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RESUMO 

 

O presente trabalho divide-se em três etapas. Na primeira, aborda as 

questões macroeconômicas que influenciaram os caminhos políticos adotados a partir 

da década de 1990. Em um segundo momento, demonstra as medidas econômicas 

adotadas pelo país em cada período histórico, passando pela adoção dos ditames 

neoliberais com as privatizações, abertura comercial e mobilidade de capitais, 

abordando ainda a crise no sistema bancário e as medidas adotadas para a 

estabilização sistêmica do setor bancário, com programas de socorro como o PROER e 

o PROES. Por fim, analisa, nos ditames da estrutura sindical nacional, a influência 

direta das relações econômicas na atuação do Sindicato dos Bancários e Financiários 

de São Paulo, Osasco e Região na proteção da classe trabalhadora do setor bancário, 

em luta constante pela aquisição de novos direitos e manutenção de direitos já 

conquistados pela categoria. 

 

Palavras-Chave: Sindicalismo, Neoliberalismo, economia, sistema financeiro, 

sistema bancário, bancários 
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ABSTRACT 

 

The present work is divided into three stages. In the first one, it addresses the 

macroeconomic issues that influenced the political paths adopted since the 1990s. 

Second, it demonstrates the economic measures adopted by the country in each and 

every historical period, going through the adoption of neoliberal dictates with 

privatizations, trade liberalization and Capital mobility, also addressing the crisis in the 

banking system and the measures adopted for the systemic stabilization of the banking 

sector, with relief programs such as PROER and PROES. Finally, it analyzes, in the 

dictates of the national labor union structure, the direct influence of the economic 

relations in the work of the Banking and Finance Union of São Paulo, Osasco and its 

Region in the protection of the working class of the banking sector, in constant struggle 

for the acquisition of new rights and maintenance of rights already owned by the 

category. 

 

Keywords: Syndicalism, Neoliberalism, Economy, Financial System, Banking 

System, Banking Workers 



7 

 

SUMÁRIO 

 

INTRODUÇÃO ............................................................................................................................................. 8 

CAÍTULO 1 – ECONOMIA NACIONAL A PARTIR DE 1990 .............................................................16 

1.1 A influência do mercado internacional e das crises externas na instabilidade econômica 

nacional até o Plano Real. ...................................................................................................................24 

1.2  A estabilidade monetária brasileira e a ausência de crescimento econômico – A política 

neoliberal de Fernando Henrique Cardoso .......................................................................................34 

1.3  O crescimento econômico do governo de Luiz Inácio Lula da Silva .................................45 

CAPÍTULO 2 – AS MEDIDAS POLÍTICAS ADOTADAS PELO PAÍS FRENTE AO PANORAMA 

ECONÔMICO .............................................................................................................................................58 

2.1 As medidas adotadas para estabilização monetária ...........................................................68 

2.2  O Plano Real e os métodos neoliberais impostos pelo Fundo Monetário Internacional 77 

2.3  A crise no sistema bancário brasileiro e o Sistema Financeiro Nacional .........................85 

CAPÍTULO 3 – SINDICALISMO NO BRASIL .......................................................................................93 

3.1 Sindicato dos Bancários e Financiários de São Paulo, Osasco e Região .....................103 

3.2  A luta pelos direitos trabalhistas e a perda da força política dos Sindicatos .................109 

3.3 A influência econômica do setor bancário nos direitos trabalhistas ................................118 

CONCLUSÃO ..........................................................................................................................................128 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS .....................................................................................................132 

  



8 

 

 INTRODUÇÃO 

 

Com a onda neoliberal que assolou a América Latina, influenciada pelas 

crises da dívida advindas do alto endividamento externo de alguns países periféricos, o 

Brasil adotou os parâmetros neoliberais a partir da década de 1990, culminando, dentre 

outros fatores econômicos que serão analisados no presente trabalho, com problemas 

para o sistema financeiro nacional e o socorro do governo ao setor bancário. 

 

Ato contínuo, após novo projeto de desenvolvimento nacional com a chegada 

ao poder do Partido dos Trabalhadores, novas estratégias políticas passaram a ser 

adotadas, tomando o país rumo diferente, até o fim do governo de Luís Inácio Lula da 

Silva, em 2010, ressaltando quanto a crise econômica mundial de 2008, que alterou 

todo o padrão monetário e financeiro no cenário mundial. 

 

Logicamente, a situação reverberou nas relações gerenciais do setor 

bancário, mormente nas relações trabalhistas, tendo as relações sindicais se 

intensificado na busca, de um lado, pela recuperação do sistema bancário brasileiro, e 

de outro, na luta dos sindicatos de classes pelos direitos dos trabalhadores da 

categoria. 

 

É certo que o socorro governamental ao setor bancário não refletiu como 

deveria nas questões laborais, não havendo por parte das instituições bancárias um 

retorno para os bancários. 

 

Com efeito, alterados os rumos políticos do país e consequentemente 

modificado o projeto desenvolvimentista nacional com a assunção ao poder do PT, as 

relações sindicais passaram por novas transformações, ganhando corpo em diversos 

aspectos, porém, no caso específico do setor bancário, tais alterações não alteraram a 

influência sofrida pela luta pelos direitos trabalhistas dos empregados do setor, a partir 

das relações econômicas. 
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Nesse aspecto, analisa a presente dissertação a influência e atuação do 

Sindicato dos Bancários e Financiários de São Paulo, Osasco e Região frente às 

relações econômicas a partir da década de 1990, perpassando pelos governos de 

Fernando Collor de Melo, Itamar Franco, Fernando Henrique Cardoso e Luís Inácio Lula 

da Silva, em dois projetos políticos distintos. 

 

A dissertação traz, portanto, como objetivo específico a análise das amarras 

econômicas do país, diante dos aspectos históricos vividos a partir da década de 1990, 

perpassando pelas diversas crises econômicas, até o advento da crise mundial de 

2008, bem como a influência das medidas adotadas pelo Governo Federal para 

socorrer o setor bancário. 

 

A partir desta análise, busca-se investigar a influência das relações 

econômicas na atuação do Sindicato dos Bancários e Financiários de São Paulo, 

Osasco e Região para proteção da classe trabalhadora, para desvendar a questão de 

se há ou não, e como teria se dado, influência direta das vicissitudes econômicas na 

luta pelos direitos trabalhistas do setor. 

 

Visando demonstrar como se daria, a partir da década de 1990, a influência 

de todo o arcabouço de relações materiais concretas constituídas historicamente na 

busca pela representação do operário em um modelo de supremacia do capital em 

detrimento das classes menos favorecidas, analisando, para tanto, como o jogo 

econômico resvala na estrutura jurídico-trabalhista adotada pelos Sindicatos, tomando 

como base de análise a atuação do Sindicato dos Bancários e Financiários de São 

Paulo, Osasco e Região.  

 

Nesse contexto, com a análise da influência direta das grandes crises 

econômicas mundiais na estrutura jurídica nacional, busca-se o entendimento das 

engrenagens dessa estrutura, para, conhecendo essas engrenagens com mais 

precisão, o resgate de uma reorganização dos trabalhadores na perspectiva coletiva 

para um projeto de desenvolvimento social. 
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Da leitura do desenvolvimento sindical no setor bancário da década de 1990, 

momento histórico no qual há a virada das perspectivas econômicas, com ascensão do 

neoliberalismo na economia nacional, diante da nova ordem social brasileira, é possível 

debruçar-se sobre de que maneira se desenvolve a influência da situação econômica 

na estrutura jurídico-trabalhista no Sistema Sindical do Brasil, principalmente no que 

tange à sua relação histórico-material no âmbito do Sindicato dos Bancários e 

Financiários de São Paulo, Osasco e Região, bem como suas variações jurídicas no 

delinear das décadas de 1990 e 2000. 

 

Após, cumpre ainda investigar como se alteraram as estruturas trabalhista-

sindicais no setor bancário, frente à modificação na dinâmica política do país, diante da 

ascensão ao poder do Partido dos Trabalhadores, bem como o reflexo das grandes 

crises econômicas nessas estruturas. 

 

A análise sobre a influência da crise econômica brasileira da década de 

1990, da ascensão ao poder do Partido dos Trabalhadores, e das crises diversas crises 

econômicas do período, nos direitos dos trabalhadores, na estrutura sindical do setor 

bancário no âmbito do Sindicato dos Bancários e Financiários de São Paulo, Osasco e 

Região possibilita confluência para uma importante reflexão prática quanto a influência 

econômica na estrutura jurídica, como forma de derivação da forma-mercantil 

capitalista.  

 

O presente trabalho, assim, se desenvolve quanto à situação econômica 

brasileira vivida a partir da década de 1990, considerando a influência das diversas 

crises econômicas vivenciadas na época em diferentes países, traçando-se um paralelo 

econômico com a situação dos bancos em atuação no país.  

 

Perpassa ainda pela relação histórica entre as referidas crises e as medidas 

adotadas pelo Governo Federal, tanto no governo de Fernando Henrique Cardoso, 

quando no de Luiz Inácio Lula da Silva, sobretudo quanto à reforma do Sistema 



11 

 

Financeiro Nacional e ao auxílio ao setor bancário por programas de estímulo à 

centralização bancária e ingresso de capital estrangeiro na estrutura financeira 

nacional, como PROER - Programa de Estímulo à Reestruturação e ao Fortalecimento 

do Sistema Financeiro Nacional e o PROES - Programa de Incentivo à Redução do 

Setor Público Estadual na Atividade Bancária o incentivo ao crédito.  

 

Com efeito, a evolução histórica do Sindicalismo no Estado Brasileiro no que 

tange à atuação do Sindicato dos Bancários e Financiários de São Paulo, Osasco e 

Região e sua consolidação histórico-jurídica no cenário jurídico a partir da década de 

1990, analisando os ganhos e retrocessos dos direitos da classe frente ao materialismo 

jurídico imposto pela situação no corte temporal analisado, estende a discussão quanto 

ao reflexo na cidadania com a adição, manutenção ou retração de direitos trabalhistas 

da categoria, incutidos no âmbito da cidadania e de suas transformações histórico-

sociais geradas pela amplitude de relações sindicais, na defesa dos interesses da 

classe trabalhadora, e do reflexo da economia na manutenção de direitos já 

consolidados e busca por novos direitos trabalhistas, no âmbito da atuação do 

respectivo Sindicato. 

 

Nessa toada, a análise teórica das relações concretas na relação laboral 

entre os representados pelo Sindicato dos Bancários e Financiários de São Paulo, 

Osasco e Região e os patrões, em sua amplitude histórico-cultural, frente à conjuntura 

econômica do setor e às medidas governamentais de socorro aos bancos e 

posteriormente de incentivo ao crédito, possibilita o entendimento da influência 

econômica na estrutura jurídica sindical no setor bancário. 

 

Resta incutida a pesquisa tanto na influência do Sindicato respectivo na 

produção da norma legislativa, quanto sua legitimidade de produção de normas 

coletivas vinculantes às empresas e trabalhadores específicos do setor, como também 

a influência cíclica e conformada dessa mesma legitimidade frente às condições 

histórico-econômicas. 
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Promovendo, dessa forma, a reflexão acerca da atuação do Sindicato e a 

influência que sofre das desventuras econômicas do setor, bem como na força que o 

Sindicalismo no Brasil historicamente deteve e detém na influência no modelo 

normativo adotado, com enfoque no setor bancário, integrando os seus fundamentos e 

princípios, mormente quanto às relações trabalhistas no setor que culminaram com a 

ampliação ou redução do espaço dos sindicatos na estrutura sindical nacional quanto à 

produção normativa para seus representados. 

 

Nesse sentido, a reflexão quanto à atuação do Sindicato dos Bancários e 

Financiários de São Paulo, Osasco e Região em resposta à situação econômica na 

década de 1990 e seguinte e sua relação direta com o materialismo econômico do 

período, perpassando pela forma de derivação da estrutura social-normativa da forma-

mercantil, consubstanciada na influência econômica na produção normativa do 

respectivo sindicato, trata-se de uma analise a cerca da atuação político-jurídica, com 

reflexos na análise de todo o sistema sindical, na estrutura social-trabalhista, diante dos 

liames jurídicos de sua atuação, tanto na posição de normatizador, enquanto legítimo à 

elaboração Convenço Coletivas que normatizam a categoria econômica e profissional, 

bem como enquanto influenciador político. 

 

No mesmo sentido, o desenvolvimento histórico do Sindicato dos Bancários 

e Financiários de São Paulo, Osasco e Região e sua representatividade nas décadas 

de 1990 e de 2000, refletem diretamente na história da cidadania durante as 

transmutações normativas permeadas pelas respectivas situações econômicas de cada 

época, diante das situações jurídico-políticas, como quanto às medidas governamentais 

adotadas pela União. 

 

Da análise do reflexo de tais movimentos na estrutura jurídica nacional, com 

adoção de medidas protetivas ao capital, busca-se o quanto essa influência auxilia ou 

suprime, ou ainda se é indiferente, quanto aos direitos eminentemente atrelados à 

busca pela cidadania plena. 
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Não obstante a luta constante dos Sindicatos na manutenção dos direitos 

trabalhistas e obtenção de novos avanços na área, principalmente sob o enfoque da 

crise do sistema bancário nacional da década de 1990, bem como os avanços sociais 

adquiridos no setor com influência da sistemática sindical e atuação do Sindicato dos 

Bancários e Financiários de São Paulo, Osasco e Região, a influência econômica do 

capital nos meandros da materialidade do direito trabalhista, inclusive quanto às normas 

coletivas e ao sistema sindical brasileiro, com suas inúmeras vicissitudes e a clara 

manutenção do cerne do capitalismo nos modelos adotados, traz à tona a discussão 

acerca dos reais motivos de tais avanços, materialmente analisados e a conformação 

com as relações sociais advindas do respectivo momento histórico do país e do mundo 

em cada avanço e retrocesso. 

 

Nesse ponto, ressaltam-se os problemas sociais advindos da ausência de 

análise teórica mais aprofundada sobre a influência econômica no sistema sindical e 

seus reflexos nas normas coletivas como metamorfose jurídica para manutenção da 

ideologia capitalista, tomando como base da análise o setor econômico bancário a partir 

da década de 1990. 

 

Ora, qual a influência material da forma mercantil na produção das normas 

coletivas pelo Sindicato dos Bancários e Financiários de São Paulo, Osasco e Região 

nas décadas de 1990 e seguintes, com reflexo da situação econômica na produção dos 

direitos trabalhistas para a classe? Quais foram as alterações na atuação do sindicato 

frente às diversas crises, e de que forma tais alterações refletiram nos direitos 

trabalhistas da classe? 

 

Diante de tais questões, ressalte-se que a década de 1990 no Brasil foi 

marcada pelo ingresso político econômico do neoliberalismo às entranhas do poder, 

havendo uma predileção, portanto, pela ausência de regulação estatal na economia, em 

um projeto econômico que culminou com abertura comercial, privatizações em todos os 

setores da economia, mobilidade de capitais e liberalização econômica.  
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Nesse ponto, a autonomia dos sindicatos, especialmente pela força advinda 

da estruturação do sindicalismo na década anterior, poderia significar que, 

independentemente da situação econômica do setor bancário e das medidas político-

econômicas adotadas pelo Estado, inexiste influência direta da economia na retração, 

progresso ou manutenção dos direitos trabalhistas da classe dos bancários, partindo, 

para tanto, da análise da participação do Sindicato dos Bancários e Financiários de São 

Paulo, Osasco e Região no jogo político. 

 

Noutro bordo, após as eleições de 2002, vencidas pelo então partido de 

oposição, Partido dos Trabalhadores, insculpido na pessoa de Luiz Inácio Lula da Silva, 

a esperada alteração nas políticas sociais do governo, com maior influência estatal nas 

decisões econômicas, com maior regulação das agências governamentais e aumento 

na força política do movimento sindical, doravante se imaginaria que menos ainda a 

questões econômicas influenciariam na estrutura sindical nacional. 

 

Há, porém, a possibilidade de um contraponto, em ambos os períodos 

políticos, tendo o setor, diante das graves crises deflagradas, tanto durante a década de 

1990, quando nos anos 2000, endurecido as negociações coletivas, com manutenção 

ou mesmo retração de direitos, diante do materialismo das relações trabalhistas e da 

força do setor, legitimado pela intervenção do próprio poder Estatal, mantendo a 

estrutura do setor e a essência da ideologia capitalista, alterado ainda mais as formas 

sociais vigentes à época. 

 

Nesse sentido, cumpre questionar se o quadro social-econômico vigente à 

época possibilitou ou não a influência direta nas relações trabalhistas e nos direitos 

advindos dessa relação, no que concerne ao Sindicato dos Bancários e Financiários de 

São Paulo, Osasco e Região, e de que forma essa influência se desenvolveu. 

 

Noutro bordo, como objetivo geral, visa possibilitar a análise acerca do 

momento histórico-social do estado brasileiro a partir da década de 1990, bem como 

sua relação com a ideologia capitalista com as ações tomadas tanto pela União, quanto 
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pelo Sindicato dos Bancários e Financiários de São Paulo, Osasco e Região na 

contenção das crises econômicas que recaíram sobre o setor bancário no período. 
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CAÍTULO 1 – ECONOMIA NACIONAL A PARTIR DE 1990 

 

O Brasil, ao longo de sua história, passou por diversas transformações 

políticas e econômicas que influenciaram diretamente a guinada da leitura política e 

atuação neoliberal adotada a partir da década de 1990, bem como, posteriormente, 

novas alterações na estrutura da atuação política com o advento ao poder do Partido 

dos Trabalhadores, a partir de 2003. 

 

Desde a inclusão de políticas sociais nos parâmetros desenvolvimentistas do 

país, perpassando por investimentos internos em infraestrutura e fomento à 

industrialização de diversos setores, até a guinada ao poder dos militares com o golpe 

de 1964, o país acumulou diversas alterações no curso político e econômico a cada 

nova estrutura governamental, dentre essas novas estruturas, se insere a abertura de 

capitais e a estruturação do neoliberalismo na década de 1990. 

 

Conforme se verá, os altos custos da atuação política dos governos militares 

foram arcados com fomento de capital externo, com empréstimos voluptuosos e juros 

flutuantes. Grande parte desse endividamento externo foi utilizada como forma de 

manutenção do poder, mesmo diante das atrocidades deflagradas, porém, esta caça ao 

capital externo advém também e, sobretudo da fragilidade do setor financeiro interno à 

época. 

 

―As evidências empíricas dão sustentação à tese de que o endividamento 

externo do país esteve fortemente condicionado pela atrofia do sistema de 

financiamento doméstico. Ou seja, o insuficiente desenvolvimento do sistema 

financeiro como determinante do endividamento externo suplantou tanto as 

razões relacionadas às falhas na matriz industrial, indutora da absorção de 

recursos reais, quanto a excessiva liquidez do sistema financeiro 

internacional, condicionante da absorção de recursos financeiros.‖1 

                                                           
1 CARNEIRO, Ricardo. Desenvolvimento em crise: a economia brasileira no último quarto do 
século XX. São Paulo: Editora UNESP, IE – Unicamp, 2002. Pág. 87  
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Com as diversas crises internacionais, e a mobilidade dos capitais no 

mercado internacional, os juros flutuantes foram elevados a patamares impagáveis, 

obrigando o país a “queimar” suas reservas financeiras na tentativa de estabilizar a 

economia nacional. 

 

É certo que a redemocratização, com intensa movimentação política interna, 

em movimentos sociais intensos, e a abertura “lenta, segura e gradual” da ditadura 

militar, bem como diante do reflexo da política externa desastrosa do governo militar, 

com o aumento desordenado da dívida externa, geraram dificuldades enormes na 

estrutura econômica do Brasil. 

 

A conta do milagre econômico dos anos 1970 foi cobrada na década 

seguinte, a chamada “década perdida”, com altos índices de desemprego, e o colapso 

inflacionário, afundando o país e passando-o às mãos do FMI, que passou a ditar a 

política econômica a ser adotada. 

 

Não fosse bastante, o processo inflacionário foi agravado também pela 

atuação do mercado interno, uma vez que na diminuição da concorrência externa, as 

empresas com atuação nacional majoraram as margens de lucro, aumentando ainda 

mais o problema. 

 

―A nova característica do processo inflacionário após o ajuste externo decorre 

da flexibilização das margens de lucro das empresas em razão da 

instabilidade dos preços macroeconômicos. De acordo com Almeida & Novais 

(1989), foi o aumento das margens de lucro das grandes empresas que 

constituiu o fator predominante de aceleração da inflação durante o período. 

Um aspecto importante a ressaltar é o contexto no qual essas empresas 

promovem o ajuste de margens, ou seja, num ambiente recessivo. Cabe, 

portanto, indagar por que a recessão não atuou como um mecanismo eficaz 

contra a elevação de preços, impedindo a ampliação das margens de lucro 
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das grandes empresas.‖2  

 

Não fossem suficientes as vicissitudes da economia interna, que passaria por 

problemas ainda maiores, culminando com a liquidação de diversos bancos no país em 

meados da década de 1990, o Brasil passou por forte influência externa, diante de 

sucessivas crises em diversos países que intensificaram o processo caótico da 

economia nacional.  

 

Cumpre esclarecer que esta influência acontece quando a crise de um país 

gera um ataque especulativo em outros países. Uma vez mais instáveis cambial e 

financeiramente, os países emergentes detém maior possibilidade do contágio, gerando 

a influência direta desses ataques nas suas economias.  

 

Nesse sentido, o Brasil passou a ser alvo desses ataques, gerando, na 

busca pela estabilidade cambial, baixo crescimento econômico e baixa amortização da 

dívida externa. 

 

Não se deve olvidar ainda o processo político interno enfrentado pelo país na 

década de 1980, com a queda do regime militar. Importante ressaltar o valor simbólico 

que tem a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, porquanto 

representa a restauração da democracia no Estado Brasileiro. 

 

"É inegável que a Constituição de 1988 tem a virtude de espalhar a 

reconquista dos direitos fundamentais, notadamente os de cidadania e os 

individuais, simbolizando a superação de um projeto autoritário, pretensioso e 

intolerante que se impusera ao País." 3   

 

As inovações teóricas colacionadas à Constituição de 1988 carregaram 

claramente características do neoconstitucionalismo, que nada mais representam que a 

                                                           
2 CARNEIRO, Ricardo. op. cit. Pág. 210. 
3 BARROSO, Luís Roberto. O direito constitucional e a efetividade de suas normas: limites e 
possibilidades da Constituição brasileira. 5. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2001. p. 42 
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expressão jurídica do pós-positivismo, ou juspositivismo “ético”, para a filosofia, e do 

neoliberalismo para a economia. 

 

―Bem diferente do pensamento de Miguel Reale é a teoria dos jusfilósofos da 

segunda metade do século XX, em especial da parte final do século, que 

buscam compreender o fenômeno jurídico a partir de uma determinada 

moralidade intrínseca, ou, pelo menos, extrínseca mas provável e 

objetivamente calculável. Tais teóricos são os novos moralistas do direito. 

Pode-se vislumbrar, a partir desses teóricos, uma espécie de juspositivismo 

‗ético‘.‖4 

 

Logicamente, já apontava, portanto, o caminho político brasileiro para os 

rumos do neoliberalismo, sendo certo que após algumas das crises externas 

influenciaram diretamente o caminhar da economia brasileira a partir da década de 

1990, como já dito, nos passos do neoliberalismo. 

 

As reformas comercial e monetária dos anos 1990, bem como, a atuação 

econômica no modelo neoliberal, foram em prol de buscar estancar a sangria da moeda 

nacional advinda das crises externas e da condução da política interna. 

 

Inobstante as crises políticas internas, com, por exemplo, o Impedimento do 

então presidente Fernando Collor de Melo, no ano de 1992, a linha política adotada nos 

anos 1990, precipuamente pelo governo de Fernando Henrique Cardoso, manteve-se 

firme às amaras do capital, trazendo duas vertentes de atuação estatal na tentativa de 

estabilizar a economia nacional. As privatizações partiram de um modelo neoliberal, não 

tendo conseguido manter o equilíbrio do balanço econômico, tanto no âmbito interno, 

quanto no âmbito externo. A outra vertente é a que se chamou de “Plano Real”, que 

buscou a estabilização monetária brasileira, com o pareamento da moeda nacional com 

o Dólar, o que gerou aumento do endividamento do mercado interno e aumento da 

dívida pública. 

 

                                                           
4 MASCARO, Alysson Leandro. Filosofia do direito. – 4ª Ed. – São Paulo: Atlas, 2014. Pág. 357. 
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―O crescimento da dívida pública tem se revelado um dos pontos frágeis da 

atual política econômica. A dívida mobiliária federal praticamente triplicou 

depois do Plano Real, e já passa dos R$ 160 bilhões. Vários fatores têm 

contribuído para a sua evolução: a contrapartida da entrada de recursos 

externos (nível das reservas). O aumento dos gastos (inclusive impacto do 

PROER) e as taxas de juros elevadas.‖ 5 

 

Ao adentrar na jogatina perversa do liberalismo econômico, com a 

mobilidade de capitais, a abertura comercial liberalizada e com o aumento da força 

argumentativa do empresariado, o País passou, principalmente na década de 1990, 

com o neoliberalismo rondando as políticas nacionais, a centralizar o capital e 

concentrar o poder, em completa desconformidade com políticas sociais, sempre 

preteridas em detrimento dos benefícios econômicos. 

 

―O jogo da grande empresa é jogado no tabuleiro em que a mobilidade do 

capital impõe conjuntamente a liberalização do comércio, o controle da difusão 

do progresso técnico (leis de patentes etc.) e o enfraquecimento da 

capacidade de negociação dos trabalhadores. Assim, as ―novas‖ formas de 

concorrência escondem, sob o diáfano véu da liberdade, o aumento brutal da 

centralização do capital, a concentração do poder sobre os mercados, a 

enorme capacidade de ocupar e abandonar territórios e de alterar as 

condições das vidas das populações.‖6 

 

Antes de adentrar às especificidades da política econômica adotada no 

Brasil, importante ressaltar a influência da arrojada política econômica dos EUA e da 

força que a moeda estadunidense galgou na segunda metade do século passado. 

