para os três níveis de governo, recursos recebidos em 
cruzados novos até 18/5/1990, pelo pagamento de impostos, taxas e contribuições, seriam convertidos 
integralmente e liberados na data de vencimento da obrigação que lhes deu origem, ou de imediato, no 
caso de obrigações já vencidas. 
Impôs-se a cobrança extraordinária de 8% de imposto sobre operações financeiras - IOF sobre haveres 
não-monetários e sobre a venda ou transmissão de ações e ouro, isentos os títulos e depósitos de 
instituições financeiras.” 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
(Banco Central do Brasil, Gazeta Mercantil (edição extra, 17/3/1990, n. 19.299), imprensa diária apud 
CARVALHO, 1996) 
 

 

 

O bloqueio de liquidez para se consolidar dependia do desempenho a médio prazo de uma 

série de variáveis macroeconômicas, seu sucesso estava vinculado ao que ocorresse na sua 



fase inicial, e as demais medidas não podiam apresentar resultados com rapidez suficiente 

para propiciar apoio efetivo na fase crítica da política de estabilização. (CARVALHO, 1996) 

 

Quando foi anunciado o bloqueio ao contrário do esperado, foi de certo modo aceito  com 

tranqüilidade pelo governo e sociedade, porém depois de um certo tempo, a “reforma” gerou 

uma forte recessão que acabou enfraquecendo politicamente o governo.( FARO, 1990) 

 

E apesar da adoção de medidas drásticas  do governo, a espiral inflacionária da economia 

continuava intacta e seria necessário, um outro plano para combater a inflação. Fato que 

ocorreu alguns nos depois no governo de Fernando Henrique Cardoso com a criação do Plano 

real. 

 

 

IMPEACHMENT 

 

 

Collor enfrentando fortes críticas da população, do governo e principalmente da mídia,  como 

dois anos e meio de manda sofreu o impeachment. 

 “““““““O Impeachment é um processo contra alguma autoridade 
política com o objetivo de destituí-la (tirar) do cargo que ocupa no poder 
executivo, interrompendo seu mandato político”. "No Brasil, quando algum 
político sofre de impeachment ele perde seus direitos políticos por oito anos, 
ou seja, dentre estes oito anos ele não poderá exercer cargos políticos, como 
candidatar ao governo do estado, prefeitura ou etc.”  (RIBEIRO, 1998) 

 

O plano Collor conseguiu de imediato reduzir a inflação, mas depois o mesmo trouxe a maior 

recessão da história brasileira, resultando no aumento do desemprego e nas quebras de 

empresas. Fato que já causava descontentamento da população em relação a Collor. 



Porém o estopim para a crise política que acarretou o impeachment foi uma reportagem 

publicada pela revista Veja, edição de 13 de maio de 1992, onde Pedro Collor, irmão do 

presidente, acusava o tesoureiro da campanha presidencial, o empresário Paulo César Farias, 

de articular um esquema de corrupção de tráfico de influência, loteamento de cargos públicos 

e cobrança de propina dentro do governo. (ALZUGARAY, 2000). 

Este esquema recebeu o nome de Esquema PC, e este teria beneficiado integrantes do alto 

escalão do governo e o próprio presidente. Diante destas acusações para investigar as 

denúncias, no mês seguinte, o Congresso Nacional instalou uma CPI (Comissão Parlamentar 

de Inquérito).  (CASTRO, 2005) 

Durante a investigação, da CPI, pessoas ligadas a Collor prestaram depoimentos e 

confirmaram as acusações e deram detalhes do esquema, entre estas pessoas pode-se citar Ana 

Accioly, secretária de Collor, e Francisco Eriberto, seu ex-motorista. 

Foi descoberto que PC o “lobista titular”, cobrava propinas de empresas, inclusive de grande 

grupos, por exemplo Votorantim, e multinacionais como Mercedes e Volkswagen, e colocava 

este dinheiro em empresas de fachadas como: EPC e Brasil Jet, contas “fantasmas”, e gastos 

pessoais suntuosos, como o de sua residência oficial a Casa da Dinda. (ALZUGARAY, 2000). 