 

Como ressalta Belluzzo, ―a história da economia mundial, desde meados dos 

anos 1940, não pode ser contada sem a compreensão das peripécias do dólar em seu 

papel de moeda de faturamento nas transações internacionais e de ativo de reserva 

                                                           
5 LACERDA, Antônio Corrêa de. O Brasil na contramão?: reflexões sobre o Plano Real, política 
econômica e globalização. São Paulo: Saraiva, 2001. 
6 BELLUZZO, Luiz Gonzaga. O capital e suas metamorfoses. São Paulo: Editora Unesp, 2013. 
Pág. 133/134. 
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universal.‖7 

 

Na busca por equilibrar a equação entre autonomia da política monetária do 

país e mobilidade de capitais entre os participantes do jogo econômico, os regimes 

cambiais passaram a funcionar em um sistema de taxas flutuantes, passando o dólar, 

como dito, ao status de moeda de reserva internacional, em um papel de referência 

mundial para transações comerciais e financeiras. 

 

Nesse sentido, a alteração na sistemática capitalista advém ainda da 

superacumulação do capital, deflagrando em sua consequente desvalorização. 

 

―O problema da sobreacumulação e a consequente incapacidade de 

valorização do capital se manifestam na década de 1970, marcando a 

transição para a fase contemporânea do capitalismo, na qual o regime de 

acumulação de capital apresenta uma natureza financeirizada (Lapavitsas, 

2010) e uma lógica ditada pelo capital fictício (Carcanholo, 2011).‖ 8 

 

A alteração da indexação monetária americana já demonstrava o inicio desse 

processo de reestruturação do capitalismo, culminando, posteriormente, com o fim dos 

chamados 30 anos dourados. O agravamento do processo com as crises internacionais 

também foi fator essencial para esse processo. 

 

―Ainda é preciso destacar que, embora a crise cíclica da economia mundial 

tenha começado na virada dos anos 1960 para os anos 1970, os seus efeitos 

foram agravados pela crise do padrão monetário vigente na época (padrão 

dólar-ouro) — em um sentido mais amplo, pela própria desmontagem do 

sistema de Bretton Woods —, a partir da decisão americana de decretar, 

unilateralmente, a inconversibilidade do dólar em ouro em 1971. Essa medida 

mostrou-se necessária como uma forma de preparar a iniciativa de 

                                                           
7 BELLUZZO, Luiz Gonzaga. O capital e suas metamorfoses. São Paulo: Editora Unesp, 2013. 
Pág. 127. 
8 LEITE, Leonardo de Magalhães. Economia e Sociedade, Campinas, v. 23, n. 2 (51), p. 507-
534, ago. 2014. Sobre as teorias do imperialismo contemporâneo: uma leitura crítica. Pág. 511. 
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desvalorização do dólar (que começa em 1973), para, de algum modo, 

compensar as perdas da economia americana, em termos de competitividade 

internacional.‖9 

 

Nesse ponto, diante da clara influência da moeda estadunidense no jogo 

político-econômico mundial, mormente quanto aos países periféricos, é certo que as 

movimentações políticas e econômicas em parâmetros mundiais foram intensas da 

segunda metade da década de 1970 até o novo século, diante da alteração do quadro 

econômico do capitalismo com a transição dos “30 anos dourados do capitalismo” para 

o “capitalismo financeiro”, precipuamente pelas influências dos Estados Unidos e do 

Reino Unido, países desenvolvidos com o pior desempenho econômico na década de 

1970.  

 

―Na década de 1970, o quadro alterou-se com a transição dos 30 anos 

dourados do capitalismo (1948-1977) para o capitalismo financeirizado, ou 

capitalismo encabeçado pelo setor financeiro – um modo de capitalismo 

intrinsecamente instável. Enquanto a era dourada foi marcada por mercados 

financeiros regulados, estabilidade financeira, elevadas taxas de crescimento 

econômico e uma redução da desigualdade, o oposto ocorreu nos anos do 

neoliberalismo: as taxas de crescimento diminuíram, a instabilidade financeira 

aumentou rapidamente e a desigualdade cresceu, privilegiando principalmente 

os dois por cento mais ricos de cada sociedade nacional; Embora a redução 

das taxas de crescimento e lucro ao longo da década de 1970 os Estados 

Unidos e a experiência da estagflação tenham levado a uma crise muito 

menor do que a Grande Depressão ou a atual crise financeira global, esses 

fatos históricos novos foram o bastante para levar o sistema de Bretton Woods 

ao colapso e desencadear a financeirização e a contrarrevolução neoliberal ou 

neoconservadora. Não foi coincidência que os dois países desenvolvidos de 

pior desempenho econômico da década de 1970 – os Estados Unidos e o 

                                                           
9 CARCANHOLO, Marcelo Dias. R. Econ. contemp., Rio de Janeiro, 12(2): 247-272, maio/ago. 
2008. DIALÉTICA DO DESENVOLVIMENTO PERIFÉRICO: DEPENDÊNCIA, 
SUPEREXPLORAÇÃO DA FORÇA DE TRABALHO E POLÍTICA ECONÔMICA. Pág. 250/251. 
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Reino Unido – tenham originado o novo arranjo econômico e político.‖10  

 

Certamente, a relação dos Estados Unidos com uma nova sistemática 

globalizada, no chamado imperialismo norte-americano, contribuiu ainda mais à 

deflagração de novas crises e confrontos econômicos, e, ainda, com a necessidade de 

alteração nos alicerces da estrutura capitalista. 

 

―Instigada pela Guerra do Vietnã, uma ―confluência global de lutas‖ começou a 

minar os alicerces do período dourado do capitalismo. Assim, segundo os 

autores, as estratégias keynesianas e pseudoimperialistas de Bretton Woods 

entram em crise e elevam ―os custos da estabilização e do reformismo‖ nos 

países centrais – Estados Unidos, Europa e Japão. Ao mesmo tempo, 

―quando as lutas anti-imperialistas e anticapitalistas nos países subordinados 

começaram a minar a obtenção de superlucros‖, a arquitetura estrutural 

internacional ruiu.‖11 

 

As diferenças do fluxo entre capitais financeiros e recursos reais a partir da 

financeirização do capitalismo influíram diretamente nas dificuldades econômicas que 

seriam enfrentadas pelo Brasil doravante, diante da chamada mobilidade de capitais. 

 

―Assim, a chamada globalização pode ser caracterizada como uma ordem 

econômica na qual são progressivamente eliminadas as restrições a essa 

mobilidade. Concretamente, isso se traduziu no aumento contínuo das 

transações cambiais e dos fluxos brutos de capitais internacionais. Esses 

fluxos de capitais apartaram-se dos desequilíbrios em transações correntes 

dos vários países, assumindo valores muitas vezes superiores a estes. Ou 

seja, ocorreu uma crescente autonomia do movimento de capitais diante das 

necessidades de financiamento corrente dos países.‖12 

 

Nesse ponto, somados à influência do Dólar, e, em consequência, ao 

                                                           
10 BRESSER-PEREIRA, Luiz Carlos. A Crise Financeira Global e Depois: Um Novo 
Capitalismo? NOVOS ESTUDOS – CEBRAP. 2010. Pág. 65. 
11 LEITE, Leonardo de Magalhães. op. cit.. Pág. 512. 
12 CARNEIRO, Ricardo. op. cit. Pág. 116. 
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domínio político dos Estados Unidos da América, bem como ao domínio financeiro do 

FMI e sua imposição de políticas econômicas neoliberais, a criação de um órgão 

específico destinado a mediar as disputas comerciais internacionais e a manter a onda 

de liberalização comercial favorável a esse novo paradigma econômico restou 

concretizada em 1995, com a criação da Organização Mundial do Comércio (OMC), 

culminando com a abertura cada vez mais segura do comércio mundial. 

 

―Após a efetivação do Acordo Geral sobre Tarifas e Comércio (GATT) em 

1948, oito rodadas de conversações ajudaram a criar a Organização Mundial 

do Comércio (OMC) em 1995. Com 153 Estados-Membros, a OMC tem por 

funções promover o comércio internacional e arbitrar disputas comerciais. 

Tanto os países desenvolvidos quanto os emergentes continuam a proteger 

áreas econômicas ineficientes e estrategicamente vitais, mas a liberalização 

de políticas comerciais em dezenas de países impulsionou a circulação cada 

vez mais livre de bens e serviços acirrando a concorrência, incentivando a 

inovação e oferecendo a consumidores do mundo inteiro melhores produtos a 

preços mais baixos.‖13 

 

 As diferenças do fluxo entre capitais financeiros e recursos reais a partir da 

financeirização do capitalismo influíram diretamente nas dificuldades econômicas que 

seriam enfrentadas pelo Brasil doravante, diante da chamada mobilidade de capitais. 

 

Nesse sentido, resta clara a influência da política externa Estadunidense e a 

influência do Dólar na economia do Brasil, bem como em seus reflexos monetários e 

comerciais para o país. 

 

Dessa forma, busca-se apresentar as principais influências na economia 

política do país durante o período em estudo. 

 

1.1 A influência do mercado internacional e das crises externas na 

                                                           
13 BREMMER, Ian. O fim do livre mercado: quem vence a guerra entre estado e corporações?. 
Tradução Luiz Euclydes T. Frazão Filho. São Paulo: Saraiva, 2011. Pág 29. 
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instabilidade econômica nacional até o Plano Real. 

 

Antes de adentrar ao cenário econômico brasileiro da década de 1990, é 

importante ressaltar que o momento econômico de então teve relação direta com as 

atuações do Governo nas décadas anteriores. 

 

O chamado “milagre econômico” que figurou em parte da ditadura militar, foi 

mantido por meio de empréstimos internacionais e investimentos em grandes obras, 

com gastos elevados e baixo retorno, como a Rodovia Transamazônica, as usinas 

nucleares de Angra dos Reis, as usinas hidrelétricas de Balbina, Tucuruí e Itaipu, 

ferrovia do aço, dentre outras.  

 

Ato contínuo, houve um aumento no endividamento externo com a utilização 

de capitais internacionais na busca por financiar o desenvolvimento econômico e 

industrial do Brasil, passando a haver um crescente aumento na taxa de juros dos 

empréstimos internacionais, diante dos contratos firmados com juros flutuantes, que 

subiram muito diante de uma conjuntura internacional em crise.  

 

Para o Brasil, a quebra da estabilidade do sistema capitalista foi crucial para 

o desenrolar histórico no país. O reflexo das questões econômicas resvalou nas 

questões políticas do país até o fim do regime militar em 1988. Nesse ponto, cumpre 

ressaltar que após a crise do petróleo de 1973, sua reaparição entre 1979 e 1980 

trouxe novo colapso econômico na estabilidade monetária, resultando em crescente 

alteração das reservas monetárias do país. 

 

―Entre 1979 e 1980, o novo choque do petróleo, associado à contração de 

liquidez e à subida dos juros, determina uma absorção de recursos financeiros 

inferior à de recursos reais. Ou seja, o déficit em transações reais ampliado e 

o racionamento dos empréstimos implicam a queima de reservas para o 

fechamento das contas externas. A partir de então, os juros mantêm-se em 

patamares elevados em termos nominais e reais, e o financiamento é cada 
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vez mais escasso, até a sua ruptura em 1982.‖14 

 

Nesse compasso, o início da década de 1980 trouxe à tona a realidade 

nacional quanto o fim das reservas financeiras reais. 

 

―Do ponto de vista das relações econômicas do Brasil com o exterior, a 

década de 1980 é marcada por uma mudança radical. A absorção de recursos 

reais ou financeiros, que havia sido a marca da inserção externa desde o pós-

guerra, se vê abruptamente revertida, transformando-se em transferência de 

recursos para o exterior pelo pagamento de serviços e amortização parcial da 

dívida externa.‖ 15 

 

Certamente, de fronte destas movimentações, crises econômicas foram se 

sobressaindo, culminando com uma série cíclica na economia global que influenciaria 

as políticas econômicas de países por todo o globo, precipuamente a partir da segunda 

metade da década de 1980. 

 

Obviamente, não seria o Brasil imune a tais movimentações econômicas, 

tendo também passado por alterações na dinâmica política e econômica, tanto interna, 

quanto externamente. Inobstante as relações políticas internas no período, com a 

redemocratização do país e os reflexos políticos daí advindos, é certo que as relações 

externas, advindas das diversas crises no período em diversas partes do mundo, 

apresentaram-se como protagonistas nas desavenças econômicas brasileiras. 

 

Logicamente que as diversas crises externas, como a moratória mexicana 

influenciaram diretamente nesses ditames. 

 

―Após a crise do mercado internacional de crédito, em 1982, desencadeada 

pela moratória do México, a estratégia básica dos bancos foi reduzir suas 

exposures nos países em desenvolvimento, particularmente na América 

Latina, o que significou a extinção dos financiamentos voluntários dos déficits 

                                                           
14 BREMMER, Ian. op. cit. Pág. 88. 
15 Ibid. Pág. 121. 
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em transações correntes, passando-se para a etapa dos financiamentos 

involuntários sob a supervisão do FMI.‖16 

 

Com efeito, os países periféricos passaram então ao que se chamou de crise 

da dívida, o que, obviamente, atingiu diretamente o Brasil. 

 

―Durante a década de 1980, os países periféricos estiveram submetidos à 

assim chamada crise da dívida e que consistiu num drástico racionamento do 

financiamento externo. Nesse período, o financiamento adicional esteve 

condicionado à participação e ao aval de instituições multilaterais, 

especialmente o FMI. Assim, de uma participação de mais de 50% dos fluxos 

em 1975-1979, os subdesenvolvidos caem para 23% no período de 1985-

1989 e ainda assim com larga predominância dos fluxos públicos (dois terços 

do total dirigido a esses países).‖17 

 

―retomando o cerne da questão, podemos afirmar que nos anos 80, com o 

esgotamento do financiamento externo, o Estado, que já possuía um 

importante desequilíbrio em suas contas, grupo da política anticíclica 

pregressa, defronta-se com constrangimentos ampliados em razão da 

transferência de recursos ao exterior ou, mais precisamente, do pagamento 

dos encargos da dívida externa de sua responsabilidade.‖18 

 

Até a estabilização monetária com o Plano Real em 1994, algumas das 

crises cambiais e financeiras ao redor do mundo atingiram diretamente o Brasil, como 

as crises do Sistema Monetário Europeu (SME) em 1992/1993 e do México em 1994.  

 

As diversas crises da década de 1990 trouxeram à tona um colapso cambial, 

que tirou a referência econômica monetária mundial, trazendo à cena os diversos 

ataques especulativos que atingiram precipuamente os países emergentes, refletindo 

diretamente na instabilidade econômica brasileira. 

                                                           
16 BREMMER, Ian. op. cit. Pág. 126/127. 
17 Ibid. Pág. 119. 
18 Ibid. Pág. 181. 
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Um dos pontos a ressaltar na presente análise, talvez a situação política que 

maior influência teve em todo o mundo, certamente é o fim da URSS. A partir de 

profundas alterações políticas nos países socialistas na década de 1980, como a queda 

do Muro de Berlim, em 1989, e a abertura econômica em dezembro de 1991, com a 

transparência política comandada por Miklhail Gorbatchev, têm-se o fim do sistema 

soviético. 

 

―No sentido de transformar uma economia centralmente planejada em uma 

versão dinamizada de mercado, a União Soviética, em 1986, liderada por 

Mikhail Gorbatchev, instaurou a Perestroika, ou a Reestruturação. O objetivo 

fundamental era destituir as formas econômicas planejadas e introduzir 

mecanismos de mercado, retomando conceitos típicos do capitalismo, como o 

da propriedade privada.‖19 

 

Dos diversos fatores que contribuíram para o fato, cumpre ressaltar, no 

âmbito externo, a política militarista Estadunidense, obrigando alto investimento bélico 

da URSS, culminando com a derrota após a invasão ao Afeganistão, a crise interna se 

intensificou. Nessa toada, o descontentamento com a falta de liberdade e de bens de 

consumo estimulou a população a reivindicar mudanças. 

 

Esse processo culminou com a independência da maioria das repúblicas que 

compunham a URSS e a criação da Comunidade de Estados Independentes (CEI), que 

selou a extinção definitiva da União Soviética. 

 

“Em dezembro de 1991, Rússia, Ucrânia Bielorrússia, Cazaquistão, 

Uzbequistão, Turcomenistão, Quirguistão e Tadjiquistão formaram a 

Comunidade de Estados Independentes (CEI), dando por revogada União das 

Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS). 

Por seu turno, países como Polônia, Tchecoslováquia, Romênia, Hungria e 

                                                           
19 KODJA, Claudia. Mundo em crise: a libertação e o abandono de uma sociedade. São Paulo: 
Almedina, 2011. Pág. 2. 
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Bulgária adquiriram independência política e autonomia econômica.‖20 

 

Com altos índices de endividamento, desemprego e inflação e baixos índices 

de crescimento econômico, diante do colapso econômico do país ainda nos anos 1980, 

bem como de uma transição acelerada e mal conduzida de uma economia planificada 

para uma economia de mercado, com a abertura econômica após o fim da URSS, a 

Rússia passou por uma profunda crise na década de 1990. 

 

Paralelamente, no México em 1994, uma crise interna advinda das entranhas 

da política nacional trouxe refletiu diretamente na situação econômica do país. Iniciada 

com a fuga de capitais e com os ataques especulativos, a crise na balança de 

pagamentos mexicana, com a relação entre o déficit, a conta corrente e a taxa de 

câmbio, criou-se um circulo vicioso na economia do país. 

 

Até então alinhavado com os preceitos traçados pelo consenso de 

Washington, o país tinha altas entradas de capitais externos, a fuga de capitais fez da 

crise de pagamentos mexicana uma das mais ferozes da década de 1990 gerando 

relação especulativa na economia mundial. 

 

A compra de dólares, diminuindo a reserva financeira, na busca pela 

contenção da inflação interna, cumulada com maior abertura aos capitais externos para 

a contenção da crise, manteve-se o Peso artificialmente forte, o que desequilibrou o 

desempenho da balança comercial, gerando a necessidade de novos aportes de capital 

externo, aumentando a taxa de juros e a consequente recessão interna. 

 

Inobstante os esforços para manter o aporte financeiro externo, é certo que o 

aumento da taxa de juros do tesouro americano em 1994 culminou com a retirada 

massiva de capital externo do México. 

 

Em dezembro de 1994, no início do governo Ernesto Zedillo, a banda 

                                                           
20 KODJA, Claudia. op. cit. Pág. 3. 
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cambial mexicana foi aumentada, gerando uma fuga ainda maior do capital externo, 

diante da instabilidade monetária do país. Com o abandono da paridade do peso ao 

dólar, a moeda mexicana caiu pela metade, mergulhando o México em profunda 

depressão, com a falência de diversas empresas mexicanas e o aumento desordenado 

do desemprego no país. Na busca pela estabilidade mexicana, o país recebeu 

empréstimos voluptuosos dos EUA, bem como do FMI, trazendo o país para as amarras 

procedimentais do Fundo. 

 

O reflexo econômico dessa depressão foi a queda abrupta as cotações de 

títulos dos países emergentes, incluindo o Brasil, no que ficou conhecido como “efeito 

tequila”. 

 

Não bastassem as diversas crises apontadas como fator preponderante do 

enfraquecimento da economia brasileira, pouco estruturada e, portanto, dependente, a 

conjuntura política externa também influenciou as decisões econômicas do país. 

 

Nessa toada, diante de todas as vicissitudes sofridas nas décadas de 1970 e 

1980, não somente no Brasil, mas em toda a América Latina, surgiu a ânsia política de 

se fazer reformas econômicas profundas. 

 

―De forma geral, os políticos latino-americanos viram-se expostos durante as 

décadas de 1970 e 1980 a um conjunto múltiplo de pressões. Distorções e 

ineficiências econômicas e sociais, aliadas a restrições externas agravadas 

por intensas movimentações no mercado internacional de commodities e por 

dificuldades financeiras, terminaram por consolidar a necessidade de 

promover reformas substanciais nessas econômicas.‖21 

 

Passou-se a acreditar que a liberalização econômica, abrindo o mercado 

interno ao capital externo, traria a estabilidade econômica necessária para o bom 

andamento do país. O Brasil então passou por diversas reformas econômicas, no que 
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se considerou a “década das reformas”, embora algumas iniciativas tenham se dado ao 

final da década de 1980, é na década seguinte que as reformas econômicas inundam a 

agenda política. 

 

―Os anos 1990 são considerados ―a década das reformas‖ no Brasil. Embora 

algumas ações ainda iniciais tenham ocorrido no final da década de 1980 – 

como foi o caso, por exemplo, da liberalização do comércio exterior e das 

primeiras privatizações -, claramente as etapas mais significativas semente 

começaram a ser cumpridas a partir de 1990.‖22 

 

Não bastassem as questões atinentes à fragilizada economia nacional, o 

cenário político também influenciou o andamento da atuação governamental, desde a 

abertura política. Após a promulgação da Constituição de 1988, com a adoção do 

pluralismo partidário, a configuração das vertentes políticas foi disseminada em 

diversos partidos, tomando alguns partidos, diante mesmo da atuação no processo de 

abertura política de alguns de seus expoentes, peças essenciais para a formação 

política do país nos anos posteriores. 

 

―O quadro partidário tornou-se mais complexo durante o período do presidente 

Sarney, inclusive pela simplificação dos processos para formação de novos 

partidos. O PMDB, maior partido da parte final do período autoritário, era, na 

realidade uma frente que abrangia amplo espectro ideológico. Agora perdia 

parte de seus membros para o Partido da Social Democracia Brasileira 

(PSDB), pouco expressivo numericamente, mas com maior unidade política; o 

novo partido assumiu uma posição de centro-esquerda. O velho PDS, que 

sustentara o regime militar, também se cindiu, com a formação do Partido da 

Frente Liberal (PFL), que se tornou a principal agremiação de centro-direita. 

Por fim, o PT conheceu crescimento muito rápido e log tornou-se o principal 

partido de oposição. Situava-se a esquerda, identificando-se com as questões 

sindicais e tendo significativa representação de classe média. (...) Outra 

agremiação de esquerda criada naquele período foi o Partido Democrático 

Trabalhista (PDT), que ressuscitou o antigo PTB do Getúlio Vargas e era 
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liderado por Leonel Brizola, um dos políticos mais temidos pelo regime militar. 

(...) Inúmeros outros partidos de direita e esquerda também surgiram nesse 

período, tendo sido muitas vezes criados por dissidências dos partidos 

preexistentes. Por fim, legalizaram-se o Partido Comunista Brasileiro (PCB) e 

Partido Comunista do Brasil (PCdoB).‖23 

 

Com incrível fragilidade quanto à fidelidade partidária, o sistema de partidos 

no Brasil impede que ações políticas detenham coerência ideológica, marcando a 

dificuldade quanto à governabilidade do país, com sua institucionalidade instável, 

abrindo caminho para a necessária maioria do governo no sistema política para que a 

governança seja facilitada. 

 

―Uma das características do sistema de partido do Brasil é a fragilidade em 

termos de fidelidade partidária, com frequentes trocas de agremiação, 

inclusive políticos em pleno mandato legislativo ou executivo. Nem sempre se 

reflete uma coerência ideológica nas agremiações, em especial naquelas que 

dão sustentação política ao Executivo. Tendo em vista a instabilidade política, 

a debilidade institucional do país, e o regime presidencialista vigente, alguns 

analistas entendem que a fragilidade dos partidos fortalece a governabilidade: 

graças à relativa instabilidade partidária, o Executivo costuma obter maioria 

necessária para governar com estabilidade.‖24 

 

Diante da polarização ideológica entre os grandes partidos, de um lado, com 

o polo da esquerda preenchido por Luiz Inácio Lula da Silva e Leonel Brizola, e de 

outro, com menor potencial de votos até então, Ulysses Guimarães (PMDB), Mario 

Covas (PSDB) e Aureliano Chaves (PFL), soergueu-se a figura de um político como 

representante de um pequeno partido até então sem qualquer expressão nacional, o 

Partido da Reconstrução Nacional (PRN), Fernando Collor de Mello, que fora 

governador de Alagoas, eleito presidente do Brasil nas eleições de 1990, superando 

Lula e Brizola no primeiro turno, e batendo Lula no segundo, com discurso ante-
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esquerdista fervoroso. 

 

Até o Impeachment de Collor, em dezembro de 1992, seu governo 

implementou política voltada à liberalização da economia, com atuação eminentemente 

liberal. 

 

―Collor deu início ao governo com um choque econômico muito heterodoxo e 

autoritário, tornando indisponíveis os ativos financeiros aplicados no sistema 

bancário. A justificativa apresentada para essa medida extraordinária foi a 

necessidade de reduzir a imensa liquidez do mercado – pois, naquela 

economia inflacionária, todas as aplicações financeiras, inclusive as da dívida 

pública, eram a curtíssimo prazo, com liquidez praticamente diária. Collor 

também inaugurou no Brasil o discurso liberal conhecido como ―Consenso de 

Washington‖ e tomou as primeiras medidas para abrir o mercado brasileiro à 

concorrência internacional, promover os investimentos externos,  privatizar a 

economia e eliminar os monopólios estatais na produção de bens e 

serviços.‖25 

 

Após a o impedimento do então presidente Fernando Collor de Mello, com 

assunção à presidência de seu vice-presidente, Itamar Franco, embora nacionalista, 

diante a crise na qual encontrava-se o país à época, manteve a atuação liberal do 

governo. 

 

O Brasil, então, privatizou grande parte dos ativos do Estado, com a 

finalidade de aumentar o superávit, arrecadando recursos que superaram 8 bilhões, 

somente de 1991 a 1994. 

 

―De 1991 a 1994 foi privatizado um número relativamente pequeno de 

empresas gerando receita total de US$ 8,6 bilhões. Entretanto, foi nesta fase 

que se completou a privatização no setor industrial, com a venda de todas as 

empresas estatais mais relevantes: as empresas nos setores de aço, 

petroquímica e fertilizantes correspondiam a mais de 90% das atividades do 
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Estado como empresário.‖26 

 

Passou então a adotar as diretrizes econômicas ditadas pelo Fundo 

Monetário Internacional e do Banco Mundial, por intermédio da Organização Mundial do 

Comércio. 

 

―O Brasil – leia-se o governo FHC – entrou de gaiato no jogo da globalização. 

Aceitou as regras da OMC e as reformas estruturais patrocinadas pelo FMI e 

pelo Banco Mundial sem informar aos cidadãos brasileiros que, na verdade, 

estava entregando a economia do país às práticas truculentas dos 

beneficiários das novas relações comerciais e financeiras.‖27 

 

Não só da abertura comercial e das privatizações lançou mão o governo de 

Fernando Henrique Cardoso, mas também fez reformas profundas na política monetária 

nacional, inicialmente com a criação da URV. 

 

―A URV se propunha a ser uma unidade de valor constantes quando medida d 

na moeda velha, ou seja, constituída um superindexado cujo valor era alterado 

diariamente em razão da desvalorização ou variação de preções na moeda 

corrente. O preço de uma mercadoria qualquer, uma vez fixado em URV, teria 

o seu valor mantido constantemente na moeda corrente, pois o valor da 

primeira era corrigido pela variação dos preços nessa última.‖28 

 

1.2  A estabilidade monetária brasileira e a ausência de crescimento econômico 

– A política neoliberal de Fernando Henrique Cardoso 

 

A mobilidade cambial dos anos de 1990, com a continuação do fluxo de 

capitais num mundo globalizado, traz à tona o retorno dos países emergentes ao 

mercado de capitais, após uma década de movimentações centralizadas. Com efeito, 
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diversas crises foram se desenhando no decorrer da década. 

 

―A continuidade dos fluxos de capitais nos anos 90 n apresenta, todavia, dois 

aspectos a serem destacados, o mais relevante sendo, sem dúvida, a 

incorporação ou reintegração dos países ditos emergentes aos mercados de 

capitais. O segundo aspecto é a ocorrência de crises – México, Ásia, Rússia, 

América Latina – e a possibilidade de sua generalização em uma crise global, 

contaminando inclusive os países centrais.‖29 

 

A abertura da conta capital, com o livre fluxo dos capitais então adotado, 

gerou aos países, como o Brasil, com mercados de capitais pouco desenvolvidos e 

baixa capacidade de regulamentação e supervisão pelo governo, e com sistemas 

financeiros e bancários frágeis, grandes riscos econômicos, manifestados tanto por 

aumento no ingresso de recursos, com bolhas de investimentos e depreciação da 

moeda, quanto, inversamente, por retirada de capitais em momentos de pânico. 

 

O enfrentamento da situação econômica por esses países, uma vez mais, 

foram pautadas por decisões políticas e não em fatores de fato econômicos autônomos, 

acarretando no enfraquecimento de políticas social-democráticas, como as de pleno 

emprego, o sistema de seguridade do social e o estado de bem-estar social, facilitando 

o domínio ideológico dos fundamentalistas do mercado financeiro. 

 

Em verdade, diferentemente do que ocorreu na Rússia e na Ásia, o Brasil 

não sofreu uma crise financeira, mas um ataque especulativo sob a moda nacional. 

Diante de uma economia mal desenvolvida e pouco embasada, a política de controle 

cambial contra ataques especulativos para a preservação do valor monetário da moeda 

nacional era versada principalmente no aumento da taxa de juros. 

 

Diante dos ditames globais, o país acabou por adotar medidas próprias com 

a finalidade de encontrar a estabilização monetária. 
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Nesse ponto, após o inicio do que se tornaria o Plano Real, com a criação da 

URV, que foi alterada pelo governo como referência fiscal, convertendo as receitas no 

país na nova moeda, como bem explica Ricardo Carneiro ao afirmar que ―(...) 

Adicionalmente, o governo estabeleceu que a variação da Unidade Fiscal de Referência 

– UFIR acompanharia a da URV, na prática convertendo a sua receita à nova unidade 

de conta.‖30 

 

A URV durou de março a junho de 1994, período em que o governo adotava 

poucas diretrizes legais necessárias de conversão, estando os contratantes privados 

livre para pactuar as indexações contratuais por meio de livre negociação. 

 

A partir de julho de 1994, os preços passaram a ser obrigatoriamente 

expressos em Real, pareando a moeda brasileira ao dólar, moeda de indexação de 

valores da economia mundial desde a queda do padrão-ouro. 

 

Entretanto, galgou novos rumos com a adoção do Plano Real. 

 

―Em dezembro de 1992, com a queda de Collor, assumiu o sucessor natura, o 

vice presidente Itamar Franco. (...) Quando assumiu a presidência, 

estabeleceu-se amplo acordo partidário para apoiar o governo, garantir a 

governabilidade e evitar uma crise institucional. Político conservador e 

nacionalista, Itamar recebeu uma economia em crise profunda e já em 

processo adiantado de liberalização; em maio de 1993, Fenando Henrique 

Cardoso, senador do PSDB e então chanceler, assumiu o Ministério da 

Fazenda. Em dezembro daquele ano, sob a direção de FHC, adotou-se o que 

ficaria conhecido como Plano Real.‖31 

 

Com a implementação do Plano Real, o país alcançou estabilidade 

monetária, se comparada com o período anterior, no qual, conforme visto, as altas 

taxas inflacionárias reverberavam tanto nas políticas públicas e sociais, quanto nas 

                                                           
30 CARNEIRO, Ricardo. op. cit. Pág. 366. 
31 Ibid. Pág. 48/49. 



37 

 

econômicas. 

 

Uma vez que a dívida interna do país se elevara diante do cenário 

conturbado, na primeira metade da década de 1990 esta dívida era financiada com 

bônus e taxas fixas de juros. Com a estabilização monetária, o influxo de capital externo 

obrigou o aumento da taxa de juros para a manutenção da política então experimentada 

- que havia modificado estruturalmente das finanças do governo a partir da 

implementação do Plano Real, os bônus passaram a adotar taxas de juros flexíveis e a 

serem indexados ao dólar. 

 

―Do lado monetário, a dívida interna era, durante a primeira metade dos anos 

1990, financiada através de bônus a taxas fixas de juros. Desde o Plano Real, 

a estabilização de preços associada ao influxo de capital externo levaram as 

autoridades a modificar sua estrutura de financiamento, e adotar o predomínio 

(70%) de bônus com taxas de juros flexíveis e bônus indexados ao dólar 

(21%). A adoção continuada da política monetária e as restrições nas taxas de 

câmbio foram fundamentais para a sustentação da estabilidade de preços, 

ainda que a manutenção das altas taxas de juros exigidas por essa 

combinação de políticas tenha contribuído para aumentar a dívida pública, não 

tendo o governo sido capaz de promover as modificações necessárias na 

política.‖ 32 

 

Infelizmente, as ações políticas adotadas para a recuperação monetária da 

moeda nacional trouxeram dessabores, com a elevação da dívida pública, tanto 

externa, quanto interna, nesse âmbito, precipuamente, por conta da variação das taxas 

de juros internas, correspondendo, por exemplo, a 44% da receita fiscal total, o 

pagamento dos juros sobre a dívida pública interna. 

 

―O problema reside no lado dos fastos, e em especial como consequência da 

variação das taxas de juros internas: em 1998, o pagamento de taxas de juros 
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sobre a dívida pública doméstica correspondia a 44% da receita fiscal total.‖ 33 

 

O principal motivo para o aumento da dívida externa advém de um círculo 

vicioso de busca de capital externo, monetizando-o com elevação da taxa de juros, 

“comprando” dólar, aumentando assim as contas do governo e por sua vez a dívida 

interna. 

 

―O resultado foi um círculo vicioso de entrada de moeda estrangeira sendo 

monetizada e precisando ser neutralizada através de taxas as elevadas de 

juros. Essas, por sua vez, pressionaram as contas fiscais, gerando expansão 

da dívida, necessidade de novos empréstimos e portanto taxas de juros ainda 

mais altas.‖34 

 

Fato é que para garantir a saúde fiscal e econômica do país, mantendo a 

estabilidade monetária alcançada, o programa de privatizações foi essencial. 

 

―O Programa de privatização contribuiu para engrenar esse cenário de ajuste 

fiscal incompleto através da venda de empresas públicas e do alívio da 

sobrecarga fiscal imposta pelas companhias estatais ineficientes.‖35 

 

A estabilização monetária trouxe seus custos. Não somente as privatizações, 

com a perda do monopólio governamental e da administração de empresas em vários 

setores da economia, mas um dos principais responsáveis foi o desaquecimento da 

economia. 

 

―Os últimos resultados (outubro de 1995) de índices de inflação disponíveis 

apontam para níveis próximos de zero, ou mesmo deflação em alguns casos. 

Discutem-se as principais causas e consequências desse quadro. A avaliação 

é que o forte desaquecimento da economia observado nos últimos meses é o 

fator principal desse resultado de curo prazo. Isso muito mais do que o efeito 
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―moeda forte‖ proporcionado pela âncora cambial."36 

 

Certo é que a estabilização até certo ponto foi, por assim dizer, enganosa, 

uma vez que os altos juros pagos para a manutenção do capital no país, forjando a 

“moeda forte”, a valorização do real frente ao dólar à época muito deve à perda de 

patrimônio do governo com as privatizações. 

 

―Na verdade, temos uma falsa moeda na econômica brasileira e explico por 

que. A ―estabilidade‖ de curto prazo vem sendo conseguida com uma forte 

valorização do real frente ao dólar e os elevados juros.  

(...) 

Como se sabe, a diferença entre a remuneração das reservas e o custo de 

rolagem da dívida interna é substancial e consome uma enormidade de 

recursos. Enquanto nossas reservas conseguem uma remuneração média de 

5% ao ano no mercado internacional, a rolagem da dívida pública interna 

custa, em termos reais, cerca de 2% ao mês!‖ 37 

 

Certo é que os remendos monetários pra manutenção da estabilização da 

moeda nacional não seriam suficientes para a durabilidade desta estabilização. Seriam 

necessárias alterações estruturais no modelo de atuação política, com forte apelo 

contra um sistema que deixaria de privilegiar aqueles com poder político. 

 

―(...) estabilização duradoura somente será conseguida com um profundo 

ajuste na área fiscal e um equacionamento dos passivos do setor público 

(inclusive FGTS, FCVS, Previdência, bacos estaduais etc.). 

Somente estes ajustes estruturais vai dar condição para a prática de uma 

política monetária prática e a criação de uma verdadeira moeda forte. 

(...) o problema é que estamos pagando um custo muito alto com a 

inviabilização do Estado, a quebra de empresas, a concorrência desleal, com 

a valorização do câmbio, e tudo isso refletindo-se no nível de emprego. E o 

pior – em fazer a lição de casa do ajuste nas contas públicas, o que significa 
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que a estabilização duradoura não está sendo garantida!‖ 38 

 

A política econômica do governo manteve a mesma estratégia, com altas 

taxas de juros para a capitação de capital externo. Mesmo após tentativa de 

recuperação da econômica com redução nas taxas de juros e aumento do crédito 

interno, aquecendo a econômica, a relação com a economia global alterou novamente o 

curso interno, diante de nova redução nas reservas. 

 

―Mas, em julho de 1997, veio a crise asiática, que atingiu todos os países 

emergentes. Deu-se outra fuga de capital,  as reservas caíram de US$ 63 

bilhões em agosto de 1997 para US$ 52 bilhões em novembro do mesmo ano. 

A reação do governo foi a mesma: os juros, que aos poucos caíra para 20% 

ao ano, elevou-se em novembro de 1997 para 42% - taxa altíssima, se 

considerarmos que a variação os preços internos foi de apenas 5% naquele 

ano.‖39 

 

O país estava em um ciclo de auto deterioração no afã de manter a inflação 

controlada, pagando altos custos com a manutenção das taxas de juros, mesmo com 

as altas arrecadações advindas das privatizações. 

 

―Apesar dos abundantes recursos captados pelo Estado com o programa de 

privatizações, ocorreu a deterioração das contas públicas principalmente pela 

manutenção de taxas de juros muito elevadas para atrair capital estrangeiro. 

Era uma política que comprometia o futuro do país e impedia todo tipo de 

recuperação,  pois levava a uma deterioração ainda maior da balança 

comercial e, portanto, das contras externas. Tratava-se de um círculo vicioso 

que precisava ser desmantelado de modo ordeiro, ou , do contrário, causaria 

uma crise especulativa.‖40 

 

Embora Fernando Henrique Cardoso visasse várias reformas estruturais, 

durante seu governo apenas conseguiu alterar as questões menos profundas na 
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estrutura política do país, mesmo porquanto, diante do gasto político que teve com a 

chamada “emenda da reeleição”, pela qual imbuiu grande parte de sua influência 

política para aprovar a emenda pela qual restou aprovada a reeleição para o poder 

executivo, inclusive de seu próprio mandato, tendo, posteriormente, sido eleito 

novamente em 1998. 

 

―Na área econômica, as reformas visaram à completa implementação de uma 

economia de mercado e à redução do intervencionismo do Estado. Assim, 

acabaram-se com os monopólios estatais de petróleo, energia elétrica, 

telecomunicações e navegações de cabotagem. (...) 

Esses provavelmente eram os temas mais importantes que constavam da 

agenda de reformas do governo FHC, mas a implementação delas se tornou 

politicamente inviável nos dois mandatos daquele presidente. Muito desse 

malogro foi resultado da insistência de FHC em que o autorizassem a 

concorrer ao segundo mandato. O governo desperdiçou muito de sua energia, 

credibilidade e capital político para aprovar a emenda constitucional que 

possibilitaria a reeleição dos ocupantes do Executivo em todos os níveis.‖41 

 

Ao se manter no poder, Fernando Henrique Cardoso não conseguiu manter 

seu programa de reformas, diante das questões externas, levando-o a uma política 

econômica mais restritiva.  

 

―No segundo mandato, deu continuidade ao programa de reformas, mas 

dificuldades no cenário internacional levaram a uma política econômica 

restritiva, com baixas taxas de crescimento e grande aumento do 

desemprego.‖42 

 

Ao perder muito de sua força política com a campanha da reeleição, teve 

maiores dificuldades pra impor seu projeto de governo. 

 

―Ao final do segundo mandato, o prestígio político de FHC estava baixo. 
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Embora seu segundo mandato tivesse realizado importantes reformas na 

administração federal e consolidado a estabilidade econômica, o presidente 

exaurira muito de seu prestígio na campanha pela reeleição e se mostrava 

incapaz de desenvolver novas políticas sociais ou estimular o crescimento.‖43 

 

Economicamente, diferentemente do primeiro período, entre 1994 e 1998, 

passa a adotar uma postura restritiva, comprimindo os gastos e aumentando a carga 

tributária, com finalidade de afagar os efeitos das crises externas. 

 

―A análise da política fiscal mostra duas etapas bastante nítidas e distintas: 

entre 1994 e 1998, o governo realiza uma política neutra, ou seja, financia 

déficits operacionais oriundos de pagamento de juros por meio de emissão de 

dívida pública e, ao mesmo tempo, amplia gastos correntes por meio de 

aumento da carga tributária. Já no segundo período, entre 1998 e 2000, o 

caráter é inequivocamente restritivo, pois os déficits operacionais são 

compensados por superávits primários. Estes últimos são obtidos por uma 

cominação de aumento de carga tributária e corte de gastos.‖44 

 

Um dos impactos dessa política foi o aumento da dívida pública líquida, com 

o aumento da dívida externa do governo, bem como o impacto da desvalorização 

cambial sobre a dívida pública interna. 

 

―Após, 1998, a crescente pressão para desvalorização do câmbio e a sua 

posterior flutuação tiveram um impacto significativo na dívida pública líquida 

que, entre final desse ano e início de 2000, cresce de 45% para 50% do PIB. 

Dois processos respondem por isso: a ampliação do endividamento externo 

do governo brasileiro junto às instituições multilaterais, para assegurar a saída 

dos capitais de curto prazo, e o impacto da desvalorização dobre a dívida 

pública interna dolarizada, oferecida como hedge ao setor privado.‖45 

 

Na busca pela inclusão Russa no mercado internacional, que ocorreu a partir 
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1992, com a abertura econômica em direção ao capitalismo de mercado, o país passou 

por grandes turbulências econômicas, afundando o país em profunda crise econômica 

que culminou, em 1998, com a moratória Russa, para a renegociação da dívida 

externa. 

 

―A dissolução do bloco soviético, ou Corina de Ferro, não só representou uma 

ampla mudança na geografia mundial, como também abriu espaço para a 

ideia de vitória do que antes se colocava como oposto.‖46 

 

No segundo semestre de 1998, a crise russa trouxe ao sistema financeiro 

uma onda pessimista que abraçou o Brasil, visto então, juntamente com outras 

economias emergentes, como a “bola da vez”, diante da ideia de ideologia vitoriosa 

capitalista. 

 

―A crise russa, que ocorreu no segundo semestre de 1998, foi outro duro golpe 

para o país. A instabilidade internacional aumentou, e a reação das 

autoridades brasileiras continuou a mesma: aumento dos juros e impostos, 

diminuição dos gastos públicos, tudo de acordo com o receituário do FMI.‖47 

 

Novamente a economia brasileira sofre o impacto da conjuntura global, 

sendo certo que novas crises internacionais modificaram a conjuntura política do país. 

 

―A partir de julho de 1998 e até 2000, ocorreu uma alteração qualitativa na 

conjuntura da economia brasileira, devido à ―nova crise da globalização‖, que 

atingiu o Sudeste Asiático, Coréia do Sul, Rússia e Argentina (cujo modelo 

neoliberal entra numa ―crise terminal‖ dramática de amplas proporções). A 

crise estrutural da Argentina tendeu a colocar o projeto de integração do Cone 

Sul, o Mercosul, num compasso de espera.‖48 
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O país encontrava-se em recessão econômica, uma vez que para o controle 

inflacionário desde o início de seu governo, Fernando Henrique Cardoso adotou 

medidas que na prática desestimularam o consumo interno e aumentaram o 

desemprego. 

 

Diante do novo panorama da economia global, a política econômica adotada 

com a abertura do mercado interno e alta mobilidade de capitais, bem como os esforços 

cambiais para a manutenção da moeda brasileira nos patamares acima de sua 

realidade, e o consequente barateamento do dólar, houve intensa fuga de capitais do 

país. Logicamente a visão de fragilidade do mercado para com o país culminou com a 

saída de recursos importantes, mesmo com as elevadas taxas de juros praticadas. 

 

―A abertura financeira que o país promovera, a qual possibilitava relativa 

mobilidade de capital e dólar barato, facilitava a fuga maciça de recursos do 

país.‖49 

 

Para aplacar a crise, o país tomou novo empréstimo do FMI, com novos 

compromissos assumidos pelo país frente ao fundo. 

 

―O agravamento da crise levou à ajuda emergencial do FMI e dos países 

desenvolvidos. Pelo porte do país e tamanho da dívida, temia-se que a 

deterioração das condições externas do Brasil ampliasse a crise dos demais 

países emergentes. Isto explica a rapidez do acordo feito, em dezembro de 

1998, que proporcionou ao país um crédito de US$ 41,5 bilhões. O documento 

assinado envolvia como sempre compromissos sobre o comportamento nas 

transações correntes e aprovação do ajuste fiscal em debate no Congresso.‖50 

 

Cercado de crises dos países periféricos, a problemática da moratória 

Argentina veio desafiar novamente as políticas econômicas do Brasil. Novamente, a 

fragilidade econômica do país culminou em retirada de capitais, com expressiva 

redução de créditos internacionais. 
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―A situação latino-americana se tornou ainda mais difícil depois que, em 

dezembro de 2001, a Argentina declarou moratória dos pagamentos da dívida. 

Os mercados financeiros ficaram mais agressivos, e o capital, escasso para as 

economias emergentes O Brasil sofreu maciça redução de crédito externo, 

mesmo para as linhas regulares de financiamento ao comércio exterior, em 

geral as que apresentam o menor risco e a maior estabilidade até em épocas 

de turbulência internacional.‖51 

 

Nesse panorama, de baixo crescimento e constantes choques econômicos 

externos, assume um novo projeto político-econômico, com a chegada ao poder do 

Partido dos Trabalhadores, com o até então derrotado nas últimas 4 (quatro) eleições, 

Luís Inácio Lula da Silva. 

 

1.3  O crescimento econômico do governo de Luiz Inácio Lula da Silva 

 

Após derrotar o candidato do PSDB, José Serra, no segundo turno da 

disputa presidencial, com considerável folga, e assumir a presidência do Brasil, Luiz 

Inácio Lula da Silva, enfim vencedor no processo eleitoral para o Executivo Federal 

após 4 (quatro) derrotas anteriores, poderia implementar no país a política pela qual 

seu partido, o Partido dos Trabalhadores (PT), vinha lutando desde sua criação. 

 

Entretanto, a primeira experiência do partido no plano nacional não caminhou 

no sentido que a ideologia partidária pretendia, mais à esquerda que sua própria 

atuação.  

 

―Contudo, tendo chegado ao poder, o PT foi aos poucos perdendo sua 

identidade e coerência. A disparidade entre sua tradição política e sua 

atuação no executivo federal, quer do ponto ético como programático, frustrou 

partes de seus membros e eleitores. O PT no governo logo deparou com 

sérias dificuldades. Apesar da longa história de sucesso do partido no nível 
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municipal e estadual, faltava-lhe uma classe profissional de administradores 

governamentais experientes e não foi bem sucedido ao implantar suas 

políticas públicas, mesmo nas áreas sociais.‖52 

 

As dificuldades institucionais para implementação de suas políticas 

dificultaram ainda mais esse caminho. 

 

 ―Houve numerosas trocas de ministros e, por conseguinte, dificuldades para 

estabelecer uma política administrativa coerente.‖53 

 

Há ainda de ressaltar as questões econômicas que envolviam o país desde 

2002, diante, principalmente dos ataques especulativos sofridos durante a campanha 

presidencial, tendo no segundo semestre o país sofrido ainda influência da crise de 

liquidez sofrida após a moratória argentina em 2001, como também da própria atuação 

do Governo Fernando Henrique. O novo presidente recebeu o país em amplo 

descontrole da economia macroeconômica. 

 

―Houve forte depreciação do real, elevação substancial do prêmio de risco 

pago pelos títulos públicos do país e redução da entrada líquida de capitais 

externos na economia. Esse ataque ocorreu num quadro de alta fragilidade 

macroeconômica, pois em 2002 a dívida líquida do setor público era elevada e 

fortemente indexada ou à taxa básica de juros (Selic) ou à taxa de câmbio, e o 

país praticamente não possuía reservas internacionais, pois do total de 38 

bilhões de dólares disponíveis no Banco Central do Brasil (BCB) 21 bilhões de 

dólares correspondiam a um empréstimo do governo junto ao Fundo 

Monetário Internacional (FMI). Para piorar a situação, a depreciação do real 

resultou em um aumento da inflação brasileira, que passou de 7,7% em 2001, 

para 12,5%, em 2002, e em uma rápida deterioração das finanças públicas do 

país, com um aumento da dívida líquida do setor público, de 52% do PIB, no 

final de 2001, para 60% do PIB, no fim do ano seguinte. Assim, longe de uma 

‗herança bendita‘, o quadro geral do Brasil no final de 2002 era de descontrole 
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macroeconômico.‖ 54 

 

O temor internacional com relação às incertezas na seara econômica do 

governo de Lula não se concretizou e, embora as claras dificuldades advindas da falta 

de experiência da nova gestão, o Brasil recuperou no senário macroeconômico de 

forma bem estruturada, precipuamente na transição econômica realizada pelo novo 

ministro da Fazenda, Antônio Palocci. 

 

―O novo ministro da Fazenda, Antonio Palocci, médico relativamente 

desconhecido, revelou-se habilidoso e competente. A escolha de conhecidos 

profissionais do mercado financeiro para o Banco Central tranquilizou os 

mercados. O próprio presidente reiterou seu compromisso com a estabilidade, 

os contratos vigentes e o respeito às normas estabelecidas. (...) O governo do 

PT reafirmou o acordo com o FMI e aumentou a meta de superávit primário 

para 4,25%, número extremamente elevado, cumprido não pela redução de 

gastos, mas pelo aumento da carga tributária. Também se manteve a política 

monetária restritiva, com juros altos e elevados compulsórios bancários.‖55 

 

Na prática, embora não diferisse muito da atuação do último período do 

governo anterior, com uma política econômica voltada à contenção da inflação com os 

mecanismos cambiais como suporte e alta carga fiscal, os ajustes macroeconômicos 

realizados pelo novo governo foram essenciais para a recuperação do país. 

 

―Desse ponto de vista (política macroeconômica), o período 2003-2005, 

referente ao governo Lula, não se diferencia, exceto por eventuais diferenças 

quanto à gestão, daquele relativo aos anos 1999-2002, pois essas políticas 

tiveram como fundamento a combinação entre o regime de metas de inflação, 

câmbio flutuante e postura fiscal contracionista‖56 
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Porém, pequenas variações na política econômica trouxeram rápidos 

resultados, mormente quanto à estabilidade monetária e fiscal. 

  

―A prioridade inicial do governo Lula foi recuperar a estabilidade monetária e 

fiscal e, nesse sentido, 2003 começou com a adoção de uma série de 

medidas restritivas. Do lado monetário, o BCB elevou a taxa Selic para 

combater o aumento da inflação e a depreciação da taxa de câmbio. Do lado 

fiscal, o governo elevou sua meta de resultado primário para conter o 

crescimento da dívida pública e diminuir o risco de insolvência do país. 

Consideradas em conjunto, essas duas inciativas tiveram um impacto positivo 

nas expectativas de mercado sobre a evolução da economia e possibilitaram 

uma redução da taxa de câmbio e do prêmio de risco do Brasil já em meados 

de 2003.‖57 

 

Após um início de desaceleração do crescimento do PIB, a retomada do 

crescimento econômico posterior elevou o país resultou em melhora do poder de 

compra interno da população e a estabilização do país com influência macroeconômica. 