 

A casa da Dinda, residência particular de Collor em Brasília, se torna um “símbolo da 

corrupção”. O nome da casa foi dado em homenagem à bisavó do presidente,às margens do 

Lago Paranoá, com vista para a Praça dos três poderes, durante a campanha e o governo 

Collor passa por obras17 no valor estimado de 2,5 milhões de dólares18. Os jardins de 13 m2 

recebem 200 arvores, um lago artificial e 8 cascatas artificiais de 10 metros de 

altura,movimentadas por bombeamento elétrico. Esta obra foi negociada entre PC e Brasil’s 

                                                 
17 Obras realizadas pela empresa Brasil’Garden, de Roberto Nehring, o mesmo fica conhecido em Brasília como 
“paisagista do rei”. 



Garden e paga com cheques-fantasmas da Brasil-jet, a mesma empresa que pagou a reforma, 

mais “modesta”, do apartamento de Collor em Maceió, no valor de 1664 mil dólares. 

.(ALZUGARAY, 2000). 

Pressionado pela opinião pública (principalmente pelos meios de comunicação),em agosto de 

1992, Collor foi à televisão e pediu a população para sair nas ruas de verde-e-amerelo em 

apoio a ele. (FIGUEIREDO, 2000) 

Porém o contrario aconteceu, durante os trabalhos da CPI, a população brasileira começou a 

sair às ruas, mas não para apoiar o presidente e sim para pedir o impeachment. Os protestos se 

tornaram uma comoção pública e tiveram como protagonista a juventude, que pintava no 

rosto "Fora Collor"e "Impeachment Já". Este foi o movimento dos "caras-pintadas". 

(FIGUEIREDO, 2000) 

Neste clima de insatisfação, a CPI divulga seu relatório final, aprovado por 16 votos a 5, 

constando que as contas de Collor e PC não foram incluídas no confisco de 1990.Diante disso 

foi pedido o impeachment do presidente. (ALZUGARAY, 2000). 

No processo de votação do impeachment Collor tentou que fosse uma sessão secreta, mas não 

conseguiu os deputados votaram pela abertura de processo de impeachment. .(ALZUGARAY, 

2000). 

Collor renunciou ao cargo, mas com o processo já estava aberto seu pedido não foi aceito. O 

correu a votação do impeachment e o resultado foi: 441 votos a favor (eram necessários 336), 

38 contra, 23 ausências e uma abstenção. Com este resultado Collor sofreu seu impeachment 

e teve seus direitos políticos cassados por oito anos, até 200019..(ALZUGARAY, 2000). 

                                                                                                                                                         
18 2,5 milhões de dólares corresponderiam á 95 anos de salário presidencial. 
19 Depois de 2000, obedecendo ao tempo estipulado pela lei, Collor voltou para a vida política e hoje, 2007, é 
Senador pelo Estado de Alagoas. 



O impeachment foi um caso único na história republicana do Brasil, mas não abalou as 

instituições democráticas brasileiras, tendo o vice-Itamar Franco assumido em seguida. O 

Ministério da Economia, ocupado por  Marcílio Moreira, foi novamente dividida entre 

Ministério da Fazenda, assumido por Gustavo Krause, e o Ministério do Planejamento, 

assumido por Paulo Haddad. E desta forma o processo de impeachment não prejudicou as 

instituições brasileiras, pelo contrário, afirmou ainda mais o seu poder e seu funcionamento.  

(CASTRO, 2005) 

 

Constata-se que o governo Collor foi turbulento, que trouxe para o Brasil várias 

conseqüências, como a abertura o bloqueio de liquidez, que não cabe aqui julgar os reflexos 

das mesmas para a sociedade brasileira. E que apesar do bom desempenho que Collor 

conseguiu em sua campanha eleitoral, o mesmo não conseguiu, embora tivesse algumas boas 

propostas, executá-las e obter êxito durante seu mandato. E a conseqüência da sua falta de 

êxito foi sua destituição do cargo de presidente, por um meio traumático, o impeachment. 

 

Expondo a política econômica, a externa de forma contextualizada é chegada à hora da fase 

conclusiva deste, provar que  a política econômica era a prioridade e como influenciou a 

política externa. 

 

 
 
 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Todas as políticas adotadas por um governo são de extrema importância. Não se pretende com 

este trabalho julgar que uma política é mais valiosa que outra, apenas que em determinados 



momentos uma política ganha maior destaque e acaba influenciando as demais. Desta 

maneira, neste tópico far-se-á uma breve analise das políticas externa e econômica para então 

apresentar os argumentos que corroboram a tese aqui defendida, que no governo Collor a 

política econômica era a prioridade e a mesma influenciou a política externa, devido a vários 

fatores já abordados anteriormente neste trabalho, que serão reforçados nesta fase final. 