 

―A retomada vigorosa das exportações a partir de 2003, agora como elemento 

central da dinâmica macroeconômica do MLP, reduziu a vulnerabilidade 

externa – através da diminuição, ou mesmo eliminação do déficit da contra de 

transações correntes do balanço de pagamentos – e abriu espaço para o 

controle mais eficaz da inflação e a obtenção de taxas de crescimento mais 

elevadas.”58 

 

Já em 2004, o país passou a apresentar resultados positivos quanto à 

aceleração do crescimento econômico, refletindo diretamente na economia interna, com 

a queda da taxa de juros (ainda em patamares altos) e o aumento de crédito interno. 

 

―O quadro macroeconômico começou a melhorar em 2004, quando o 

crescimento do PIB acelerou para 5,7%, puxado pelo aumento do saldo 
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comercial do Brasil com o resto do mundo quanto pelo aumento do consumo e 

do investimento doméstico. (...) Internamente, os efeitos defasados da queda 

da inflação e da apreciação cambial sobre o poder de compra das famílias e 

das empresas geraram um aumento do consumo privado e uma forte 

recuperação do investimento em 2004. A taxa de desemprego caiu e, mesmo 

com elevação no nível de atividade econômica, a taxa de inflação também 

caiu, chegando a 7,6% no final de 2004 devida basicamente à apreciação da 

taxa de câmbio, que caiu para 2,65 reais por dólar no final daquele ano.‖59 

 

O Brasil passou a ter resultados macroeconômicos positivos, aquecendo a 

economia interna, com redução do risco Brasil, saldo positivo da balança comercial, 

amortização da dívida com o FMI, etc. 

 

―Entretanto, em face das condições favoráveis do mercado internacional, com 

grande valorização dos principais produtos exportados pelo país, bem como 

mudanças estruturais na produção brasileira, verificou-se excelente 

desempenho nas contas externas brasileiras, com forte crescimento nas 

exportações e excepcional saldo positivo na balança comercial. O saldo médio 

anual do primeiro mandato do presidente Lula foi da ordem de US$ 37 bilhões. 

A manutenção de saldos elevados na conta comercial, e a forte entrada de 

investimentos diretos estrangeiros, a redução dramática do risco Brasil e 

abundância de recursos no mercado internacional permitiram ao país alcançar 

uma situação de tranquilidade na área externa atípica na história brasileira: 

elevado saldo comercial, saldo positivo na conta de transações correntes, 

reservas internacionais superiores a US$ 150 bilhões de dólares. Com tais 

reservas, o país praticamente eliminou a dívida externa.‖60 

 

Certamente, diante de condições favoráveis nas contas da balança de 

pagamentos, entre 2003 e 2005, a amortização dos débitos com o FMI impulsionou o 

país a tornar-se mais atrativo ao capital especulativo estrangeiro, permitindo 

posteriormente a redução da taxa de juros, embora tenha persistido alta durante todo o 
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governo Lula.  

 

―A inserção externa da economia brasileira soreu mudanças importantes nos 

três primeiros anos do governo Lula, cuja síntese pode ser apreendida pela 

evolução das duas principais contas do balanço de pagamentos nesse 

período. (...) o resultado das transações correntes tornou-se superavitário (fato 

inédito desde 1992), ancorado na obtenção de superávits comerciais 

crescentes a partir de 2001. Já a conta capital e financeira apresentou saldo 

positivo somente em 2003, tornando-se deficitária nos dois anos 

subsequentes. Esse déficit, no entanto, deve ser analisado com cuidado, pois 

ele encobre o comportamento de dois tipos de fluxos de capitais, 

subordinados a dinâmicas distintas: os capitais voluntários e as operações de 

regularização com o Fundo Monetário Internacional (FMI).‖61 

 

Até 2005, o país gozou de aceleração do crescimento, embora moderada, e 

baixa da inflação, como consequência da valorização cambial da moeda nacional. 

 

―Considerando o período de 2003 a 2005 como um todo, o crescimento da 

economia acelerou moderadamente e a inflação caiu. Em números: o 

crescimento médio do PIB passou de 2,1% ao ano, de 1999 a 2002, para 

3,3% ao ano, entre 2003 e 2005, enquanto a inflação média caiu de 8,7% para 

7,5 ao ano no mesmo período. Essa combinação não usual de aceleração do 

crescimento com desaceleração da inflação foi possível graças basicamente à 

apreciação da taxa de câmbio que, como já mencionado, estava muito 

depreciada no final de 2002.‖62 

 

O país também teve melhora no desempenho fiscal, com melhora da 

economia interna e redução do desemprego. 

 

―Do lado fiscal, a média anual do resultado primário do governo federal passou 

de 1,9% do PIB, entre 1999 e 2002, para 2,5%, entre 2003 e 2005, ou seja, 

um ajuste fiscal de 0,6% do PIB. Essa elevação substancial do superávit 
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primário, somado à redução da taxa de câmbio e à aceleração do crescimento 

da economia, fez com que a dívida líquida do setor público caísse 

substancialmente em apenas três anos, isto é: de 60% do PIB, em 2002, para 

48% do PIB, em 2005. No sentido contrário, a taxa de juro real continuou 

elevada apesar da queda da inflação e da melhora no quadro discal 

Considerando as médias anuais, a Selic real passou de 10,2% ao ano, entre 

1999 e 2002, para 11,2%, de 2003 a 2005, o que revela a prioridade dada a 

rápida redução da inflação no início do governo Lula. Essa desinflação 

ocorreu em conjunto com uma pequena redução na taxa de desemprego, que 

caiu de 10,5% no final de 2002 para 8,3% no final de 2005.‖63 

 

Outro ponto fundamental e de presença marcante no governo Lula foi o 

aumento na concessão de crédito, sobretudo no que concerne a empréstimos a 

pessoas físicas. 

  

―Após a adoção do câmbio flutuante, o crédito no Brasil tinha sofrido forte 

retração. Novas modalidades de crédito instauradas pelo governo Lula, uma 

maior estabilidade das expectativas e a valorização da taxa de câmbio 

permitiram que o volume se recuperasse. O novo governo tomou medidas na 

área de crédito que contribuíram para esta retomada. Entre essas medidas, o 

crédito consignado com desconto em folha de pagamento alcançou um 

volume expressivo por suas vantagens tanto para os bancos, que têm 

garantias suplementares contra a inadimplência e se lançaram a uma intensa 

competição nesse segmento, quanto para os tomadores, que se beneficiaram 

de taxas de juros mais baixas.  

A recuperação do volume de crédito no período foi, sobretudo, resultante da 

trajetória expansionista dos empréstimos para as pessoas físicas.‖64 

 

O aumento de crédito aqueceu a economia e o mercado internos com o 

aumento do consumo, sobretudo na aquisição de veículos e outros bens de consumo, 

sem, no entanto, que tenha incorrido, como poderia se supor,  em inflação de demanda. 
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―Houve, também, forte crescimento do financiamento para aquisição de 

veículos e para aquisição de outros bens (na maior parte dos casos, trata-se 

de eletrodomésticos e eletroeletrônicos). Tanto o setor automotivo quanto o de 

produção de eletrodomésticos e eletroeletrônicos dispõe de uma ampla 

capacidade produtiva instalada que lhes permite atender aumentos de preços, 

sobretudo em período de apreciação cambial. Assim, a abertura das linhas de 

crédito tende a mostrar que embora o aumento de crédito para as pessoas 

físicas tenha elevado seu consumo, ele não parece ser de molde a provocar 

uma inflação de demanda.‖65 

 

Com efeito, a partir de 2006, o governo passou a adotar medidas mais 

arrojadas no que concerne à política econômica interna, com aumento do salário 

mínimo e investimentos em infraestrutura. 

 

―O governo iniciou em 2006 com uma política macroeconômica expansionista 

tanto do ponto de vista fiscal quanto monetário. O governo promoveu um 

aumento recorde do valore real do salário-mínimo (14%) e continuou na 

mesma direção nos anos seguintes com a adoção de uma política de longo 

prazo de valorização do salário-mínimo. O governo também ampliou seu 

investimento em infraestrutura, primeiramente mediante o aumento 

emergencial do gasto com reparação de rodovias, na chamada Operação 

Tapa-buracos de 2006 e posteriormente com o lançamento do Programa de 

Aceleração do Crescimento (PAC), a partir de 2007.66 

 

A partir de 2005 também adotou-se nova estratégia econômica, com o Banco 

Central reduzindo os juros e mantendo a meta da inflação em parâmetros realistas, 

aumentando a margem de manobra na política monetária nacional. 

 

―No campo monetário, como mencionado na seção anterior, o BCB começou a 

reduzir sua taxa básica de juros em setembro de 2005 e prosseguiu nesse 

movimento por dois anos, fazendo com que a Selic caísse para 1,5% em 
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setembro de 2007.‖ 67 

 

Claramente, um bom resultado na produção agrícola nacional do período, o 

controle efetivo da inflação e o aumento dos preços das commodities foram essenciais 

para a nova postura adotada pelo Banco Central. 

 

―A redução da Selic marcou o início de uma nova postura por parte do BCB, 

resultante de três fatores exógenos à política monetária. Em primeiro lugar, 

em 2006 houve uma forte expansão na produção agrícola brasileira e um 

comportamento favorável nos preços internacionais dos alimentos durante 

todo o ano. Esse fenômeno feral uma ―âncora verde‖ para a inflação, que caiu 

de 5,7%, em 2005, para apenas 3,1% em 2006. Em segundo lugar, mesmo 

diante da queda da inflação ocorrida em 2005, o governo decidiu manter a 

meta da inflação da economia brasileira em 4,5% nos anos subsequentes, 

com intervalo de tolerância de mais ou menos dois pontos percentuais. A 

adoção de uma meta de inação realista daria margem de manobra para o 

BCB responder aos choques que afetariam a economia brasileira nos anos 

seguintes sem elevar demasiadamente a Selic. Por fim, em terceiro lugar, os 

preços das commodities começaram a subir fortemente a partir de 2007 e 

geraram uma grande apreciação da taxa de câmbio brasileira. Do ponto de 

vista da política monetária, a apreciação cambial neutralizou parte do impacto 

inflacionário da elevação nos preços das commodities em 2006 e 2007, ao 

mesmo tempo em que evitou o aumento da inflação nos preços dos bens 

industriais, que estavam sujeitos à concorrência internacional.‖68 

 

Com a aceleração no crescimento da China e o corte nos juros norte-

americanos após o aumento expressivo do valor das commodities, formando as 

chamadas bolhas especulativas, a partir de abril de 2008, foi interrompida a sequências 

de cortes na taxa básica de juros, diante, principalmente, do panorama econômico 

mundial. 
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 ―A aceleração do crescimento da economia só começou a enfrentar 

problemas em 2008, quando a elevação dos preços internacionais das 

commodities ganhou caráter de bolha especulativa e passou a pressionar a 

inflação para cima do Brasil e no mundo. Devido à redução das taxas de juros 

por parte dos EUA e à pressão de demanda decorrente do acelerado 

crescimento da China, o aumento nos preços das commodities foi tão alto no 

primeiro semestre de 2008 que superou a apreciação do real e, dessa forma, 

aumentou a ‗inflação importada‘ pelo Brasil do resto do mundo.‖69 

 

Nesse ponto, cumpre ressaltar a relação direta da crise econômica mundial 

com a atuação econômica do país, tendo a formação das bolhas especulativas atingido 

praticamente todo o globo. A conta da desregulação financeira neoliberal finalmente 

chegou. 

 

―A associação entre liberalização das contas de capital e desregulação 

financeira provocou a excitação dos ciclos de crédito, a formação de bolhas 

nos mercados de ativos e a sucessão de crises bancárias, cambiais e de 

endividamento soberano na periferia.‖70 

 

O Brasil foi atingido pela crise sob dois aspectos principais, a desconfiança 

do capital quanto às empresas exportadoras, com a redução da oferta de crédito e altas 

perdas do setor privado que especulara sobre o valor cambial da moeda nacional. Os 

dois movimentos geraram perdas patrimoniais significativas gerando uma “recessão 

técnica” com dois trimestres consecutivos de queda do PIB, no último trimestre de 2008 

e primeiro de 2009. 

 

―O primeiro impacto da crise internacional sobre o Brasil ocorreu de duas 

formas: uma contração abrupta e substancial da oferta de crédito e uma 

grande incerteza sobre a solvência de alguns grupos empresariais 

exportadores. (...) 

O segundo impacto da crise internacional sobre o Brasil ocorreu pelo canal de 

                                                           
69 SADER, Emir (org.). op. cit. 76. 
70 BELLUZZO, Luiz Gonzaga de Mello. op. cit. Pág. 136. 
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comércio exterior, devido à queda no volume de comércio internacional e à 

redução abrupta dos preços das commodities geradas pela recessão dos 

países avançados. Como os valores do real e do mercado acionário brasileiro 

estavam intensamente associados aos preços internacionais das commodities, 

a quebra do Lehman Brothers foi seguida de uma forte redução do valor das 

ações brasileiras e uma depreciação rápida e substancial da taxa de 

câmbio.‖71 

 

A crise trouxe à baila questão central quanto ao próprio sistema capitalista e 

as crises sistêmicas regulares, como a de 2008. A resposta dada pelo mundo 

globalizado, representado por poucos países, mas países relevantes política e 

economicamente, foi da manutenção do sistema neoliberal em detrimento a qualquer 

atuação política protecionista. 

 

―Enquanto a crise financeira ocidental estava gerando uma recessão global, 

os líderes dos países do G20 se reuniram em Londres em Abril de 2009 para 

discutir como poderiam cooperar no sentido de reverter a situação. Após a 

reunião de cúpula, até mesmo Hu Jintao e Dmitry Medvedev, presidentes da 

China e da Rússia respectivamente, os maiores defensores do capitalismo de 

Estado do mundo, aderiram a um comunicado que dizia: ―O crescimento do 

comércio mundial vem corroborando crescentes níveis de prosperidade há 

mais de meio século. Não repetiremos os históricos erros de protecionismo de 

eras anteriores.‖72 

 

O mercado mundial demonstra-se então mais forte que as soberanias 

nacionais, limitando estas em detrimento do fortalecimento mundial dos mercados e da 

economia. 

 

―A globalização vai restringindo as margens de manobra dos Estados 

Nacionais, que perdem poder relativo frente a organismos 

supranacionais como o Banco Mundial, FMI e especialmente a 
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Organização Mundial do Comércio (OMC), que desemprenha um papel 

decisivo sobre as condições do comércio internacional, estabelecendo 

um novo contexto de soberania nacional limitada.‖73 

 

Inobstante, a atuação do governo brasileiro em frente à crise contrariou as 

expectativas do mercado com uma política econômica arrojada com expansão nas 

áreas fiscal, monetária e creditícia. 

 

―Contrariando as expectativas do mercado, o governo Lula adotou uma 

postura sem precedentes na história recente do país: uma política de 

combate aos efeitos da crise internacional mediante medidas 

expansionistas nas áreas fiscal, monetária e creditícia. Em linhas gerais 

as principais ações do governo podem ser agrupadas em cinco grupos 

de medidas: (1) o aumento da liquidez e redução da taxa Selic; (2) a 

manutenção da rede de proteção social e dos programas de 

investimentos públicos mesmo em um contexto de queda da receita do 

governo; (3) as desonerações tributárias temporárias e permanentes; 

(4) o aumento da oferta de crédito por parte dos bancos públicos; e (5) 

o aumento do investimento público em habitação.‖74 

 

Independentemente das questões econômicas externas durante o período 

Lula, é certo que a trajetória do então presidente frente às questões econômicas do 

país foi, durante todo o período, bem desenvolvida. 

 

―Do ponto de vista econômico, a diferença entre o Brasil e o resto do 

continente aumentou consideravelmente nos últimos anos: em 2001, o 

Produto Interno Bruto brasileiro girava em torno de 550 milhões de dólares, a 

preços constantes, e era inferior à soma do produto dos demais países sul-

americanos, que girava em torno de 640 milhões de dólares nessa mesma 

                                                           
73 MERCADANTE, Aloízio (org.). O Brasil pós-Real: a política econômica em debate. 
Campinas/SP: UNICAMP, 1998. Pág. 133. 
74 SADER, Emir (org.). op. cit. Pág. 81. 
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época; dez anos depois, a relação mudou radicalmente: o Produto Interno 

Bruto (PIB) brasileiro cresceu e alcançou a cifra aproximada de 2,5 bilhões de 

dólares em 2011, enquanto o valor do produto bruto do resto da América do 

Sul era de cerca de 1,6 bilhão de dólares.‖75 

 

 

                                                           
75 SADER, Emir (org.). op. cit. Pág. 36. 
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CAPÍTULO 2 – AS MEDIDAS POLÍTICAS ADOTADAS PELO PAÍS FRENTE AO 

PANORAMA ECONÔMICO 

 

Com a chegada ao poder, nos Estados Unidos da América, de Ronald 

Reagan na década de 1980 e de Margaret Thatcher como primeira ministra do Reino 

Unido, e a consequente influência das políticas conservadoras arrojadas na chamada 

"revolução" neoconservadora, a aliança do setor financeiro com o sistema político se 

concretiza, culminando com a onda neoliberal que assolou a América Latina na década 

de 1990, sobretudo pela influência do FMI nessas economias. 

 

A atuação coordenada dos bancos centrais para estancar a desvalorização 

do dólar após os Estados Unidos prestarem socorro ao México foi determinante para a 

flutuação econômica brasileira, considerando a moeda americana como lastro cambia 

desde a década de 1970, com o fim do sistema Bretton Woods. 

 

―Depois do socorro prestado ao México na crise de 1994-1995, o dólar sofreu 

uma forte descolorização, sobretudo ante o iene, logo revertida mediante uma 

ação coordenada dos bancos centrais.‖76 

 

Os Estados Unidos da América buscaram intensamente a liberalização 

financeira e abertura comercial dos países periféricos, tomando, por meios transversos, 

o controle das políticas econômicas adotadas por estes países, principalmente pela 

influência do FMI. 

 

―A história politica e econômica do planeta, desde meados da década de 

1970, registra a intensificação das pressões dos Estados Unidos pela 

liberalização financeira. Isso significa, como muitos já compreenderam, 

submeter mais uma vez a ‗economia global‘ ao controle despótico do capital 

financeiro americano e à supremacia do dólar como moeda universal. 

―(...)  

O Tesouro americano e Wall Street transformaram o FM em PMI, ou seja, 
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numa Polícia Financeira Internacional a serviço da Grande Especulação.‖77 

 

Somado ao imperialismo norte-americano, o colapso do sistema monetário 

europeu, organizado desde o início da década de 1970, influenciou diretamente as 

questões econômicas mundiais e, por conseguinte, do Brasil. 

 

O fortalecimento das bases da comunidade Europeia que viria, 

posteriormente, a tornar-se a União Europeia, iniciou-se a partir do Conselho Europeu 

de Haia de 1969, no qual foi introduzida a ideia da União Econômica e Monetária 

(UEM), com a intenção de liberar plenamente a circulação de capitais pelos países 

membros.  

 

Após diversas tentativas frustradas, em 1979 foi criado o Sistema Monetário 

Europeu (SME), com conceito de taxas de câmbio fixas, mas ajustáveis. Com exceção 

do Reino Unido, todos os demais países-membros adotaram a taxa de câmbio, MTC1.78 

 

Inobstante a estabilização monetária trazida pelo Sistema Monetário 

Europeu, os economistas passaram a denunciar aquilo que chamaram de “triângulo 

impossível”, segundo o qual a livre circulação de capitais, a estabilidade das taxas de 

câmbio e as políticas monetárias independentes eram incompatíveis a longo prazo. 

 

A resolução da questão foi aprovada em dezembro de 1991, com o Tratado 

da União Europeia (Tratado de Maastricht), que previu a implementação da UEM em 

três fases: a livre circulação de capitais, a ser implementada até 1993; a convergência 

das políticas econômicas dos Estados-Membros, com a criação do Instituto Monetário 

Europeu (IME), a ser implementada até 1998; e a introdução do Euro como moeda 

única dos Estados-Membros e a implementação de uma política monetária comum sob 

a égide do Banco Central Europeu (BCE). 

                                                           
77 BELLUZZO, Luiz Gonzaga de Mello. op. cit. Pág. 55. 
78 Mecanismo de controle das taxas de câmbio das moedas dos países participantes do bloco 
europeu, buscando a redução das flutuações, com a finalidade de assegurar a estabilidade 
monetária na Europa. 
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Com efeito, não obstante o Tratado da União Europeia de 1991, a SME entra 

em crise a partir de 1992, dentre outros fatores, mas sobretudo: 

 

- A reunificação da Alemanha, que levou o Reino Unido a deixar a SME; 

- A ausência da Dinamarca como um dos signatários do Tratado de 

Maastricht; 

- As condições e políticas econômicas muito diferentes nos seus países 

membros, com a recessão europeia, que exigiria a baixa na taxa de juros como 

estímulo ao crescimento, o que não seria conveniente à Alemanha. 

 

Os ataques especulativos passaram, então, a atingir as moedas mais fracas 

do SME, fazendo, diante de tais ataques à moeda da Finlândia, a deixar a Unidade de 

Conta Europeia. Foram atacadas ainda a Libra e a Lira, a Peseta e o Escudo, estas 

últimas moedas chegaram ao limite mínimo da flutuação cambial. A Coroa Sueca deixa 

a Unidade de Conta Europeia para defender-se dos ataques especulativos. 

 

Em 1993, como resposta a esses ataques, após serem atingidos o Franco, a 

coroa dinamarquesa, o franco belga, o escudo e a peseta, há o alargamento dos limites 

de flutuação cambial. A alta desvalorização da Peseta traz a tona os problemas de 

referencial monetário para a estabilidade europeia, mormente em uma análise 

globalizada, com a influência da crise de pagamentos do México. 

 

Claramente, a crise no Sistema Monetário Europeu, até a implementação do 

Euro, trouxe dessabores econômicos em todos os países do globo, sobretudo para 

aqueles com maior instabilidade e propensão a receber os ataques especulativos, como 

o Brasil. Sem dúvidas, tal crise refletiu diretamente no país. 

 

Diante de tais fatores, o país passou na década de 1990 por situação 

econômica complicada, na tentativa de recuperação da economia e estabilização da 

moeda, em um cenário de colapso monetário mundial, com diversas crises externas e 
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com as consequências colhidas das políticas econômicas adotadas por governos 

anteriores. 

 

A adoção de diversas medidas econômicas na busca por estancar a crise 

reverberou no sistema bancário nacional, com alterações significativas no sistema 

financeiro nacional e auxílio ao setor, bem como com reflexos nas relações sindicais, 

conforme se verá adiante. 

 

A partir de meados da década de 1980, os problemas com o caos 

inflacionário e instabilidade monetária foram soerguidos a vilões no país, passando, 

doravante, o governo a buscar incessantemente reaver a estabilidade monetária e o 

crescimento econômico, até então praticamente estagnado. 

 

Na tentativa de contenção da crise inflacionária, o alvo principal de regulação 

foi o sistema financeiro nacional, praticamente inalterado desde a reforma de 1964.  

 

As principais medidas adotadas pelo governo nacional buscavam esta 

estabilidade, culminando com alterações significativas no sistema financeiro nacional, 

com características da nova posição ideológica adotada pelo Governo na década de 

1990, com a abertura do sistema financeiro para o aumento dos investimentos 

externos. 

 

Sob a ideia de crise no setor bancário, em uma fase recessão e instabilidade 

monetária e financeira, culminando com a falência de alguns bancos e desajustes na 

rentabilidade e nas contas patrimoniais dos bancos estaduais, vendeu-se a 

necessidade, em meados da década de 1990, de socorro ao setor, com programas de 

incentivo ao setor. 

 

Dois dos programas mais importantes no período adotados para a 

reorganização do sistema financeiro nacional foram o PROER - Programa de Estímulo 

à Reestruturação e ao Fortalecimento do Sistema Financeiro Nacional e PROES - 
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Programa de Incentivo à Redução do Setor Público Estadual na Atividade Bancária.  

 

Porém, com a alta inflação, possibilitando a captação de valores para compra 

de títulos da dívida pública rolados diariamente com taxas nominais de juros elevadas, 

permitiram alta rentabilidade ao setor. 

 

Certamente, as políticas econômicas adotadas no início dos anos 1980 Para 

enfrentar a crise provocada pelo estrangulamento cambial, somadas à alta inflação 

permitiram ao setor bancário rentabilidade superior, por exemplo, aos setores bancários 

dos demais países da América Latina. 

 

As altas taxas de juros dos títulos públicos, que evitavam, por um lado, a 

combinação de câmbio valorizado com desregulação financeira, e de outro 

desestimulou a abertura de crédito privado, reduzindo a oferta de crédito do sistema 

financeiro nacional, que passou a contar com bancos de baixa competitividade, criados 

com o objetivo exclusivo de financiar a aquisição de títulos públicos com a captação de 

depósitos. 

 

Parte da crença entabulada de cenário de crise embasou-se na liquidação de 

várias dessas instituições, que não suportaram a alteração do cenário econômico 

factual. 

 

O setor passou a resguardar-se de possíveis perdas dos lucros acumulados, 

seja por incertezas futuras, seja por perdas inflacionárias, diversificando os 

investimentos com participação no setor produtivo, bem como na informatização das 

operações e inovações financeiras. 

 

Dentre os ganhos com as inovações tecnológicas, ressalta-se a aceleração 

na resposta às movimentações, precipuamente diante do caos inflacionário, o que 

permitiu maior agilidade, gerando altos índices de eficiência ao setor. A alta inflação 

influenciou ainda, juntamente com a indexação, no desenvolvimento de tecnologias que 



63 

 

neutralizassem a inflação, identificando as maiores possibilidades de ganhos 

financeiros, alterando a liquidez e prêmios conforme a indexação dos respectivos 

contratos firmados. 

 

Os ganhos adquiridos com a informatização do setor permitiram aos bancos 

reduzirem despesas administrativas, com a diminuição massiva do quadro de 

funcionários. 

 

Tais movimentações trouxeram uma predileção pela flexibilidade bancária, 

com respostas ágeis às alterações conjunturais. A flexibilidade do sistema permitiu, por 

exemplo, rápida adaptação ao Plano Real. 

 

Com as alterações no setor na década de 1990, a abertura a capitais 

externos e a destruição de regras, como os contratos indexados, o período se 

apresenta com ampla abertura financeira, passando por modificações estruturais 

salutares, com a troca de financiamentos públicos ou autofinanciamento por 

financiamentos externos. 

 

Adquirindo os contornos da onda neoliberal que varreu a América Latina, o 

Brasil passou a adotar política econômica embasada nos princípios consolidados no 

“Consenso de Washington”, com a abertura comercial e financeira e menos participação 

estatal, deu-se ênfase à liberalização, a desregulação e às privatizações. 

 

Diante da conjuntura política e econômica, como resposta às crises externas, 

aos ataques especulativos advindos do colapso monetário internacional, bem como às 

políticas internas adotadas nas décadas anteriores, com aumento significativo da dívida 

externa, buscou-se atrair capitais externos para aplacar os ânimos dos investidores, 

bem como saciar as vontades do FMI, o País passou a adoção de diversas medidas 

neoliberais. 

 

A partir de meados da década de 1980, os problemas com o caos 
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inflacionário e instabilidade monetária foram soerguidos a vilões no país, passando, 

doravante, o governo a buscar incessantemente reaver a estabilidade monetária e o 

crescimento econômico, até então praticamente estagnado. 

 

Na tentativa de contenção da crise inflacionária, o alvo principal de regulação 

foi o sistema financeiro nacional, praticamente inalterado desde a reforma de 1964. 

 

A estratégia de voltar a produção interna à exportação para acalmar os 

investidores externos e estancar a dívida não foi suficiente para saldar os débitos 

externos, culminando com um aumento no saldo da dívida. 

 

A partir de então, ainda na década de 1980, a chamada “década perdida”, o 

Brasil passou a adotar medidas definidas em compromisso com o FMI, com a 

diminuição do consumo interno e o direcionamento da economia para os mercados 

externos, bem como, internamente, o reflexo no baixo crescimento econômico, alto 

desemprego e expansão dos tipos de submoradias nos grandes centros urbanos, em 

uma cultura econômica forjada sob a pressão de credores internacionais. Os reflexos 

dessa política voltada ao capital externo, abrindo-se mão das relações sociais internas, 

serão analisados em tópico próprio, a fim de demonstrar a influência na crise bancário 

em estudo. 

 

Este período também foi marcado pelo baixo investimento em tecnologias 

próprias pelo país. A falta de planejamento socioeconômico gerou carência de 

infraestrutura básica, como esgoto, água tratada, transporte e moradia. 

 

O Brasil, ao permanecer fiel ás medidas impostas pelo FMI, em vez de um 

progresso socioeconômico, passou por processo econômico que culminou com 

aumento das desigualdades sociais e com acumulação de renda pela classe média e 

alta, de forma desigual e injusta. 

 

Ao tentar atrair capital estrangeiro para financiar a produção interna, 
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sucessivas desvalorizações da moeda nacional foram emplacadas, o que mais tarde 

levaria ao caos inflacionário das décadas de 1980 e 1990. As taxas de juros elevadas 

superavam as taxas de crescimento econômico, gerando um explosivo aumento não 

sustentável da dívida pública, com elevação do déficit público. 

 

Certamente a supervalorização das moedas emergentes das décadas 

anteriores culminou com uma crise sistêmica no mercado de câmbio, atingindo a 

estabilidade dessas moedas, incluindo, obviamente, a moeda brasileira. 

Sistematicamente, diversas crises ao redor do globo foram deflagrando-se, nitidamente 

com relação direta ao mercado cambial. 

 

“O aspecto principal das crises que atingiram em cadeia a Europa (1992), o 

México e a Argentina (1995) e os ―pseudo-tigres‖ da Ásia (1997) concentra-se 

nos mercados de câmbio. Estes mercados tornaram-se altamente 

especulativos a partir das violentas flutuações do dólar, moeda de referência 

central no mercado financeiro internacional, iniciadas com a política de 

valorização do governo Reagan e que foi seguida por uma desvalorização 

brutal na segunda metade da década de 80.‖ 79 

 

A partir dos anos 90, com a desvalorização do dólar, e a adstrição dos 

países emergentes às recomendações do FMI, as atuações políticas foram no sentido 

de reverter a desvalorização do dólar, sob a égide do neoliberalismo. 

 

―A principal consequência desse processo (de desvalorização do dólar), a 

partir do início dos anos 90, foi um aumento do risco, sobretudo das moedas 

sobrevalorizadas em relação ao dólar, que se expressa na impotência dos 

bacos centrais de controlarem as investidas especulativas sobre as 

respectivas moedas nacionais. 

(...) Como é natural, as políticas de ajuste recomendadas pelo FMI para a 

década de 90 são também de sinal contrário. (...) Depois de 1990 os países 

da periferia são obrigados s a inverter sua política cambial e a aceitar a 

absorção de recursos externos de curto prazo, com altas taxas de arbitragem 
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em dólar, em resposta ao excesso de liquidez que se esparrama pelo mundo.‖ 

80 

 

Com a abertura de capital, trouxe à tona a política econômica global a moeda 

Estadunidense como referência global para a “securitização”, fortalecendo o Dólar em 

detrimento das demais moedas, referenciando o jogo econômico engendrado pelo 

imperialismo americano. 

 

―Foi o endurecimento da competição entre os sistemas financeiros e 

industriais, amparados pelos respectivos Estados nacionais, que promoveu a 

farra da liberalização e desregulamentação no mundo dos negócios e da 

finança. Paradoxalmente, o desenvolvimento dos mercados financeiros e 

cambiais livres e desimpedidos só foi possível depois que, desde o início dos 

anos 70, os estoques de dívida pública americana e europeia passaram a 

funcionar como base e referência da ―securitização‖ das dívidas privadas.‖81 

 

Claramente a abertura econômica dos anos 1990 influenciou diretamente a 

crise cambial que se seguiu nos países periféricos, regra que não deixou de servir 

também ao Brasil. 

 

―É nesse quadro que, no início dos anos 90, nascem os gloriosos ―mercados 

emergentes‖ e suas celebradas politicas de estabilização com âncora cambial. 

Elas são fruto do movimento de expansão da finança securitizada e 

desregulamentada para a periferia. É ingênuo pretender que esses programas 

não engendrassem a valorização da taxa de câmbio real, a abertura 

desordenada das economias, a destruição da indústria local, os déficits em 

transações correntes e, finalmente, a crise cambial.‖82 

 

Passou-se então a utilizar esses países periféricos como absorventes do 

capital externo a prazos curtos e altas taxas de juros, o que também influenciou no 

aumento das dívidas externas e culminou com as crises, não de liquidez como na 
                                                           
80 MERCADANTE, Aloízio (org.). op. cit. Pág. 101/102. 
81 BELLUZZO, Luiz Gonzaga de Mello. op. cit. Pág. 106. 
82 Ibid. Pág. 107. 
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década anterior, mas de excesso de capital especulativo, a altos custos e baixa 

estabilidade, com liberdade de mercado e abertura comercial imposta a estes países. 

 

―A consequência mais importante desse movimento foi, para os países da 

periferia, transformá-los de exportadores líquidos de recursos em 

absorvedores forçados de capital financeiro, qualquer que fosse sua situação 

de balanço de pagamentos ou a sua capacidade real de absorção de 

poupança para financiar o investimento. 

Em nome da liberdade de mercado, impôs-se à América Latina uma 

desregulamentação financeira e cambial e uma abertura comercial 

indiscriminada.‖83 

 

No Brasil, a adoção das políticas neoliberais se propagou, principalmente no 

governo de Fernando Henrique Cardoso reformas fiscais, ampliando a base tributária, 

privatizações, respaldo ao direito de propriedade, desregulação financeira, mobilidade 

de capitais, etc. 

 

A partir de 1999, com nova crise cambial, bem como com a moratória 

argentina de 2001, a política econômica brasileira alterou o lastro cambial centrada na 

construção de âncora nominal doméstica. 

 

Em 2003, assumiu o governo Luiz Inácio Lula da Silva, com a economia 

fragilizada, diante de diversos fatores como a crise da moratória argentina, das crises 

cambiais de 1999 e 2002, da crise energética no Brasil e do processo eleitoral do país. 

 

―Nos anos posteriores a 1999, a pesar da retomada do crescimento da 

entrada de apitais, a sucessão de choques em 2001 e 2002, com a crise da 

Argentina, o ataque terrorista de 11 de setembro nos EUA, a crise energética 

e o processo eleitoral em outubro de 2002 no Brasil, houve novamente a 

redução do influxo de capitais internacionais na economia nacional causada 
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pelo aumento da desconfiança dos investidores externos‖84 

 

 Diante das medidas econômicas internas e do cenário internacional, o país 

voltou a crescer, estancaram-se as privatizações e adotou-se num cenário amplo 

aumento de crédito interno e aquecimento do comércio. 

 

Nesse ponto, o sistema financeiro nacional passou a organizar crescente 

oferta de créditos, sendo certo que as medidas adotadas para seu regular 

funcionamento serão a seguir discutidas. 

 

2.1 As medidas adotadas para estabilização monetária 

 

No Brasil, tem-se ainda a influência econômica e política das décadas 

anteriores, que também influenciaram fortemente as relações político-econômicas do 

país na década de 1990. Historicamente, o Brasil adotou diversas medidas econômicas 

que influenciaram diretamente o câmbio na moeda nacional bem como na busca pela 

estabilização monetária. 

 

Cumpre ressaltar que historicamente os Bancos Centrais apresentam-se 

entre conflitos pelo controle do poder monetário entre os próprios países. 

 

No caso do Banco Central do Brasil, é certo que houve resistência à sua 

criação, tendo sido um dos últimos Bancos Centrais do mundo a ser criado. 

 

―No Brasil, talvez a característica mais marcante da história do Banco Central 

tenha sido a forte e permanente resistência à sua criação. Essa história só 

encontra paralelo na história do Banco Central dos Estados Unidos da 

América. A diferença reside no fato de que, enquanto o Federal Reserve 

americano foi criado após a grande crise bancária de 1907, o Brasil foi um dos 
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últimos países do mundo a criar seu Banco Central, o qual ainda teve que ser 

criado por etapas para que pudessem ser vencidos os interesses contrários à 

sua criação.‖ 85 

 

Certamente, das dificuldades de se inserir no modelo político brasileiro o 

Banco Central nacional o Banco do Brasil seria uma das mais presentes, uma vez que 

perderia a gestão da moeda nacional e, dessa forma, poder político. 

 

―Dessa forma, a gestão monetária torna-se palco de grandes conflitos de 

interesses, que encontram na diversidade de funções do Banco do Brasil seus 

dissimulados canais de expressão. Os passos mais importantes da luta 

histórica pela criação do Banco Central do Brasil são estes: a criação da 

Sumoc em 1945, a criação do Bacen em 1964 e as reformas inseridas na 

Constituição de 1988.‖86 

 

Certamente, o primeiro passo para a criação do Banco Central do Brasil foi a 

criação da Superintendência da Moeda e do Crédito (Sumoc), em 02 de abril de 1945, 

pelo Decreto Lei nº 7.293, do então presidente Dutra, acompanhando a visão 

econômica insculpida no Acordo de Bretton-Woods. 

 

Diante da existência de duas autoridades monetárias, ambas entraram em 

conflitos, tendo o Banco do Brasil suplantado algumas das funções da Sumoc. 

 

―A própria história de atuação da Sumoc foi uma história de conflitos com o 

Banco do Brasil, pois este, não tendo podido impedir a criação do novo órgão, 

procurou outras formas de controlar-lhe as ações. Prova disso é que os 

principais instrumentos de ação da Sumoc, como a Carteira de Redesconto e 

a Carteira de Mobilização Bancária (Camob), bem como a Caixa de Depósito 

das reservas bancárias, não ficaram com a Sumoc, mas passaram a fazer 
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parte da estrutura do Banco do Brasil.‖87 

 

―No entanto, essa divisão de responsabilidade criava sérios problemas para a 

política governamental, e os confrontos entre ministro da Fazenda e o 

presidente do BB eram parte do folclore político brasileiro.‖88 

 

Após o advento ao poder dos Militares, foi enfim criado o Banco Central do 

Brasil, após mais de 20 anos da criação da Sumoc, em 31 de dezembro de 1964, 

através da Lei nº 4.595, alterando toda a estrutura do controle monetário do país. 

 

―Com a Reforma Monetária de 1964, que criou o Bacen, a estrutura das 

autoridades monetárias assumiu a seguinte configuração 9 : o Bacen 

substituiu a Sumoc, com todas as suas atribuições, mas com importantes 

mudanças, quais sejam: (a) a emissão de moeda ficou sob sua inteira 

responsabilidade; (b) as operações de crédito ao Tesouro só poderiam ser 

feitas agora pelo Bacen, através da aquisição de títulos emitidos pelo Tesouro; 

(c) a Cared e a Camob foram abolidas, e seus valores líquidos incorporados 

ao Bacen; (d) o controle e a execução das operações de câmbio passaram do 

Banco do Brasil para o Bacen; (e) criou-se o Conselho Monetário Nacional 

(CMN), para substituir o Conselho da Sumoc, agora com nove membros, dos 

quais apenas um pertencente ao Banco do Brasil; (f) o Banco do Brasil 

permaneceu como agente financeiro do Governo, mas sem o privilégio de 

fornecer crédito ao mesmo; (g) o Bacen ficou com a possibilidade de delegar 

ao Banco do Brasil a função de guardar as reservas voluntárias dos bancos e 

de efetuar a compensação de cheques; (h) a Caixa de Amortização do 

Tesouro foi abolida, e a função de emitir tornou-se privilégio do Banco 

Central.‖89 

 

Outro importante passo nesse sentido foi a separação formal entre o Banco 

Central do Brasil, que funcionava desde 1965, do Banco do Brasil no que concerne às 

funções como autoridade monetária, passando este a administrar a dívida pública 
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interna, que passou para a responsabilidade do Tesouro Nacional.  

 

A partir da década de 1980, nova reorganização da estrutura de controle 

monetário no país ocorreu. 

 

―Até a década de 1980, o próprio BC exerceu papel ativo como agente de 

desenvolvimento, operando como recursos públicos ou repasses de entidades 

internacionais de financiamento, A reorganização então ocorrida resultou na 

transferência da autoridade monetária do BB para o BC, ao passo que as 

atividades desse último, relacionadas ao fomento industrial e à dívida pública 

federal, foram transferidas para o Tesouro Nacional.‖90 

 

O Bacen, inclusive, passou, em 1981, com a Lei Complementar nº 12 de 08 

de novembro, a administrador da dívida pública, aumentando os sua influência na 

política econômica nacional, ficando o Conselho Monetário Nacional (CMN) autorizado 

a dispensar consignação de recursos orçamentários para pagamento de juros e outros 

encargos da dívida pública junto ao Banco Central. 

 

Dentre as políticas monetárias para o controle da moeda, diante dos índices 

inflacionários apresentados a partir da segunda metade da década de 1980, os Planos 

Econômicos adotados têm especial importância na leitura econômica do país. Nesse 

contexto, um dos principais Planos econômicos elaborados foi o Plano Cruzado de 

1986. 

 

Certamente, a ausência de respaldo de capital externo levou a utilização do 

“congelamento” dos preços e dos salários como âncora nominal, estes uma vez que 

livres de indexação automática.  Ocorre, porém, que, embora mantivessem o sistema 

em funcionamento, a desvalorização salarial se contrapunha à periodicidade dos 

reajustes, sendo certo que quanto menor esta, maior a inflação, motivos pelos quais, o 

plano não se manteve em funcionamento por longo período de tempo. 
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―O ideal seria empregar a taxa de câmbio como âncora, mas isso era inviável 

em uma economia sem reservas externas, sem acesso ao mercado financeiro 

internacional e sem mobilidade de capital. No caso do Plano Cruzado, o 

―congelamento‖ dos preços funcionou como âncora; mas que não pode ser 

mantido por longo período de tempo. Já no Plano Real, a âncora foi a taxa de 

câmbio.‖91 

 

Após o fracasso do Plano Cruzado, o “congelamento” tornou-se temível pelo 

empresariado brasileiro, diante, também, da instabilidade macroeconômica dos preços. 

Nesse ponto, nenhum dos Planos econômicos temporalmente próximos auxiliou no 

combate ao novo inimigo, qual seja, o congelamento dos preços para estancar a 

inflação. 

 

―O fracasso do Plano Cruzado inicia uma nova etapa no processo 

inflacionário, pois à instabilidade de preços macroeconômicos, oriunda do 

ajuste externo e agravada pelo Plano, soma-se as expectativas de novos 

congelamentos de preços. A parti de então, a aceleração da inflação é quase 

contínua, sendo episodicamente detida pelos sucessivos planos heterodoxos 

– Bresser e Verão – do qual faziam parte os congelamentos de preços.‖92 

 

Ainda em 1987, na busca por controle das instituições integrantes do 

Sistema Financeiro Nacional e para análise de desempenho, foi expedida a Circular 

BACEN 1.273, em 29 de dezembro de 1987, criando o Plano Contábil das Instituições 

do Sistema Financeiro (Cosif). O objetivo era a uniformização dos registros contábeis, a 

racionalização na utilização das contas, o estabelecimento de regras, critérios e 

procedimentos contábeis e o acompanhamento do sistema financeiro pelo Banco 

Central, tornando possível a unificação das instituições financeiras em um mesmo plano 

contábil. 

 

Outra importante medida foi a criação dos chamados bancos múltiplos, a 

partir da Resolução nº 1.524 de 1988, da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), em 
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importante reforma no sistema financeiro, permitindo que os bancos oferecessem uma 

gama ampla de serviços e produtos, diversificando as operações no mercado 

financeiro. 

 

Não bastasse, a Resolução nº 1.832, de 31 de maio de 1991, do Conselho 

Monetário Nacional, aumentou o ingresso de recursos externos ao regulamentar os 

investimentos estrangeiros em títulos e valores mobiliários em companhias abertas 

brasileiras, mantendo, contudo, a proibição de depósitos em moeda estrangeira no 

sistema bancário. 

 

Logo após a posse de Fernando Collor de Melo como presidente do Brasil, 

cercado de incertezas quanto as questões financeiras do governo, a instabilidade do 

crédito tomou proporções de difícil solução, tendo o governo adotado medidas abruptas 

e desastradas, na tentativa de contornar a situação. 

 

―No fim do governo Sarney, no processo eleitoral que elegeu o Presidente 

Collor, aumentou a incerteza sobre o futuro do país e a capacidade do 

governo de honrar a dívida pública. A rolagem da dívida tornou-se mais difícil 

e os tomadores exigiam títulos mais curtos. Havia o risco de fuga generalizada 

do mercado financeiro, que oferecia liquidez quase total. Expandiu-se o 

mercado paralelo de câmbio, pois havia corrida por moeda estrangeira. A 

nova administração para reduzir a liquidez do mercado congelou 

temporariamente de modo intempestivo e autoritário, todos os ativos 

financeiros do país Aboliu o mercado de open Market, com liquidez diária, 

substituído por fundos de renda fixa ou variável, administrado por instituições 

financeiras, com regras de saída a limitar a liquidez dos recursos ali 

existentes. A alternativa para os aplicadores seriam os depósitos a vista, 

onerados pela inflação. Os fundos tornaram-se os grandes detentores de 

dívida pública e sua administração passou gradativamente a ser exercida por 

bancos, eliminando outras instituições financeiras desse mercado.‖93 
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O Governo Collor inaugurou de forma concreta e direta a ideologia 

neoliberal, já disseminada nos países periféricos diante do “Consenso de Washington”, 

que viria a dominar a política econômica do País pelos próximos anos. 

 

―(...) estabeleceu-se no Brasil o precedente para um programa de reformas 

econômicas e ideológicas neoliberais, que aos poucos viria a dominar a 

política econômica do governo a partir da segunda metade da década de 

1990, rompendo com a tradição dos cinquenta anos precedentes.‖94 

 

Fernando Collor, no início de seu mandato, implementou um plano de 

estabilização econômica que, segundo o então presidente, era sua única “bala na 

agulha para enfrentar o tigre da inflação”. 

 

O Plano Collor I, instituído pela Medida Provisória nº.168, de 15/03/1990, 

após convertida na Lei nº.8.024, de 12/04/1990, foi posto em prática a partir de março 

de 1990 e adotou o congelamento dos preços, com posterior flexibilização, porém 

sempre com prefixação desses preços. Adotou prefixação com relação a reajustes 

salariais e do salário mínimo, além de outras medidas. 

 

―Entre 15 de março e 15 de abril, os preços ficaram congelados, sendo 

posteriormente flexibilizados, mas com prefixação. O cruzado novo (NCz$), 

moeda vigente, ainda foi substituída pelo cruzeiro (Cr$). A negociação de 

preços, a partir de 1991, passou a ser feita em câmaras setoriais com a 

participação de governo, empresas e sindicatos. Quanto aos salários, o 

reajuste em março ainda foi feito pela lei antiga mas, a partir daí, ele foi pré-

fixado, sendo que a parcela não-corrigida seria negociada livremente. Deu-se 

o mesmo tratamento ao salário mínimo, adicionando-se 5% caso a inflação 

fosse superior a 5%, tomando como base de cálculo para esta uma 

determinada cesta básica. A taxa de câmbio sob um regime flutuante foi 

                                                           
94 LUNA, Francisco Vidal; Klein, Herbert S. op. cit. Pág. 87. 



75 

 

controlada para evitar oscilações mais bruscas.‖ 95 

 

Inobstante as medidas tomadas, o Plano ficou marcado com o confisco dos 

depósitos à vista e aplicações financeiras, o que causou grande alvoroço popular, com 

a perda significativa de capital político pelo então Presidente. 

 

―Especificamente, o governo reteria por 18 meses essas aplicações e contas, 

sendo devolvidas nos 12 meses seguintes com correção monetária e juros de 

6% ao ano. Para as contas correntes e poupanças, a retenção foi feita para 

saldos superiores ao equivalente de US$ 1.000,00. Para fundos overnight e de 

curto prazo, o valor retido correspondeu a 75% do valor das aplicações, 

enquanto que para os demais ativos a retenção foi de 80% do valor da 

aplicação. Além disso, estabeleceu-se uma tributação ampliada sobre as 

aplicações financeiras, com IOF sobre saques em 25% para ouro financeiro, 

25% para títulos do mercado de valores e 8% para os demais.‖ 96 

 

Ato contínuo, realizou a venda de ativos da União para capitação de 

recursos, bem como deu amplo espectro ao programa de privatizações.  

 

Foi adotado ainda o Bônus do Tesouro Nacional Fiscal como índice de 

correção das cadernetas de poupança, nos termos da Lei nº 8.024/90. 

 

O Plano teve funcionamento imediato, com superávit operacional no ano de 

1990. Porém, ficou claro que o plano tivesse falhado, com inflação ainda alta e com 

redução do superávit primário pela metade em 1991. Ademais, o superávit operacional 

de 1990 e 1991 somente foi possível diante do calote na dívida pública interna. 

 

No setor interno, a inflação que, em março de 1990, era de 81%, foi reduzida 

para 10% em média no período abril-maio, subiu para 14% em média em 

setembro-outubro e 19% em dezembro, totalizando 1800% no ano (Cano, 

                                                           
95 CARCANHOLO, Marcelo Dias. Abertura Externa e Liberalização Financeira: Impactos sobre 
Crescimento e Distribuição no Brasil dos anos 90. Tese (Doutorado) – Instituto de Economia da 
Universidade Federal do Rio de Janeiro, 2002. Pág. 151. 
96 CARCANHOLO, Marcelo Dias. loc. cit. 



76 

 

2000: 234). O próprio resultado positivo no déficit público foi revertido, pois em 

1991 o superávit primário reduziu-se à metade do ano anterior, e a 

manutenção do superávit operacional só foi conseguida graças ao calote da 

dívida interna já mencionado. Do lado real, a economia entrou em forte 

declínio, com uma taxa de crescimento negativa em mais de 4% em 1990. 

Além disso, do lado externo, o desequilíbrio nas transações correntes (déficit 

de quase US$ 4 bilhões) ocorreu em uma situação de financiamento não 

favorável (saída líquida de capitais em mais de US$ 4,7 bilhões), definindo 

uma situação de inviabilidade externa.‖97 

 

Em janeiro de 1991, foi lançado o Plano Collor II, de conjuntura menos 

desastrosa que o anterior.  O Plano entrou em vigor por meio da medida Provisória nº 

294, de 31/01/1991, após convertida na Lei nº.8.177 de 01/03/1991. Houve novo 

congelamento dos preços e salários por prazo indeterminado, com a criação da Taxa 

Referencial diária como índice de correção monetária, fixado pelo Banco Central. 

 

―(...) em fins de janeiro de 1991, é lançado o Plano Collor II com o 

congelamento por prazo indeterminado de preços e salários, a unificação das 

datas-base de reajustes salariais pela média real dos últimos 12 meses, com 

possibilidade de correções futuras, e novas medidas de aperto monetário e 

fiscal. Além disso, foi imposta uma tablita para contratos, efetuou-se um 

reajuste de 60% nas tarifas e preços públicos, e foram extintos os fundos com 

operação sobre o overnight e o indexador geral da economia (Bônus do 

Tesouro Nacional – BTN), sendo criada a TR (fixada pelo Banco Central) 

como pré-fixador de correção monetária. No final desse mesmo ano, ainda foi 

feita uma nova reforma fiscal de emergência, quando se criou a UFIR como 

unidade de correção tributária. 