 

Fernando Affonso Collor de Mello, presidente jovem eleito no Brasil de partido quase 

desconhecido, tinha pretensões de modernizar o Brasil. Para tal, Collor “desenvolveu” a PICE 

e provocou uma abertura unilateral baseadas na ideologia neoliberal consagrada pelo 

Consenso de Washington.   

 

Em relação à abertura, a mesma poderia ter sido feito com ressalvas, semelhante ao que o 

presidente Dutra havia feito, escolhendo os tipos de produtos “beneficiados” para importação. 

Porém, Collor fez um alinhamento sem recompensa, onde falhou ao usar o pragmatismo. 

Além disto, Collor errou em apostar num cenário unipolar, prevendo os Estados Unidos como 

o regente da unipolaridade em um cenário internacional resultante na multipolaridade 

desequilibrada.  

 

Collor acertou em escutar o Itamaraty ao assinar o Tratado de Não-Proliferação Nuclear , que 

refletiu nos atritos com a Argentina, diminuindo os impactos negativos de uma política 

externa já conflitantes. Um outro acerto de Collor foi em aceitar o também conselho do 

Itamaraty em não aceitar as discussões com a ALCA e assinar o acordo em um momento não 

propício para o interesse nacional brasileiro. 

 



Collor era deslumbrado com os Estados Unidos e confundiu força militar com força 

econômica, porém a aproximação com os EUA não foi errada, uma vez que depois da CEE 

este era principal parceiro do Brasil. O erro porém foi o exagero na aproximação. Exagero 

este que tornou a relação ao invés de uma interdependência saudável uma dependência 

problemática. O Brasil se tornou dependente perdeu sua autonomia para elaborar sua política 

macroeconômica  para ser regido pelas regras do Consenso de Washington. 

 

Todavia a abertura possibilitou a modernização do Parque industrial Brasileiro, modernização 

esta objetivada pela PICE. Embora os gastos de pesquisa e desenvolvimento brasileiros terem 

aumentado, passando de 0,5% em 1989, para 1,3% do PIB em 1994, a PICE acabou 

incentivando mais a competição que a competitividade. As empresas nacionais que não 

faliram devido ao excesso de competição se modernizaram, tornando-se competitivas. Porém 

a modernização não foi nos setores almejados pela PICE, setor de alta tecnologia, apesar de 

ter algumas indústrias de alta tecnologia o parque industrial se especializou na produção de 

bens. 

 A PICE, política esta adotada por um governo legitimado pelas urnas, que vivenciava um 

contexto de transição internacional pró-reformas, com um povo insatisfeito perante a 

deterioração dos serviços prestados por algumas estatais, acabou por da maior ênfase: no 

âmbito interno, na estratégia de privatizar, pois se acreditava que assim haveria aumento da 

competição e um aumento da eficiência, e no âmbito externo, na reforma tarifaria e de 

comércio exterior. 

 

O governo Collor foi marcado por profundas mudanças na política externa, junto com a 

adoção do cambio livre intensificou o programa de liberalização da política de importações. 

Na pratica as formas mais importantes de controle quantitativos de importação foram extintos, 



dando lugar a um controle tarifário. E anunciou também reforma tarifaria que iria promover 

redução gradual na alíquota de importação ao longo de quatro anos, assim  com reduções 

graduais o governo pretendia preparar20  os produtos nacionais para a transição para uma 

economia mais aberta. Percebendo assim que o objetivo final da PICE era preparar o Brasil 

para as mudanças na economia, ou seja a política externa não só era influenciada pela 

econômica como também estava a serviço da mesma. 

 

A política econômica apesar de ter recebido mais atenção também não conseguiu atingir seu 

objetivo primordial, acabar com a inflação e gerar uma estabilidade na economia. 

 

Na pratica o plano Collor I conseguiu baixar a inflação de 80% ao mês para níveis próximos 

aos 10% ao mês, isto foi feito ao mesmo tempo em que a economia sofria uma forte retração. 