Os resultados não foram tão catastróficos como no plano anterior mas, mesmo 

assim, a economia em 1991 cresceu apenas 1% e a inflação que havia 

passado de 12% em março para 6% no período abril-maio, voltou a crescer 

para 22% em dezembro.‖98 
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Os planos Collor I e Collor II, conjuntamente com leves alterações na 

conjuntura nacional, com aumento de entrada do capital externo e a retomada, mesmo 

que a níveis módicos, do crescimento econômico, permitiram um aumento significativo 

na oferta de crédito, acentuando a expansão do setor bancário. 

 

Com a saída de Collor da presidência e a assunção de Itamar Franco, em 

setembro de 1992, deu-se continuidade ao processo de liberalização financeira, com a 

maior mobilidade de capitais e o programa de privatizações iniciada com seu 

antecessor. 

 

No início de julho de 1994 implementou-se o Plano Real, a partir de quando 

as reformas na área financeira passaram a buscar o fortalecimento e reestruturação do 

sistema financeiro nacional.  

 

2.2  O Plano Real e os métodos neoliberais impostos pelo Fundo Monetário 

Internacional 

 

Certamente as experiências anteriores na busca pela estabilidade monetária 

diante dos diversos planos econômicos deflagrados até o plano Real ajustaram as 

questões mais delicadas, culminando na estabilização monetária buscada. 

 

 Um dos principais motivos para o funcionamento do plano foi a resolução da 

falta de síncrona no reajuste dos preços. Diferentemente do que ocorreu, por exemplo, 

nas hiperinflações dos anos de 1920, nas quais os desequilíbrios da balança de 

pagamento e as dificuldades fiscais, diante da situação social de cada país, causaram a 

destruição quase que total nos respectivos sistemas de preço. 

 

―De fato, é inegável, em todos os casos estudados, que a ocorrência de 

processos hiperinflacionários pode ser associada aos graves desequilíbrios do 

balanço de pagamento e a situações fiscais em que a capacidade impositiva 

ou de controle do dispêndio, por parte do Estado, estava manietado pelo 
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conflito social aberto ou latente.‖99 

 

Nesse ponto, uma das dificuldades superadas pelo Plano Real era, conforme 

dito, a sincronização do dos reajustes de preços, uma vez que, ainda que enfraquecido, 

o sistema de preços do país ainda não estava destruído. 

 

A utilização da URV como moeda indexada temporária para o reajuste dos 

agentes econômicos permitiu ao plano que os reajustes dos preços se estabilizassem 

em cadeia, diante de toda a complexa estrutura econômica do sistema, resolvendo, 

assim, uma das questões insolúveis até então. 

 

―A inflação era elevada mas não destruíra o sistema de preços, como ocorre 

na hiperinflação. 

Com o conhecimento adquirido com vários planos de estabilização, o 

problema da falta de sincronia no reajuste de preços foi enfrentado no Plano 

Real, com a introdução temporária de uma moeda indexada, de adesão 

voluntária por parte dos agentes econômicos. Na primeira fase do Plano Real 

houve a convivência da velha moeda com a moeda indexada então criada. Na 

segunda fase, quando todos os preços já estavam fixados na moeda 

indexada, e portanto efetivamente sincronizados, a moeda indexada foi 

transformada na nova moeda da economia e proibido qualquer tipo de 

indexação. Esta foi uma das principais inovações do Plano Real, quando 

comparado a todos os planos anteriores, inclusive o Cruzado.‖100 

 

Outra diferença quanto ao melhor funcionamento do Plano Real em 

detrimento aos demais, cabe ressaltar, foi adoção de âncoras nominais dos preços, 

necessário à estabilização pretendida, diversas, diante, claramente, dos fatores 

econômicos externos. 

 

―A implementação de planos de estabilização como o Cruzado ou o Real 

                                                           
99  REGO, José Marcio (org.). Hiperinflação: algumas experiências. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 
1988. Pág. 11. 
100 LUNA, Francisco Vidal; Klein, Herbert S. op. cit. Pág. 80. 



79 

 

necessitava do respaldo de uma âncora nominal, que são preços 

relativamente estáveis sem indexação automática. A ausência desse ambiente 

internacional seguro antes do Plano Cruzado levou a que os salários se 

tornassem uma espécie de âncora, pois embora fosse um dos preços 

fundamentais da economia, não tinha indexação automática, por essa razão 

representava o principal fator a evitar a hiperinflação. Reajustes salariais com 

menor periodicidade significariam fatalmente maior taxa de inflação. A falta de 

indexação automática dos salários mantinha o sistema de preços em 

funcionamento, mas com inegáveis perdas salariais.‖101 

 

Somente em novembro 1993 o País assinou acordo internacional com 

negociação da dívida externa, securitizando-a, obtendo novamente créditos 

internacionais. Isso, certamente, proporcional ao Plano Real a possibilidade de 

utilização da taxa de câmbio como âncora nominal para estabilização dos preços. 

 

―Em 1983, o Brasil começara a atrasar seus compromissos. Em 1984, fez 

acordo de reestruturação da dívida com os bancos internacionais; em 1987 o 

Brasil declarou a moratória da dívida externa. Nesse ano, Bresser Pereira, o 

então ministro da Fazenda, tentou iniciar negociações para securitização da 

dívida externa. Mas as negociações da dívida externa somente foram 

concluídas em novembro de 1993, quando o país assinou um acordo com 

mais de oitocentos credores e obteve novamente crédito no mercado 

financeiro internacional.‖102 

 

Nesse ambiente, resta indubitável a necessidade o Brasil pelo capital externo 

e a influência e os reflexos deste na economia doméstica do país. 

 

A adoção das medidas adotadas pelo presidente Fernando Henrique 

Cardoso não fugiram da regra geral do neoliberalismo, tolhendo direitos sociais, na 

ânsia de manter os mimos de um mercado externo ávido por liberalização e mobilidade 

de capitais. 

                                                           
101 LUNA, Francisco Vidal; Klein, Herbert S. op. cit. Pág. 80/81. 
102 Ibid. Pág. 80. 
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―As reformas levadas a efeito, sobretudo durante o primeiro mandato de 

Fernando Henrique Cardoso (1994-1998), incluíram a privatização as empresa 

estatais, regulamentação da concessão de serviços públicos para a iniciativa 

privada, como transportes e eletricidade, revisão dos cerceamentos 

constitucionais ao capital externo, além de mudanças na Previdência Social, 

como fim da aposentadoria por tempo de serviço, e propostas de flexibilização 

e desregulamentação da compra e venda da força de trabalho. (...) Nesse 

contexto, não faltaram ataques à legislação social e trabalhista, à qual se 

imputava parte da responsabilidade do ―custo Brasil‖, formuladas não apenas 

por empresários ou analistas de instituições financeiras internacionais, mas 

por dirigentes de sindicatos e centrais de trabalhadores.‖103 

 

Em contrapartida a adoção dos ditames impostos, já no final do 1º mandato 

do presidente Fernando Henrique Cardoso, o país viu-se obrigado a emprestar valores 

do FMI (Fundo Monetário Internacional) a juros menores, aumentando ainda mais a 

dívida externa, passando a permanecer sob o crivo da entidade, que passou a ditar as 

formas de regulação econômica interna. 

 

―O agravamento da crise levou à ajuda emergencial do FMI e dos países 

desenvolvidos. Pelo porte do país e tamanho da dívida, temia-se que a 

deterioração das condições externas do Brasil ampliasse a crise dos demais 

países emergentes. Isto explica a rapidez do acordo feito, em dezembro de 

1998, que proporcionou ao país um crédito de US$ 41,5 bilhões. O documento 

assinado envolvia como sempre compromissos sobre o comportamento nas 

transações correntes e aprovação do ajuste fiscal em debate no 

Congresso.‖104 

 

O controle inflacionário gerou déficit de receitas no setor, uma vez eliminadas 

os ganhos com recursos e depósitos não passíveis de correção monetária, passando 

                                                           
103 PINSKY, Jaime; BASSABEZI, Carla (orgs.). História da Cidadania. São Paulo: Contexto, 
2003. Pág. 489. 
104 LUNA, Francisco Vidal; Klein, Herbert S. op. cit. Pág.96. 
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essas receitas de 4% do PIB em 1990-1993, a 2% e 1994 e a 01,1% em 1995105. Como 

compensação, passou a ofertar maior quantidade de créditos, com altas taxas de juros, 

na busca de financiar a perda de receita. A crescente oferta de créditos manteve-se até 

2004, quando o governo impôs restrições para sua contenção. 

 

Ainda em 1994 houve uma transferência da dívida externa para o Tesouro 

Nacional, em acordo com bancos credores internacionais, em mais uma das influências 

do FMI no país. 

 

Implementou-se ainda nesse ano as normas do Acordo da Basiléia, 

enquadrando o Sistema Financeiro Brasileiro nos padrões internacionais, através da 

Resolução Nº 2099, de 17 de agosto de 1994, do Conselho Monetário Nacional. 

 

Diante de tal padronização, foram introduzidas a supervisão e regulação do 

sistema, com intervenção direta do Banco Central em grande número de bancos 

públicos e privados, liquidando-os, em grande reestruturação do setor. 

 

Uma das medidas adotadas pelo Ministério da Fazenda, através da 

exposição de motivos nº 311, de 24 de agosto de 1995, foi a liberação da entrada de 

capital estrangeiro em instituições do sistema, com aprovação do Conselho Monetário 

Nacional e autorização do Presidente da República. 

 

Inobstante, por influência da crise mexicana e em decorrência da política 

monetária e creditícia restritiva, bem como diante do ritmo de crescimento da economia 

no segundo trimestre de 1995, houve um ajuste nos bancos, com a criação de 

incentivos fiscais para incorporação de instituições financeiras, ao permitir que a 

instituição incorporadora contabilizasse como perda os créditos de difícil recuperação 

da instituição adquirida. Esta medida, adotada através da Medida Provisória nº 1.179, 

foi adotada após a liquidação do Banco Econômico em agosto de 1995, que concentrou 

                                                           
105 CAMARGO, Patricia Olga. A evolução recente do setor bancário no Brasil. São Paulo : 
Cultura Acadêmica, 2009. Pág. 37. 
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a liquidez nas instituições de grande porte. 

 

A Resolução nº 2.197, de 31 de agosto de 1995, do Conselho Monetário 

Nacional, autoriza a "constituição de entidade privada, sem fins lucrativos, destinada a 

administrar mecanismos de proteção a titulares de créditos contra instituições 

financeiras". É criado então o Fundo Garantidor de Créditos (FGC), entidade privada, 

sem fins lucrativos, que administra mecanismos de proteção no sistema financeiro, que 

permite a recuperação de depósitos e créditos, com limites de valores, em caso de 

intervenção, de liquidação ou de falência. 

 

Em novembro de 1995, a Resolução nº 2.208 do Banco Central do Brasil 

instituiu o Programa de Estímulo à Reestruturação e ao Fortalecimento do Sistema 

Financeiro Nacional - PROER. No ano seguinte, foi instituído o Programa de Incentivo à 

Redução do Setor Público Estadual na Atividade Bancária – PROES por intermédio da 

Medida Provisória nº 1.514, de 7 de agosto de 1996. 

 

O Banco Central passou a adquirir poderes, a partir da medida provisória nº 

1.182, restou-lhe possibilitado ações preventivas para sanear o sistema financeiro. Ato 

contínuo, a Lei nº 9.447/1997 facultou ao Banco Central desapropriar e vender por 

oferta pública as ações do controlador de um grupo financeiro, no caso de não 

acatamento das recomendações. 

 

Em julho de 1997 restou possibilitada às instituições financeiras a cobrança 

de tarifas pela prestação de serviços, através da Resolução nº 2.303 do Conselho 

Monetário Nacional.  Criou-se ainda no mesmo ano um banco de dados alimentado 

mensalmente pelas instituições financeiras, mediante coleta de informações sobre as 

operações concedidas, o Sistema Central de Risco de Crédito, com a Resolução nº 

2.390 do Conselho Monetário Nacional. 

 

A partir de maio de 1998, com a Resolução nº 2.493 Conselho Monetário 

Nacional, criou-se a figura das Companhias Securitizadoras de Créditos Financeiros 
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(CSCF), que adquiriam créditos oriundos de operações de empréstimo, de 

financiamento e de arrendamento mercantil. 

 

Em dezembro do mesmo ano, restou estabelecido pela Resolução nº 2.554 

do Conselho Monetário Nacional que as instituições financeiras apresentariam ao 

Banco Central um programa para a implantação de sistemas de controles internos, em 

consonância com o Comitê da Basiléia. 

 

Durante o período, até a crise cambial de janeiro de 1999, apresenta-se forte 

valorização cambial, e balanço de pagamentos positivo, principalmente devido a forte 

entrada de capital externo no país. 

 

―(...) identifica nitidamente três períodos distintos para a taxa de câmbio efetiva 

na década de 90. O primeiro período corresponde à fase dos planos de 

estabilização do governo Collor, onde ocorreu uma substancial desvalorização 

cambial. O segundo período, iniciado em outubro de 1992 e extendendo-se 

até o final de 1998, apresenta uma forte valorização do câmbio efetivo. Como 

o estabelecimento das bandas cambiais só é iniciado em julho de 1994, a 

responsabilização da âncora cambial no processo de sobrevalorização deve 

ser relativizada, pois esta já é nítida desde 1992. Não é mera coincidência que 

é justamente nesse ano que a conta de capital no balanço de pagamentos se 

torna positiva. Se em 1991 essa conta foi deficitária em US$ 1,4 bilhão, no 

ano seguinte o saldo positivo correspondeu a US$ 6,1 bilhões. Isto não é nada 

mais do que o reflexo da forte entrada de capitais que se inicia por conta do 

processo de abertura financeira, em conjunto com as altas taxas domésticas 

de juros. O terceiro período, de forte desvalorização cambial, reflete a crise 

cambial de janeiro de 1999.‖106 

 

Embora altas taxas de desemprego e baixo crescimento econômico, o 

período do governo de Fernando Henrique Cardoso, mormente diante da implantação 

do Plano Real, o controle inflacionário foi bem sucedido.  

                                                           
106 CARCANHOLO, Marcelo Dias. op. cit. Pág. 157/158. 
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 ―A estabilização de preços foi alcançada desde julho de 1994, quando da 

introdução da terceira fase do Plano Real, e adoção de nova moeda. Passou-

se de uma inflação próxima a 50% ao mês em junho de 1994 a taxas anuais 

de, respectivamente, 14,8%, 9,3% e 7,5% nos três anos seguintes.‖107 

 

Nesse sentido, as políticas econômicas adotadas no início dos anos 1990 

buscou influir diretamente, não só na estabilização monetária, com a entrada de 

capitais estrangeiros no país, como também no crescimento econômico e na criação de 

empregos. 

 

Inobstante, os resultados das políticas econômicas adotadas na década de 

1990 não são satisfatórios, ressaltando-se, inclusive, a piora e determinadas questões 

econômicas com relação à década anterior. 

 

―Entre 1990 e 1999, a taxa média de crescimento da economia foi de 1,78% 

ao ano, enquanto que a taxa média em termos per capita atingiu menos de 

0,38% ao ano. Se comparado com o período da década de 80, a década 

perdida, quando a economia brasileira cresceu em média 2,2% ao ano, não 

seria exagero considerar os anos 90 como a década mais do que perdida. A 

taxa média de investimento no período 1991-2000 foi de 15,9% do PIB, aos 

preços de 1980, inferior aos 17,7% médios dos anos 80. (...) 

Em termos dos setores produtivos, Cano (2000: 271-274) ainda estima que a 

taxa média anual de crescimento do setor agropecuário entre 1989 e 1998 foi 

de 2,1%, mantendo sua participação relativa no PIB em 7,6%. Já a indústria 

de transformação teve o pior desempenho setorial. Sua taxa média anual de 

crescimento foi de 0,2%, pior do que os 0,9% da década de 80. A participação 

deste setor no PIB caiu para 20%, algo similar ao observado ainda na primeira 

metade da década de 50. 

As taxas oficias de desemprego, por sua vez, mais do que duplicaram durante 

a década de 90, saindo dos 3,3% da PEA (população economicamente ativa) 

em 1989 para 7,6% em 1999. 
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No setor externo, apesar do crescimento no volume de exportações, a 

situação tampouco foi animadora. Cano (2000: 270) constata que a pauta 

exportadora em 1989 era composta de 27,9% em produtos básicos, 14,5% em 

semi-manufaturados e 56,8% em manifaturados. Em 1997, essa composição 

já era, respectivamente, de 27,3%, 16% e 55%. Em relação à pauta 

importadora, os bens de consumo representavam 14,2% do total em 1989, os 

bens intermediários 35,3%, e os bens de capital 26,5%.‖108 

 

Certamente, as medidas adotadas pelo governo brasileiro a partir da 

segunda metade da década de 1980 refletem os métodos neoliberais impostos pelo 

Fundo Monetário Internacional. Importante ressaltar ainda o reflexo direto que as 

respectivas medidas tiveram nos sistemas financeiro e bancário brasileiros. 

 

2.3  A crise no sistema bancário brasileiro e o Sistema Financeiro Nacional 

 

Desde a segunda metade da década de 1980, o sistema bancário nacional 

tem se reorganizado, com diversas alterações do sistema por intervenção do governo, 

com edições de circulares e portarias e criação de órgãos controladores por medidas 

provisórias e leis específicas ao setor. 

 

Houve a criação de grandes grupos financeiros no sistema bancário 

nacional, com a aquisição de por estes de bancos menores, formando grandes 

conglomerados financeiros. 

 

―O governo fomentava a formação de grandes grupos financeiros, criados 

mediante fusões e aquisições, em geral sob a liderança de um banco 

comercial. Os conglomerados controlavam inúmeras outras entidades 

financeiras, de todas as áreas do mercado financeiro, estando assim aptos a 

realizar operações em todos os segmentos do mercado.‖109 

 

O período da instabilidade monetária e das altas inflações no país foi 
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essencial para a expansão do setor que obteve lucros expressivos nas circunstâncias 

inflacionárias. 

 

“O sistema financeiro brasileiro constitui caso especial pela capacidade de 

sobreviver e expandir-se em ambiente inflacionário. A experiência 

internacional demonstra que a inflação elevada afeta de modo negativo as 

operações bancárias e pode provocar crise no setor. No Brasil, porém, quanto 

maior era a inflação, maior se mostrava a lucratividades dos bancos.”110 

 

Inobstante a alta lucratividade do sistema bancário, sobretudo diante das 

receitas com a crise inflacionária, bem como, posteriormente ao controle da inflação, 

diante das altas taxas de juros na concessão de créditos e da demanda em ascensão, 

bem como com a abertura ao capital exterior no setor, é certo que as desventuras 

externas advindas de seguidas crises, como a crise mexicana, trouxeram avarias ao 

sistema, que se mantinha em alta inserido em uma política monetária talhada sob altas 

taxas de juros, abertura comercial excessiva e apreciação real do câmbio. 

 

Nesse contexto, o país, juntamente com o sistema bancário, ficou 

dependente de intenso fluxo de capital pra sustentar o balanço de pagamentos.  

 

Após a queda da inflação, um dos reflexos imediatos foi a redução das 

transferências aos bancos comerciais advindas diretamente da inflação. 

 

―Considerando-se a média mensal das transferências inflacionárias de janeiro 

de 1990 a junho de 1994 e o período de julho de 1994 e maio de 1995, a 

queda dessas transferências para o sistema bancário comercial foi da ordem 

de US$ 8,6 bilhões/ano.‖111 

 

A situação obrigou o Banco Central, uma vez desguarnecidos de 

aparelhagem para ampliar as carteiras de crédito, a reagir para impedir a crise do 

                                                           
110 LUNA, Francisco Vidal; Klein, Herbert S. op. cit. Pág. 118. 
111 BAUMANN, Renato (org.). op. cit. Pág. 67. 
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sistema financeiro, reestruturando o setor. 

 

―Com a queda da inflação (de cerca de 40% ao mês, no período pré-Plano 

Real, para uma média de 3,6% [IGPI-DI] ou 2,6% [IPC-r] ao mês, de julho de 

1994 a maio de 1995), as transferências inflacionárias para os bancos 

comerciais (juros reais negativos pagos pelo excesso de depósitos à vista 

sobre encaixes totais) reduziram-se subitamente. Este fato, aliado à 

necessidade que os bancos teriam, daí em diante, de ampliar 

compensatoriamente suas carteiras de crédito sem estarem devidamente 

aparelhados, obrigou o Banco Central a agir rapidamente de forma a impedir 

uma grave crise sistêmica no sistema financeiro.‖ 112 

 

Ademais, novos ataques especulativos diante das crises de pagamentos ao 

redor do mundo trouxe à forma de financiamento do mercado de capitai brasileiro uma 

primeira ruptura significativa. 

 

A crise mexicana, em meados da década de 1990, certamente foi uma das 

maiores influenciadoras a refletir diretamente no sistema financeiro nacional. 

 

Assim, a eliminação de rendimentos inflacionários, elevadas reservas 

compulsórias, aumento da inadimplência e o “empoçamento da liquidez”, acrescidos 

dos reflexos da crise mexicana, que gerou uma política monetária restritiva, 

liberalização financeira, falhas na gestão, fraudes contábeis e deficiência na regulação 

pelas autoridades monetárias, causaram a falência de pequenos bancos, bem como a 

insolvência de duas das maiores instituições bancárias do país, o Banco Econômico e o 

Banco Nacional. 

 

Nessa conjuntura, as medidas de reestruturação do setor foram tomadas 

com o objetivo de evitar uma crise no sistema financeiro e no setor bancário, com a 

adoção de incentivos fiscais para incorporações, imposição de empecilhos à criação de 

novas instituições financeiras, aumento do poder do Banco Central, permissão na 
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cobrança de tarifas pela prestação de serviços bancários, a criação da Central de Risco 

de Crédito e a implementação do Programa de Incentivo à Redução do Setor Público 

Estadual na Atividade Bancária – PROES e do Programa de Estímulo à Reestruturação 

e ao Fortalecimento do Sistema Financeiro Nacional – PROER. 

 

―Para impedir a eclosão de uma crise bancária sistêmica, o governo 

implementou um conjunto de medidas: criou o Programa de Estímulo à 

Reestruturação e ao Fortalecimento do Sistema Financeiro Nacional (Proer – 

Medida Provisória 1.179, de 3 de novembro de 1995 e Resolução do CMN n. 

2.208, da mesma data); regulamentou o Fundo Garantidor de Créditos 

(Resolução do CMN n. 2.211, de 16 de novembro de 1995); e aumentou o 

capital mínimo para abertura de novos bancos (Resolução 2.212, de 16 de 

novembro de 1995). Foram ampliados ainda os poderes de intervenção do 

Banco Central em instituições com problemas de insolvência e iliquidez por 

meio da Medida Provisória n1.812/1995 (Lei n. 9.447, de 14 de março de 

1997).‖113 

 

―A reação se deu através de programas de crédito para ajuste das instituições 

financeiras em dificuldade (PROER), da criação de um Fundo de Garantia de 

Crédito, de maior aporte de capital externo no setor de intermediação 

financeira (principalmente desde meados de 1996), de incentivos a processos 

de fusões e aquisições e do maior poder de regulação e supervisão 

legalmente provisionado ao Banco Central. Do ponto de vista das instituições 

financeiras, passou-se a buscar uma compensação da queda das receitas 

inflacionárias na expansão das operações de crédito ao setor privado e na 

majoração das tarifas cobradas por serviços bancários.‖114 

 

Dois dos programas mais importantes no período adotados para a 

reorganização do sistema financeiro nacional foram o PROER - Programa de Estímulo 

à Reestruturação e ao Fortalecimento do Sistema Financeiro Nacional e PROES - 

Programa de Incentivo à Redução do Setor Público Estadual na Atividade Bancária, 
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ambos com características da nova posição ideológica adotada pelo Governo na 

década de 1990, com a abertura do sistema financeiro para o aumento dos 

investimentos externos. 

 

―O volume de desembolso, excluído o socorro ao Banco do Brasil, é 

relativamente menor do que em outros países. 

Os empréstimos do nosso programa, de 20,8 bilhões de reais, correspondem 

a 2,8% do PUB, em comparação com 19,6% no Chile, 13% na Argentina e na 

Venezuela, 8,2% na Finlândia, 6% a Colômbia, 5,1% nos Estados Unidos e 

4,5% na Noruega e na Suécia.‖115 

 

Ambos os programas foram importantes na medida em que afagaram a crise 

no setor bancário, trazendo, no entanto, consequências. O PROER garantia 

financeiramente instituições bancárias em crise que passassem a ser controladas por 

outros bancos. Estes recebiam o crédito. 

 

“O Proer, criado em 1995, garantia assistência financeira nos casos de 

transferência do controle acionário de instituições em crise Ao assumir o 

controle de uma destas instituições, o banco recebia recursos de reservas 

bancárias para reestruturá-la operacional e administrativamente e podia 

escolher s ativos que desejava gerir. Os ativos rejeitados 0emraneciam no 

processo de liquidação promovido pelo BC.”116 

 

Dentre as operações realizadas pelo programa, três grandes bancos foram 

incorporados, com intervenção do Banco Central. 

 

“Realizaram-se sete operações, três delas referentes a instituições de grande 

porte: o Econômico foi incorporado pelo Bilbao Viscaya; o Nacional, pelo 

Unibanco; e o controle do Bamerindus passou para o HSBC.”117 
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Houve o incentivo do governo ainda ao ingresso de bancos estrangeiros no 

país, bem como liberalização do capital externo no sistema financeiro nacional, 

facilitando o repasse do crédito às pessoas físicas e jurídicas. 

 

“Em 16/03/1995, a Resolução 2148 possibilitou a captação de recursos 

externos pelos bancos para repasses a pessoas físicas e jurídicas para 

financiamento de custeio, investimento e comercialização da produção 

agropecuária. Por outro lado, a Resolução 2170 de 30/06/1996 facilitou a 

captação dos bancos para repasse a pessoa física ou jurídica para 

financiamento imobiliário. Finalmente, a Resolução 2312 de 05/09/1996 fez o 

mesmo para repasses a empresas exportadoras. Todas essas resoluções 

estabeleceram um prazo mínimo de 180 dias para essas operações, e 

completaram as mudanças no marco regulatório sobre a emissão de títulos no 

exterior.”118 

 

Importante para a recuperação do sistema foi o PROES, programa para a 

recuperação, privatização ou liquidação de bancos controlados por governos estaduais. 

 

“Em 1996, criou-se o Proes para fomentar a recuperação, a privatização ou a 

liquidação dos bancos controlados pelos governos estaduais. Dos 35 

existentes, catorze foram privatizados ou federalizados; dez, liquidados; e 

cinco, recuperados. O Proes representou importante processo de 

concentração bancária, em particular do ponto de vista regional, pois os 

bancos liquidados ou privatizados tinham normalmente uma atividade 

concentrada regionalmente.”119 

 

Como resultado, o processo de incorporação dos bancos privados se 

disseminou, modificando toda a estrutura bancária do país, com o desaparecimento dos 

bancos varejistas de médio porte. Os grandes Bancos passaram a dominar o sistema, 

não tendo, por exemplo, corrido maiores riscos com a crise de crédito de 1999. 
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Da mesma forma como ocorreu com toda a economia nacional, as medidas 

adotadas no setor trouxeram soluções a curto prazo, sem considerar as consequências 

para a economia do país, com reflexos nos usuários, com a criação de novas tarifas, 

bem como nos direitos trabalhistas, como se verá no decorrer do presente trabalho. 

 

O que ocorreu no Brasil foi a massificação das instituições bancários 

estrangeiras, com aumento significativo das operações realizadas por estas instituições, 

em claro reflexo da abertura econômica sofrida com a onda neoliberal. 

 

―Em suma, as instituições financeiras estrangeiras ampliaram a participação 

nos ativos, nos depósitos, nas operações de crédito e nas transações com o 

exterior. Essa ampliação do papel das instituições financeiras estrangeiras no 

mercado financeiro doméstico ocorreu, sobretudo, em função da redução da 

participação dos bancos públicos estaduais mediante privatizações e/ou 

extinções. Entretanto, as alterações na estrutura bancária não dependeram 

apenas de ações das autoridades econômicas. A flexibilização da legislação 

veio ao encontro da estratégia dos bancos internacionais, que procuravam 

fortalecer suas posições globais, para diversificar suas fontes de receitas.‖120 

 

A partir de 2003, deu-se inicio a um novo ciclo de créditos domésticos no 

país, liderado pelos recursos livres, alocados pelo agente financeiro em pactuação livre 

de taxas. 

 

“Nesse contexto, o volume de crédito em relação ao Produto Interno Bruto 

(PIB) subiu 23,8% em abril de 2003 para 31,3% em dezembro de 2005. 

Nesse período, houve um novo ciclo expansivo de crédito doméstico, sem 

recuperar a posição relativa de janeiro de 1995 (36,9% do PIB). Esse ciclo foi 

claramente liderado pelo chamado crédito com recursos livres, aquele que 

pode ser alocado a critério do agente financeiro com taxas livremente 

pactuadas entre as partes, que saltou de R$ 277,1 bilhões (14,9% do PIB) em 

abril de 2003, correspondendo a 62,7% do total, para R$ 403,4 bilhões (20,8% 

do PIB) em dezembro de 2005, representando 66,5 do total no final de 

                                                           
120 CARNEIRO, Ricardo (Org.)... [et al.]. op. cit. Pág. 329. 
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2005.”121 

 

Embora o sistema financeiro nacional tenha se fortalecido com as instituições 

centralizadas em conglomerados, não se pode considera-lo funcional e eficiente. 

 

“No caso específico do Brasil, o mercado de capitais tem uma participação 

restrita no financiamento privado, e o crédito bancário desempenha um papel 

fundamental na viabilização de projetos de investimento s e no apoio ao 

crescimento econômico. Nesse sentido, o sistema financeiro brasileiro é 

comumente considerado disfuncional ou de baixa eficiência 

macroeconômica.”122 

 

Inobstante o ingresso de Bancos estrangeiros, é certo afirmar que não 

trouxeram de fato melhoras no desemprenho operacional no âmbito do sistema 

financeiro nacional, uma vez que, por exemplo, os avanços tecnológicos do setor foram 

amplamente difundidos pelos bancos privados nacionais. 

 

―Carvalho (2002) também argumenta que a entrada de bancos estrangeiros no 

Brasil não trouxe nenhuma melhoria em termos de eficiência e de 

características operacionais. Os avanços tecnológicos foram introduzidos mais 

intensamente por bancos nacionais do que por bancos estrangeiros.‖123 

 

Certamente, a reestruturação do setor bancário o fortaleceu, com menor 

número de instituições, que detém grande parte das operações.  

 

Inobstante, o fortalecimento do setor diante das crises deflagradas trouxe 

questões outras, como as consequências relativas ao trabalhador do setor, que teve 

dificultada sua luta pela melhora nas condições, em detrimento do fortalecimento do 

setor, sem que, no entanto, a melhora estrutural tivesse ao menos respingado nos 

direitos dos trabalhadores.  

                                                           
121 CARNEIRO, Ricardo (Org.)... [et al.]. op. cit. Pág. 331. 
122 CAMARGO, Patrícia Olga. op. cit. Pág. 22/23. 
123 Ibid. Pág. 48/49. 



93 

 

CAPÍTULO 3 – SINDICALISMO NO BRASIL 

 

A análise da estrutura do sindicalismo, bem como de todo o arcabouço de 

relações materiais concretas constituídas historicamente na busca pela representação 

do operário em um modelo de supremacia do capital em detrimento das classes menos 

favorecidas, são de salutar importância para o presente trabalho. 

 

É certo que tais análises possibilitam o entendimento das engrenagens 

dessa estrutura no todo jurídico constitucional, para o resgate de uma reorganização 

dos trabalhadores na perspectiva coletiva para um projeto de desenvolvimento social, 

refletida na atuação do Sindicato dos Bancários e Financiários de São Paulo, Osasco e 

Região no recorte temporal adotado. 

 

Desde antes dos textos Constitucionais recepcionarem a estrutura sindical, o 

legislador ordinário já começara a traçar as linhas mestras dessa estrutura. Porém, 

iniciarão estes estudos a análise pelo conteúdo constitucional vinculado ao tema. 

 

Inicialmente, já em 1981, na Constituição da República dos Estados Unidos 

do Brasil de 1891, contemplava-se o embrião do sindicalismo em uma de suas mais 

profundas raízes, o direito de reunião e de associação. A princípio, o direito de 

associação era assegurado, no artigo 72, § 3º, para indivíduos e confissões religiosas, 

com a finalidade de exercer o direito de culto:  

 

“Art.72 - A Constituição assegura a brasileiros e a estrangeiros residentes no 

País a inviolabilidade dos direitos concernentes à liberdade, à segurança 

individual e á propriedade, nos termos seguintes: (...) § 3º Todos os indivíduos 

e confissões religiosas podem exercer pública e livremente o seu culto, 

associando-se para esse fim e adquirindo bens, observadas as disposições do 

direito comum. 

 

Com efeito, restou assegurado também o direito à associação e reunião , 

sem armas, sendo vedada a intervenção policial, salvo para manutenção da ordem 
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pública, conforme preconizado no § 8º do artigo supramencionado, in verbis: 

 

―§ 8º A todos é licito associarem-se e reunirem-se livremente e sem armas, 

não podendo intervir a policia senão para manter a ordem publica.‖ 

 

Inobstante, a primeira aparição de referência ao sindicalismo no Brasil 

ocorreu já sob a presidência de Getúlio Vargas, na Constituição da República dos 

Estados Unidos do Brasil de 1934, mais especificamente em seu artigo 120, in verbis: 

 

―Art 120 - Os sindicatos e as associações profissionais serão reconhecidos de 

conformidade com a lei.‖ 

 

Inclusive, na disposição acerca da composição da Câmara dos Deputados 

Federais, restou prevista a figura do Deputado Federal Profissional, tidos como 

representantes eleitos pelas organizações profissionais, em número equivalente a um 

quinto dos Deputados Federais representantes do Povo, conforme artigo 23 da 

Constituição de 1934. A eleição dos Deputados Profissionais seria realizada de forma 

indireta pelas associações profissionais, demonstrando a autonomia e força dos 

Sindicatos na referida Constituição.  

 

―Art 23 - A Câmara dos Deputados compõe-se de representantes do povo, 

eleitos mediante sistema proporcional e sufrágio universal, igual e direto, e de 

representantes eleitos pelas organizações profissionais na forma que a lei 

indicar.  

§ 1º - O número dos Deputados será fixado por lei: os do povo, 

proporcionalmente à população de cada Estado e do Distrito Federal, não 

podendo exceder de um por 150 mil habitantes até o máximo de vinte, e deste 

limite para cima, de um por 250 mil habitantes; os das profissões, em total 

equivalente a um quinto da representação popular. Os Territórios elegerão 

dois Deputados.  

(...) 

§ 3º - Os Deputados das profissões serão eleitos na forma da lei 

ordinária por sufrágio indireto das associações profissionais 
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compreendidas para esse efeito, e com os grupos afins respectivos, nas 

quatro divisões seguintes: lavoura e pecuária; indústria; comércio e 

transportes; profissões liberais e funcionários públicos.  

§ 4º - O total dos Deputados das três primeiras categorias será no mínimo de 

seis sétimos da representação profissional, distribuídos igualmente entre elas, 

dividindo-se cada uma em círculos correspondentes ao número de Deputados 

que lhe caiba, dividido por dois, a fim de garantir a representação igual de 

empregados e de empregadores. O número de círculos da quarta categoria 

corresponderá ao dos seus Deputados.  

§ 5º - Excetuada a quarta categoria, haverá em cada círculo profissional 

dois grupos eleitorais distintos: um, das associações de empregadores, 

outro, das associações de empregados.  

§ 6º - Os grupos serão constituídos de delegados das associações, 

eleitos mediante sufrágio secreto, igual e indireto por graus sucessivos.  

§ 7º - Na discriminação dos círculos, a lei deverá assegurar a representação 

das atividades econômicas e culturais do País.  

§ 8º - Ninguém poderá exercer o direito de voto em mais de uma associação 

profissional.  

§ 9º - Nas eleições realizadas em tais associações não votarão os 

estrangeiros.‖ 

 

Com efeito, em suas disposições transitórias, quanto a composição das 

Assembleias Constituintes dos Estados, para a elaboração das Constituições 

Estaduais, que, após as respectivas promulgações, transformar-se-iam em Assembleias 

ordinárias de cada Estado, restou determinado para fosse providenciado o atendimento 

a representação das profissões, nos termos do artigo 3º das Disposições Transitórias, 

in verbis: 

 

―Art 3º - Noventa dias depois de promulgada esta Constituição, realizar-se-ão 

as eleições dos membros da Câmara dos Deputados e das Assembléias 

Constituintes dos Estados. Uma vez inauguradas, estas últimas passarão a 

eleger os Governadores e os representantes dos Estados no Senado Federal, 

a empossar aqueles e a elaborar, no prazo máximo de quatro meses, as 

respectivas Constituições, transformando-se, a seguir, em Assembléias 
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ordinárias, providenciando, desde logo, para que seja atendida a 

representação das profissões.‖ 

 

Ainda nas Disposições Transitórias, quanto à configuração jurídica do Distrito 

Federal, foi assegurado ainda na respectiva Câmara Municipal, à qual caberiam as 

funções legislativas, a representação profissional, na mesma forma estabelecida para o 

Poder Legislativo Federal, conforme artigo 4º, parágrafo único: 

 

―Parágrafo único - O atual Distrito Federal será administrado por um Prefeito, 

cabendo as funções legislativas a uma Câmara Municipal, ambos eleitos por 

sufrágio direto sem prejuízo da representação profissional, na forma que 

for estabelecida pelo Poder Legislativo federal na Lei Orgânica. Estendem-

se-lhe, no que lhes forem aplicáveis, as disposições do art. 12. A primeira 

eleição para Presidente será feita pela Câmara Municipal em escrutínio 

secreto.‖ 

 

Por fim, no artigo 8º, também das Disposições Transitórias, foi determinado 

ao Senado Federal que elaborasse um anteprojeto de emenda constitucional dos 

dispositivos concernentes à divisão das rendas, com influência sobre as associações 

profissionais: 

 

―Art 8º - O Senado Federal, com a colaboração dos Ministérios, especialmente 

o da Fazenda, elaborará um anteprojeto de emenda constitucional dos 

dispositivos concernentes à divisão das rendas, o qual será publicado para a 

respeito representarem, dentro em seis meses, os poderes estaduais, as 

associações profissionais e os contribuintes em geral.‖ 

 

A partir da Constituição de 1934, com a estrutura sindical já consolidada pelo 

Governo de Getúlio Vargas, as Constituições vindouras mantiveram-se contemplando, 

conforme a característica material de cada época, o sindicalismo no país.  

 

No dia 10 de novembro de 1937, sob o argumento da necessidade de se 

colocar fim às agitações, Vargas decretou o fechamento do Congresso e anunciou uma 
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nova Constituição, dando início a um regime ditatorial denominado “Estado Novo”, 

tendo anunciado a chamada “Constituição Polaca”, a Constituição dos Estados Unidos 

do Brasil de 1937, na qual restava prevista a competência privativamente à União para 

legislar sobre o direito de associação e de reunião, nos termos do artigo 16, in verbis: 

 

―Art 16 - Compete privativamente à União o poder de legislar sobre as 

seguintes matérias: 

(...) 

XX - direito de autor; imprensa; direito de associação, de reunião, de ir e vir; 

as questões de estado civil, inclusive o registro civil e as mudanças de nome;‖ 

 

No artigo 38 da cita Constituição, criou-se o Conselho da Economia Nacional 

como colaborador do Poder Legislativo, mediante parecer nas matérias de sua 

competência consultiva, sendo composto de representantes dos vários ramos da 

produção nacional, designados pelas associações profissionais ou sindicatos 

reconhecidos, garantida a igualdade de representação entre empregadores e 

empregados.  

 

Nessa conjuntura, o texto constitucional buscou reconhecer a influência das 

associações profissionais e sindicatos na estrutura político-administrativa do país. 

 

Era permitido, sem direito a voto, a participação nas reuniões das várias 

Seções, órgãos, Comissões ou Assembleia Geral do Conselho da Economia Nacional 

de representantes de sindicatos ou associações de categoria compreendida em algum 

dos ramos da produção nacional. 

 

Dentre as demais atribuições, o Conselho da Economia Nacional deveria 

estabelecer normas relativas à assistência prestada pelas associações, sindicatos ou 

institutos; editar normas reguladoras dos contratos coletivos de trabalho entre os 

sindicatos da mesma categoria da produção ou entre associações representativas de 

duas ou mais categorias; e emitir parecer sobre todas as questões relativas à 

organização e ao reconhecimento de sindicatos ou associações profissionais, conforme 
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previsto no artigo 61, in verbis:.     

 

―Art. 61 - São atribuições do Conselho da Economia Nacional:    

b) estabelecer normas relativas à assistência prestada pelas associações, 

sindicatos ou institutos; 

c) editar normas reguladoras dos contratos coletivos de trabalho entre os 

sindicatos da mesma categoria da produção ou entre associações 

representativas de duas ou mais categorias;  

g) emitir parecer sobre todas as questões relativas à organização e ao 

reconhecimento de sindicatos ou associações profissionais.― 

 

Não bastasse a importância dada aos sindicatos, diante da influência na 

estrutura administrativa no Conselho da Economia Nacional, a Constituição manteve a 

previsão das Constituições anteriores para assegurar previu ainda o a liberdade de 

associação, ressaltando porém que não deveriam ser contrários à lei penal e aos bons 

costumes, conforme artigo 122, in verbis: 

 

―Art 122 - A Constituição assegura aos brasileiros e estrangeiros residentes no 

País o direito à liberdade, à segurança individual e à propriedade, nos termos 

seguintes: (...) 

9º) a liberdade de associação, desde que os seus fins não sejam contrários à 

lei penal e aos bons costumes;‖ 

 

No que tange à atuação dos sindicatos, restou autorizado no artigo 129 da 

própria Constituição de 1937 o subsidio da União às iniciativas das associações 

profissionais para executar ensino pré-vocacional profissional destinado às classes 

menos, atribuindo ainda às indústrias e aos sindicatos econômicos o dever de criar 

escolas de aprendizes, destinadas aos filhos de seus operários ou de seus associados. 

 

―Art 129 - A infância e à juventude, a que faltarem os recursos necessários à 

educação em instituições particulares, é dever da Nação, dos Estados e dos 

Municípios assegurar, pela fundação de instituições públicas de ensino em 

todos os seus graus, a possibilidade de receber uma educação adequada às 
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suas faculdades, aptidões e tendências vocacionais. 

O ensino pré-vocacional profissional destinado às classes menos favorecidas 

é em matéria de educação o primeiro dever de Estado. Cumpre-lhe dar 

execução a esse dever, fundando institutos de ensino profissional e 

subsidiando os de iniciativa dos Estados, dos Municípios e dos indivíduos 

ou associações particulares e profissionais. 

É dever das indústrias e dos sindicatos econômicos criar, na esfera da 

sua especialidade, escolas de aprendizes, destinadas aos filhos de seus 

operários ou de seus associados. A lei regulará o cumprimento desse dever 

e os poderes que caberão ao Estado, sobre essas escolas, bem como os 

auxílios, facilidades e subsídios a lhes serem concedidos pelo Poder Público.‖ 

 

Por fim, ao tratar da legislação trabalhista, no artigo 137, prevê os contratos 

coletivos de trabalho constituídos pelas associações, com a atribuição de estipular 

regulamentações dos contratos de trabalho individuais, tendo ainda as associações de 

trabalhadores o dever de prestar aos seus associados auxílio ou assistência quanto às 

práticas administrativas ou judiciais relativas aos seguros de acidentes do trabalho e 

aos seguros sociais.  

 

Com relação à manutenção econômica dos sindicatos, é no artigo 138, que 

define que é livre a associação profissional ou o sindical regularmente reconhecido pelo 

Estado, que aparece da primeira vez a previsão constitucional para a imposição da 

contribuição sindical: 

 

―Art 138 - A associação profissional ou sindical é livre. Somente, porém, o 

sindicato regularmente reconhecido pelo Estado tem o direito de 

representação legal dos que participarem da categoria de produção para que 

foi constituído, e de defender-lhes os direitos perante o Estado e as outras 

associações profissionais, estipular contratos coletivos de trabalho 

obrigatórios para todos os seus associados, impor-lhes contribuições e 

exercer em relação a eles funções delegadas de Poder Público.‖ 

 

Mesmo com a manutenção das estruturas sindicais deflagrada pela 
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Constituição de 1937, tendo proclamado a liberdade de associação profissional e 

instituindo a Justiça do Trabalho, o texto constitucional não criava condições para o 

exercício desta liberdade, tendo até mesmo considerado greves e lockouts 

incompatíveis com os interesses do País, nos termos do artigo 139, in verbis: 

 

―Art 139 - Para dirimir os conflitos oriundos das relações entre empregadores e 

empregados, reguladas na legislação social, é instituída a Justiça do Trabalho, que 

será regulada em lei e à qual não se aplicam as disposições desta Constituição 

relativas à competência, ao recrutamento e às prerrogativas da Justiça comum. 

A greve e o lock-out são declarados recursos anti-sociais nocivos ao trabalho 

e ao capital e incompatíveis com os superiores interesses da produção nacional.‖ 

 

Inobstante, com o caminhar da segunda guerra mundial e o período do 

Estado Novo, foi declarado Guerra em todo o território nacional com o Decreto nº 

10.358 de 1942, que suspendeu, durante a vigência do estado de guerra, dentre outros, 

os artigos 122,137 e 138. 

 

Após a Segunda Guerra, um golpe de Estado derruba o governo Vargas, 

com marcação de eleições gerais e promulgação de uma nova Constituição, a 

Constituição dos Estados Unidos do Brasil de 1946. 

 

Novamente é garantida a liberdade de associação, no artigo 141, §12º, com 

a garantia de que somente haverá a dissolvição compulsória no caso de sentença 

judicial. É vedado ainda, no §13º do mesmo artigo, a organização, o registro ou o 

funcionamento de qualquer associação, cujo programa ou ação contrarie o que chama 

a constituição de regime democrático. 

 

Para que fossem determinadas as bases do modelo de organização sindical, 

deu ao legislador ordinário, o artigo 159 da Constituição, o poder para tanto. Nesse 

sentido, houve a manutenção do sistema concebido na ordem constitucional anterior, 

porém, evidentemente, com algumas modificações importantes. A greve, por exemplo, 

que era considerada um ilícito pela Constituição de 1937, passou a ser reconhecida 
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pelo art. 158 da Constituição de 1946. Agora, no que concerne ao modelo de 

organização sindical, a estrutura corporativa permaneceu praticamente intacta, 

mantendo-se o modelo adotado pela constituinte de 1934.  

 

Não obstante, no caso de estado de sítio, autoriza o artigo 209, parágrafo 

único, II, da Constituição que o Presidente da República determine a suspensão da 

liberdade de reunião, inclusive as exercidas pelas associações. 

 

Quanto ao direito de greve, o artigo 158 da Constituição de 1946 o 

reconhece, sendo destacado que tal direito seria regulado por meio de lei, cabendo aos 

Juízes Federais, estes nomeados pelo Presidente da República, julgarem em primeira 

instância os crimes contra a organização do trabalho e o exercício do direito de greve, 

nos termos do artigo 105, § 3º, g. 

 

Inclusive, no artigo 28 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, 

constou anistia aos trabalhadores que tenham sofrido penas disciplinares em 

consequência de greves ou dissídios do trabalho, in verbis: 

 

“Art 28 - É concedida anistia a todos os cidadãos considerados insubmissos 

ou desertores até a data da promulgação deste Ato e igualmente aos 

trabalhadores que tenham sofrido penas disciplinares, em conseqüência de 

greves ou dissídios do trabalho.‖ 

 

Por fim, quanto à inovação constitucional trazida pela Constituição de 1937 

acerca da constituição sindical, silencia a Constituição de 1946, nada falando a respeito 

do tema, sem, porém, proibir a cobrança da contribuição sindical caso fosse tratada 

infraconstitucionalmente. 

 

Após o golpe militar de 1964, com finalidade de dar continuidade à 

Revolução deflagrada com a ditadura militar, o então presidente Castelo Branco 

convocou o Congresso Nacional para a promulgação da Constituição da República 

Federativa do Brasil de 1967. 
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O direito à liberdade de associação, sem a possibilidade de dissolvição que 

não por decisão judicial, no artigo 150, § 28. No mesmo contexto, o artigo 159 prevê a 

livre associação profissional ou sindical, obrigando o voto nas eleições sindicais no § 2º, 

bem como, novamente, prevê no § 1º a contribuição sindical. 

 

―Art 159 - É livre a associação profissional ou sindical; a sua constituição, a 

representação legal nas convenções coletivas de trabalho e o exercício de 

funções delegadas de Poder Público serão regulados em lei. 

§ 1º - Entre as funções delegadas a que se refere este artigo, compreende-se 

a de arrecadar, na forma da lei, contribuições para o custeio da atividade dos 

órgãos sindicais e profissionais e para a execução de programas de interesse 

das categorias por eles representadas. 

§ 2.º - É obrigatório o voto nas eleições sindicais.‖ 

 

A partir da promulgação da Constituição Federal de 1988, com alterações na 

estrutura sindical, o sindicalismo passa a operar de forma menos atrelada ao governo, 

com liberdade de atuação, sendo negada ao Estado qualquer interferência na atuação 

das organizações sindicais (artigo 8º, I, da CF/88).  

 

―Art. 8º É livre a associação profissional ou sindical, observado o seguinte: 

I - a lei não poderá exigir autorização do Estado para a fundação de sindicato, 

ressalvado o registro no órgão competente, vedadas ao Poder Público a 

interferência e a intervenção na organização sindical; 

II - é vedada a criação de mais de uma organização sindical, em qualquer 

grau, representativa de categoria profissional ou econômica, na mesma base 

territorial, que será definida pelos trabalhadores ou empregadores 

interessados, não podendo ser inferior à área de um Município; 

III - ao sindicato cabe a defesa dos direitos e interesses coletivos ou 

individuais da categoria, inclusive em questões judiciais ou administrativas; 

IV - a assembléia geral fixará a contribuição que, em se tratando de categoria 

profissional, será descontada em folha, para custeio do sistema confederativo 

da representação sindical respectiva, independentemente da contribuição 
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prevista em lei; 

V - ninguém será obrigado a filiar-se ou a manter-se filiado a sindicato; 

VI - é obrigatória a participação dos sindicatos nas negociações coletivas de 

trabalho; 

VII - o aposentado filiado tem direito a votar e ser votado nas organizações 

sindicais; 

VIII - é vedada a dispensa do empregado sindicalizado a partir do registro da 

candidatura a cargo de direção ou representação sindical e, se eleito, ainda 

que suplente, até um ano após o final do mandato, salvo se cometer falta 

grave nos termos da lei. 

Parágrafo único. As disposições deste artigo aplicam-se à organização de 

sindicatos rurais e de colônias de pescadores, atendidas as condições que a 

lei estabelecer.‖ 

 

É a primeira vez na história do país, desde 1930, que não há a possibilidade 

de intervenção nos sindicatos pelo Ministério do Trabalho e Emprego, rompendo-se 

assim com o modelo até então vigente de controle político dos sindicatos. 

 

Esse ponto é essencial ao deslinde das relações sindicais no país, mormente 

considerando-se a atuação supostamente livre dos sindicatos frente à ordem 

econômica vigente em cada período histórico. 

 

Dessa forma, a análise da estrutura do Sindicalismo do Brasil, no que tange 

à sua relação histórico-material, bem como suas variações jurídicas no delinear da 

história, possibilita confluência prática para um debate acerca de pontos específicos da 

sistemática sindical, na busca pela relação entre as amarras do capital e seu reflexo no 

materialismo jurídico na seara da atuação dos sindicatos, precipuamente quanto ao 

Sindicato dos Bancários e Financiários de São Paulo, Osasco e Região na década de 

1990. 