Porém ao longo do ano a inflação voltou a acelerar21, e no primeiro dia de fevereiro foi 

lançado o Plano Collor II, com o objetivo de conter a inflação, na época que estava em torno 

dos 20%. Porém a sucessão de escândalos políticos que culminou no processo de 

impeachment de Collor, inviabilizou toda ação política econômica que dependesse da 

credibilidade do governo, fazendo com que o governo não conseguisse acabar com a inflação, 

fato que  só veio a acontecer mais tarde com a criação do plano real. 

 

E o bloqueio dos haveres financeiros foi considerado uma intervenção  estatal inadmissível, 

que deixou marcas profundas na sociedade brasileira que foi a descredibilidade dos 

poupadores em investimentos no sistema financeiro nacional, fato que trouxe serias 

conseqüências para o país, como a “falta” de uma poupança nacional para impulsionar o 

desenvolvimento brasileiro. 

                                                 
20 Esta preparação para uma economia mais aberta não foi não eficiente conforme planejada 



  

Encerrado as considerações sobre a política externa e a política econômica, pretende-se 

mostra que a política econômica era a prioridade e influenciou  a política externa. 

 

Devido à conjuntura da época, com uma inflação, chegando a 80% ao mês, a prioridade era 

adotar uma política econômica eficaz para combater a inflação. E isto pode ser comprovado 

de várias formas inclusive na análise de discurso do presidente Collor, por exemplo; 

 

No seu discurso de posse, dia 15 de março de 1990, Collor expondo seu projeto de mandato 

para o Congresso, deixa claro que o objetivo primordial é “liquidar com ‘câncer social’ da 

inflação”. E ainda no mesmo discurso diz: “ter uma só bala na agulha para matar o tigre 

inflacionário”.   

 

Só com estas declarações do então presidente, Fernando Affonso Collor De Mello, fica 

evidente que a política econômica prevaleceria, teria maior relevância  em seu governo, 

porém como algumas vezes o discurso não corresponde à prática serão enfatizados mais 

alguns elementos que corroboraram com a tese.  

 

A intenção do presidente era acabar com a inflação, gerar uma estabilidade econômica para 

assim poder renegociar a dívida externa com condições que fosse mais benéfica para o Brasil. 

Todavia Collor não conseguindo liquidar com a inflação e proporcionar uma estabilidade e 

teve que não só aceitar as condições de pagamento da  dívida como seguir fielmente o 

consenso de Washington interferindo na autonomia de decisões brasileiras. Com isto 

perceber-se que a política econômica era prioridade, até mesmo para solucionar questões 

                                                                                                                                                         
21 Quando a economia voltou a acelerar  trocou a ministra Zélia Cardoso de Mello por Marcílio Marques 
Moreira. 



externas dependia de bons resultados da política econômica. E não apenas a política 

econômica influenciou a externa mas também o efeito contrário, uma vez que,  o combate à 

inflação e promoção da estabilidade eram medidas econômica que almejam interferir na 

política externa onde o fracasso da política econômica minou os objetivos da política externa. 

A renegociação da dívida que por sua vez influenciou a política econômica que teve que 

adotar incondicionalmente,  o consenso de Washington ditou as diretrizes de sua política 

econômica, o neoliberalismo. Logo se conclui que é um ciclo uma política influencia a outra, 

que interfere na outra e isto acaba gerando reflexos em todos os âmbito inclusive na política 

que iniciou o ciclo. 

 

E por ultimo, a política econômica foi formulada pelo ministério da economia, mas quem 

formulou grande parte da política externa não foi o ministério das relações exteriores, e sim o 

ministério da economia. Isto ocorreu devido ao fato, já mencionado anteriormente, que 

durante a formulação e implementação da PICE, extingui-se a Secretaria do Planejamento da 

Presidência da República e o Ministério   da Indústria e Comércio, criando assim o Ministério 

da Economia Finanças e planejamento. Ministério este que ficou responsável pela formulação 

e Ministério da economia. 

 

Com isto percebe-se que a política externa sofreu grande influencia da política econômica, 

não só devido ao fato da política econômica ser o foco do governo, mas até mesmo pelo fato 

da política externa em sua maioria ter sido formulada pelo ministério da economia durante o 

governo Collor. 

Enfim as políticas adotadas por um país devem ser adotadas de maneira harmônica pois todas 

acabam se influenciando e mesmo a política que é prioridade do governo não está isenta de 

sofrer influencias. 



Finaliza-se aqui este com a certeza de ser pertinente a tese aqui defendida. 
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