 

3.1 Sindicato dos Bancários e Financiários de São Paulo, Osasco e Região  
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O Sindicato dos Bancários e Financiários de São Paulo, Osasco e Região, 

fundado em 16 de abril de 1923, como Associação dos Funcionários de Bancos de São 

Paulo.  

 

O Sindicato se formou, inicialmente, por algumas associações mutualistas, 

sendo que sua atuação iniciou-se de modo conservador. 

 

―Como boa parte dos trabalhadores, os bancários de São Paulo inicialmente 

organizaram-se em torno de associações mutualitas e depois, constituíram 

sua entidade sindical. No dia 16 de abril de 1923, com a presença de 84 

bancários, foram aprovados os estatutos e eleita a primeira diretoria da 

Associação dos Funcionários de Bancos do Estado de São Paulo, pioneira no 

Brasil. Nos seus primórdios, a Associação teve uma atuação conservadora, 

contando com uma presença acentuada de bancários com funções mais 

graúdas.‖124 

 

Com atuação presente desde então, em 1933 passou a adotar o nome que 

hoje carrega. Nessa época, a influência do Sindicato deflagrou lutas com reivindicações 

pontuais, como a jornada de 6 horas e 36 horas semanais, adicional noturno, contrato 

coletivo de trabalho, aposentadoria de 30 anos de serviço e 50 anos de idade, 

estabilidade após dois anos de emprego, criação de uma caixa para aposentadoria e 

pensão dos bancários, etc. 

 

―Assim, reivindicações como a jornada de seis horas, a regulamentação do 

trabalho noturno, a criação de uma caixa única de aposentadoria e pensões e 

o contrato coletivo de trabalho passaram a integrar a pauta da categoria desde 

então. Em 1933, no ano em que a Associação dos Bancários passou a se 

chamar Sindicato dos Bancários de São Paulo, foi conquistada uma jornada 

de 36 horas semanais (ainda se trabalhava aos sábados). A luta por direitos 

levaram os bancários a uma inédita greve nacional durante três dias de julho 

de 1934. Com a vitória da paralisação, os bancários conquistaram a 
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aposentadoria aos 30 anos de serviço e 50 anos de idade, estabilidade no 

emprego ao se completarem dois anos de serviço e a criação de uma caixa de 

aposentadoria e pensões dos bancários brasileiros, o Instituto de 

Aposentadoria e Pensões dos Bancários-IAPB, sendo mantida a dos 

funcionários do Banco do Brasil.‖125 

 

Com diversas reivindicações e disputas pelos direitos dos trabalhadores da 

categoria, o Sindicato passou por diversas greves durante sua existência, inclusive 

durante os tempos do Estado Novo, da guerra fria e da ditadura militar.  

 

Durante o Estado Novo, embora período ditatorial, o Sindicato não chegou a 

ser fechado. Porém, ao ganhar as eleições diretoria de oposição, em 1943, somente 

tomou posse com o fim do regime, em 1945. 

 

“Pouco antes do final da ditadura do Estado Novo, no bojo do processo de 

participação do Brasil ao lado das Forças Aliadas contra o nazismo na 

Segunda Guerra Mundial, ocorreu um processo de reativação da vida sindical 

no país. Os Bancários também passaram por ele e nas eleições de 1943 

elegeram uma direção de oposição, presidida por Edgar Figueiredo Grell, a 

qual, no entanto, só tomou posse em 1945, com a queda do regime 

ditatorial.”126 

 

Em 1951, foi deflagrada grande greve pelo sindicato, na data que viria 

posteriormente a se tornar o dia dos bancários. Após o processo se findar com decisão 

do Tribunal Regional do Trabalho, o processo de criação de sindicatos no interior do 

estado culminou, com iniciativa do Sindicato dos Bancários de São Paulo, com a 

criação, em 1955, do Dieese – Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos 

Socioeconômicos. 

 

―(...) A intransigência dos banqueiros fez com a greve fosse deflagrada em 28 
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de agosto de 1951, que viria a se tornar o Dia do Bancário. Reprimido pela 

polícia, boicotado pela mídia, o movimento acabou durante 69 ias e foi 

encerrado quando o Tribunal Regional do Trabalho concedeu 31% de 

reajuste, ao rever os cálculos de inflação. (...) Foram criados muitos sindicatos 

no interior do estado e a partir da iniciativa do Sindicato foi criado, em 1955, o 

Dieese – Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos 

Socioeconômicos, fruto da articulação de entidades sindicais no sentido de se 

contrapor aos então manipulados índices oficiais de custo de vida.‖127 

 

A partir de 1964, a organização sindical brasileira sente o golpe do 

militarismo, tendo limitada sua atuação, com dura repressão aos integrantes dos 

movimentos sindicais. A partir de 1979, com a oposição assumindo a direção do 

Sindicato, que a categoria passa a se reorganizar na busca pela abertura do processo 

democrático. 

 

Em 1983, houve o afastamento dos dirigentes sindicais, com a assunção de 

uma junta interventora, a mando do então Ministro do Trabalho, Murilo Macedo, em 

demonstração de que o governo buscava tolher todas as formas de organização social.  

 

―(...) quando os bancários, juntamente com outras categorias, organizaram a 

primeira greve geral desde 1964 contra a política salarial do governo no dia 1 

de julho de 1983. Na véspera, a polícia invadiu o Sindicato e prendeu diretores 

e funcionários e no dia seguinte o Ministério do Trabalho interveio no Sindicato 

dos Bancários de São Paulo, cassando a diretoria no dia 19 de agosto.‖128 

 

O Sindicato permaneceu sob intervenção por cerca de 20 meses, quando, 

em 1985, após a derrocada da ditadura militar com a vitória de Tancredo Neves nas 

eleições indiretas, voltou aos bancários, com a campanha da chapa única Resistência, 

encabeçada por Luiz Gushiken, tomando posse em 8 de março de 1985. 
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Com o nascimento da Central Única dos Trabalhadores – CUT, o movimento 

sindical retoma sua força, tendo o Sindicato em estudo entoado a maior greve de 

bancários do Brasil, em 1985. 

 

 ―Na campanha salarial de 1985, à medida que a intransigência dos 

banqueiros arrastava as negociações, o Sindicato preparava a opinião pública 

para a greve, que acabou ocorrendo no dia 11 de setembro, a primeira 

paralização nacional desde a década de 1960. Encerrando após dois dias, o 

movimento teve enorme visibilidade pública, contando com notável simpatia 

popular. Em São Paulo, enormes passeatas tomaram conta do centro 

financeiro da cidade. Conhecida pelo caráter festivo, a greve de 1985 foi um 

marco na história da categoria, uma grande experiência de luta que colocou o 

Sindicato entre as entidades de proa do movimento sindical do país.‖129 

 

Com a eleição do ex-presidente do Sindicato, Luiz Gushiken, como deputado 

federal da constituinte, houve forte representatividade da entidade nas negociações 

para a elaboração da Constituição Federal de 1988. 

 

Sindicato dos Bancários e Financiários de São Paulo, Osasco e Região foi 

ainda integrante na fundação da Confederação Nacional dos Bancários (CNB), em 

1992.  

 

Participou ainda ativamente o Sindicato no processo de que culminou com o 

impeachment do então presidente Fernando Collor de Mello, sobretudo frente ao 

desastre dos planos econômicos adotados, com medidas que sofreram grande 

austeridade da opinião pública, como o confisco das poupanças. 

 

A partir de 1993, com a alteração da sede, houve melhora no planejamento 

financeiro da entidade, gerando a possibilidade de deixar de cobrar de seus associados 

o imposto sindical compulsório. 
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Claramente, a atuação do Sindicato na década de 1990 teve essencial 

importância no deslinde do sindicalismo nacional, uma vez que, diante de um governo 

com medidas eminentemente neoliberais, com arrocho salarial, desemprego crescente, 

etc., deflagrava-se situação de dificuldades excessivas às reivindicações dos 

trabalhadores. 

 

Obviamente, após a estabilização da moeda nacional, com o Plano Real, as 

principais reivindicações dos bancários, que buscavam a reposição das perdas 

inflacionárias nas campanhas salariais, as lutas do Sindicato se passaram em outras 

vertentes, como a luta pelo recebimento de cesta-alimentação, participação nos lucros 

e resultados, a defesa da jornada de seis horas para todos os bancários, bem como a 

manutenção das já conhecidas campanhas por reajustes salariais. 

 

A partir de 2003, com a posse do presidente Lula, figura com fortes ligações 

com o sindicalismo e mesmo com o próprio Sindicado dos Bancários e Financiários de 

São Paulo, Osasco e Região, a atuação da entidade sindical alterou-se. Com maior 

abertura ao diálogo, o novo governo guardava parâmetros diferentes do antecessor. 

 

Com maior abertura política dada aos sindicatos, os bancários retomaram as 

lutas sindicais de forma mais intensa, com aprofundamento dos conflitos e maior 

participação do Sindicato. Em contrapartida, com a ação mais contundente do Sindicato 

dos Bancários e Financiários de São Paulo, Osasco e Região, as instituições 

financeiras passaram a lançar mão de artimanha, já utilizada anteriormente, mas com 

menos intensidade, para coibir as reivindicações dos trabalhadores. 

 

―O período 2003-2012 caracteriza-se, portanto, pela ampliação e 

aprofundamento dos conflitos trabalhistas, especialmente nos bancos 

públicos. À ascensão do movimento sindical dos bancários, as instituições 

financeiras responderam com o recrudescimento da repressão, cujo principal 

elemento tem sido o recurso aos interditos proibitórios. Desde os anos 1990 

as instituições financeiras fazem uso dos interditos. Entretanto, ele se 
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intensificou nos anos 2000 à medida que a categoria retomava sua 

capacidade de mobilização.‖ 

 

Na luta pela aquisição e manutenção de direitos trabalhistas da categoria 

enfrentou o Sindicato dos Bancários e Financiários de São Paulo, Osasco e Região as 

dificuldades da instabilidade do setor bancário, com os banqueiros dificultando as 

negociações coletivas, com altas taxas de desemprego no setor e informatização dos 

Bancos, gerando dificuldades nas negociações. 

 

Nessa toada, importante a história do Sindicato dos Bancários e Financiários 

de São Paulo, Osasco e Região na estrutura do sindicalismo nacional, na luta constante 

pelo direito de seus representados. Inobstante, inegável a perda de poder político frente 

a atuação desastrosa no setor dos governos da década de 1990, principalmente de 

Fernando Henrique Cardoso. 

 

3.2  A luta pelos direitos trabalhistas e a perda da força política dos Sindicatos 

 

Após uma década de crescimento e consolidação, com lutas pelos direitos 

dos trabalhadores durante o período das grandes inflações e crise na economia 

brasileira, por meio de intensas greves, o Sindicalismo iniciou a década de 1990 em 

alta. 

 

―Em 1998, durante a última rodada de negociações e votações na Assembléia 

Nacional Constituinte, 64% dos adultos em dez regiões metropolitanas 

brasileiras manifestaram-se favoráveis ao direito de greve para todos os 

trabalhadores, inclusive aqueles lotados nos assim denominados ―serviços 

essenciais‖ (bancos, serviços de transporte, hospitais etc.). Ou seja, a 

estratégia sindical mais importante da década de 1980, utilizada à farta por 

trabalhadores de empresas públicas e privadas, legitimou-se junto à 

população em geral como instrumento adequado de opressão.‖130 
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O resultado favorável das lutas sindicais dos anos de 1980, consolidou os 

sindicatos como uma das instituições mais confiáveis no processo democrático então 

vigente. 

 

―Ademais, a opinião pública mostrou-se altamente favorável aos sindicatos ao 

longo da década, colocando-os entre as instituições mais confiáveis do país. 

Em 1990, 56% dos eleitores classificaram os sindicatos como confiáveis, 

abaixo da Igreja Católica (82%), do Judiciário (62%) e do rádio (57%).‖131 

 

Porém, a partir da década de 1990, com a nova estruturação 

macroeconômica e o modelo neoliberal adotado, o mundo do trabalho teve impacto 

direto, alterando as fortes bases do sindicalismo que advinha da década anterior. 

 

―Na outra direção, as taxas médias de desemprego aberto explodiram, de 4% 

em 1990 para 8% em 1999, enquanto a indústria perdia quase 2 milhões de 

empregos formais em virtude da reestruturação econômica com a liberalização 

dos mercados. (...) E o mercado formal de trabalho encolheu de 56% para 

42% período, reduzindo as bases estruturais sobre as quais os sindicatos 

locais constroem seus edifícios. As condições favoráveis de alta inflação e 

baixo desemprego foram substituídas por baixa inflação  com alto desemprego 

e informalização, introduzindo um componente de insegurança no trabalho, no 

emprego e na renda que reduz severamente a propensão dos trabalhadores à 

ação coletiva.‖132 

 

Impactaram diretamente o sistema sindical nacional, contribuindo para o 

enfraquecimento do sindicalismo no país, as alterações trazidas com a promulgação da 

Constituição Federal de 1988, ao liberalizar a organização sindical, o que culminou com 

um número cada vez mais crescente de sindicato e descentralização das forças 

sindicais. 

 

                                                           
131 CARDOSO, Adalberto Moreira. op. cit. Pág. 37. 
132 Ibid. Pág. 42/43. 



111 

 

―A estrutura sindical mostrou sua face canhestra depois de 1988, quando 

pequenas mudanças introduzidas pela Constituição Federal liberaram 

parcialmente a organização sindical. (...) Em outras palavras, se a estrutura 

sindical prevalecente serviu ao rápido crescimento e à consolidação dos 

sindicatos na década de 1980, a liberação parcial instituída pela nova 

Constituição tornou-se um dos principais elementos de seu enfraquecimento 

na década de 1990, sobretudo no aspecto financeiro, como veremos.‖133 

 

Ademais, a reorganização econômica do país, com as reformas neoliberais, 

a liberalização comercial, a mobilidade de capitais e as privatizações, os sindicalistas 

perderam cada vez mais força na atuação frente às grandes corporações, diante da 

predileção do pensamento econômico pelo fortalecimento destas em detrimento de 

políticas sociais de fortalecimento da classe trabalhadora.  

 

Nesse sentido ainda, os governos de Fernando Collor de Melo e Fernando 

Henrique Cardoso combateram duramente a atuação dos sindicatos em todo o país.  

 

―Neste contexto, os trabalhadores tiveram ainda que enfrentar a ação do 

governo Collor, que buscou ―derrotar‖ o movimento sindical combativo, ao qual 

acusava de corporativo e responsável por muitas das mazelas da economia 

brasileira. Em realidade, Collor tentou reproduzir no Brasil o processo de 

esmagamento que Margareth Thatcher e Reagan promoveram contra o 

sindicalismo na Inglaterra e nos EUA. 

Nos primeiros meses dos anos 90, as greves praticamente desapareceram em 

razão do elevado volume de demissões e férias coletivas nas empresas.‖134 

 

Inobstante o discurso de Collor, com o fracasso de seus planos econômicos 

e a volta da inflação, as greves voltaram à tona, culminando com recorde histórico de 

número de greves no ano de 1990. Claramente o descontentamento com Collor em 
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todas as frentes, inclusive as empresarial e trabalhadora culminou com o aumento de 

movimentos como forma de demonstrar este descontentamento. 

 

―O Plano Collor fracassou, no entanto, o que propiciou a volta da inflação. 

Com isso, as greves ganharam ímpeto novamente. O ano de 1990 registrou o 

recorde anual histórico dos números de greves (2.200, contra 1.548 em 

1989).‖135 

 

Posteriormente, com o relativo sucesso do Plano Real para a estabilização 

monetária também influencia na perda de poder dos sindicatos, uma vez que bem 

delineada a inflação e a defasagem salarial como inimigos comum, as demandas dos 

sindicatos voltadas a estes inimigos, fortaleciam o sindicalismo, como meio fidedigno de 

superação das questões salariais. 

 

Com a estabilização monetária do Plano Real, a figura central das demandas 

sindicais, a reposição inflacionária, sai de cena, trazendo à tona para o sindicalismo a 

necessidade de novas estratégias de atuação e consolidação. 

 

―Em outros temos, o sucesso do Plano Real que, dentre outras coisas, 

permitiu ganhos reais de salário entre 1995 e 1997, solapou uma das 

principais questões em torno das quais a CUT articulou tanto sua identidade 

como sua estratégia sindical. A ineficácia governamental em controlar a 

inflação era um importante cimento da insatisfação popular e alimento de sua 

vontade de agir. O ―inimigo‖ era claramente identificável e os salários eram 

nervos expostos e sensíveis. Tudo foi profundamente abalado quanto o Pleno 

Real ―deu certo‖. O inimigo não estava mais demarcado de forma tão clara (no 

início, F. H. Cardoso tornou-se mais propriamente um herói popular), e uma 

estratégia política global baseada" sobretudo na insatisfação popular deixou a 

cena. Para manter acesa a chama da mobilização, o movimento sindical 

brasileiro necessitaria encontrar outros combustíveis.‖136 
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Certamente, as questões político-econômicas influenciam diretamente na 

posição do sindicalismo diante desta luta em prol dos trabalhadores, sendo que, 

historicamente, os sindicatos se fortaleceram em um período de aguçamento da luta de 

classes, retraindo quando da configuração global em prol do neoliberalismo. 

 

―(...) o aguçamento da luta de classes e da luta anti-imperialista nos anos 1960 

e 1970 teve uma influência positiva sobre o movimento sindical de então, 

ocorrendo o inverso na situação atual, que é uma situação de ofensiva 

capitalista e imperialista sob a bandeira do neoliberalismo.‖137 

 

Logicamente, a conta do estrago trazido pelas crises econômicas, acaba por 

recair sobre a classe trabalhadora, eis que, uma vez existente massa considerável de 

capital sobre acumulado, a expansão da produção de mais-valia passa a ser forma de 

adequar o montante do valor produzido. Nesse sentido, o impacto acaba por se dar 

diretamente na classe trabalhadora. 

 

―Os impactos desse processo para a classe trabalhadora são óbvio. Em 

primeiro lugar, ela sofrerá todos os impactos da ofensiva do capital na 

tentativa de elevar a taxa de mais-valia, o que já é sinalizado pelo 

aprofundamento das reformas neoliberais em previdência e nos campos 

trabalhista e sindical. Em segundo lugar, todo o ajuste das contas públicas – 

vociferado pelo pensamento conservador como única forma de sanear a atual 

fase da crise do capitalismo – significará a redução das escassas políticas 

públicas ainda praticadas, arrocho salarial e das condições trabalhistas no 

setor público, pressão por novas privatizações, redução de gastos e 

investimentos públicos, que, no limite, significam recessão e, portanto, 

desemprego, etc.‖138 

  

A atuação política voltada ao mercado em detrimento do trabalhador, como 

modo e reaver a intensidade lucratividade dos anos anteriores, durou durante toda a 
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década de 1990, até o fim do governo de Fernando Henrique Cardoso, em 2002. A 

perspectiva neoliberal vendia a ideia da necessidade de alteração na estrutura laboral 

para inserção o país no mercado internacional. 

 

―No Brasil, a ofensiva da burguesia imperialista para a recomposição das 

taxas de lucros sob a hegemonia do capital financeiro ganhou força a partir do 

governo Fernando Collor de Melo e se estendeu até o final do segundo 

mandato de Fernando Henrique Cardoso, em 2002. 

Durante esse período, as empresas, inspiradas na ideologia neoliberal, 

defendiam a ideia de que era preciso se modernizar para competir no 

mercado global, e assim manter o emprego dos trabalhadores, o que 

acentuava a arbitrariedade patronal no local de trabalho. Nesse contexto, o 

discurso de inevitabilidade da globalização e da reestruturação produtiva, por 

um lado, e de empregabilidade, por outro, operaram como elementos 

funcionais ao acirramento da concorrência no interior da classe 

trabalhadora.‖139 

 

É natural ao próprio neoliberalismo buscar a desregulação, no caso dos 

direitos trabalhistas, como forma de enxugamento do Estado e propagação da própria 

lógica trabalhista, para a exploração mais severa do mercado e dos trabalhadores. 

 

―Nessa conjuntura, é possível perceber por que tem-se tornado cada vez mais 

difícil valer os direito sociais (vários deles já eliminados da legislação), 

compreendendo também por que a desregulamentação do direito trabalhista 

faz parte da estratégia neoliberal. O neoliberalismo tem como objetivo a 

implementação de enxugamento do Estado e, nesse contexto, de 

desregulamentação dos direitos. Como outra face da mesma moeda, a 

globalização intensifica a exploração de mercados existentes e explora novos, 
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com o objetivo de perpetuar a lógica capitalista do lucro e acumulação.‖140 

 

O ataque direto aos Sindicatos durante o período de políticas neoliberais no 

Brasil reforça essa ideia. Um episódio marcante foi a greve dos petroleiros de 1995, 

quando a Petrobrás recusou-se a cumprir acordo coletivo firmado que garantia a 

reposição automática da inflação.  

 

Diante da intenção do governo de controlar a indexação na economia como 

medida pra estabilização cambial, houve sinalização contrária à greve deflagrada após 

falharem as negociações. Porém, ―depois de semanas de negociação frustrada, uma 

greve de trinta dias foi duramente reprimida, com o exército ocupando refinarias, 

demissão de líderes sindicais no Brasil inteiro (59 ao todo) e nenhuma reivindicação 

atendida, lembrando os piores momentos da repressão aos movimentos operários 

durante a ditadura.‖141 

 

Noutro bordo, a problemática da perda de poder dos sindicatos e a influência 

sindical somente aumenta quando considera-se a questão financeira. O financiamento 

dos Sindicatos advém basicamente de três contribuições distintas, a compulsória 

(imposto sindical), a “voluntária”, aprovada em assembleia, e a voluntária individual dos 

associados. 

 

Ressalte-se que, diante do aumento do desemprego e do emprego informal, 

os sindicatos naturalmente passam a ter problemas financeiros, perdendo, assim, mais 

um dos pontos de equilíbrio da estrutura sindical. 

 

Por trás da ideia de afronta direta aos sindicatos e de flexibilização dos 

direitos trabalhistas esconsa nessa dinâmica, nada mais busca o sistema capitalista que 

sua própria manutenção, sob a leitura neoliberal, busca fomentar o capital e seus 
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interesses em detrimento da classe trabalhadora. 

 

―Efetivamente, a afirmação de que as desregulamentações do direito 

trabalhista simbolizam progresso humano esconde, porque ideológico, os 

verdadeiros interesses (que sempre foram atrelados a auferição incessante de 

lucro) dos grandes banqueiros, dos industriais, do patronato, na atual fase do 

neoliberalismo. Oculta o processo de acumulação capitalista e a exploração 

bárbara do trabalho humano. A flexibilização é, portanto, um discurso 

aparentemente lógico e coerente que não traz o questionamento da existência 

da divisão do trabalho e da sociedade em classes. Ao contrário, porque 

interessa à manutenção da status quo de exploração e dominação da classe 

trabalhadora, esse discurso  não mostra verdadeiramente a quais interesses 

atende.‖142 

 

Até a guinada ao poder de Luiz Inácio Lula da Silva, então com fortes 

vínculos com o sindicalismo, os sindicatos tiveram, durante os anos de Fernando 

Henrique Cardoso, sérias dificuldades para aquisição de direitos e manutenção dos já 

consolidados. Na briga com governo pouco aberto a diálogos, a manutenção dos 

direitos já adquiridos mostrava-se como grande vitória dos movimentos sindicais.  

 

As demandas sindicais focaram-se em reposição salarial, sem atentar-se a 

uma luta mais intensa por novos benefícios ou mudanças na estrutura laboral, com 

aumento de postos de trabalho ou redução carga horária. 

 

Certamente, Lula reaproximou o governo dos sindicatos, por intermédio da 

CUT e sua relação intrínseca com a cena político-sindical. Abriu diálogo direto com o 

sindicalismo, inclusive com nomeação de sindicalistas para importantes cargos do 

governo federal. 

 

―Mais recentemente, vale destacar o vínculo entre CUT e o Partido dos 

Trabalhadores (PT), no governo Lula, o qual, além de ter nomeado ministros e 
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secretários de origem sindical, promoveu um maior canal de diálogo direto 

com o sindicalismo de base governista.‖143 

 

No novo governo, a partir de 2003, alteraram-se todos os paradigmas de 

relação direta entre governo e sindicalismo, buscando alterar o modelo de atuação até 

então vigente, principalmente desde a introdução de políticas neoliberais no panorama 

político do país. 

 

―O governo do Presidente Lula inaugurou novos paradigmas nas relações 

trabalhistas e sindicais: substituiu um padrão autoritário de relacionamento 

governo/entidade por um sistema de diálogo permanente, iniciando um 

importante processo de mudança cultural e uma fase de desenvolvimento 

econômico e social, voltado ao mercado interno, com diminuição do 

desemprego, expansão do emprego formal, aumento permanente e reiterado 

do salário mínimo e da renda das famílias.‖144 

 

Inobstante, nos primeiros anos do governo Lula, a transição política somada 

à conjuntura econômica interna e externa não permitiu alteração imediata na relação do 

governo com os sindicatos e na estrutura sindical. 

 

Somente em 2008, já no 2º ano do mandato do então presidente Lula, as 

centrais sindicais ganham legalizadas e incluídas na estrutura do sindical brasileira, 

sendo que desde a promulgação da CLT esteve proibida sua formação. 

 

―A formação de centrais sindicais no Brasil esteve proibida desde a 

promulgação da CLT até a Constituição de 1988, tendo sido legalizada e 

incorporada à estrutura sindical apenas em 2008, no governo de Lula (2002-

2005/2006-atual).‖145 

 

Com entrada em vigor da Lei nº 11.648/2008, houve o reconhecimento das 
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Centrais Sindicais, constituídas em âmbito nacional, alterando ainda a forma de rateio 

da arrecadação da contribuição sindical, com modificações nos artigos 589, 590, 591 e 

593 da Consolidação das Leis do Trabalho.  

 

Nessa toada, as Centrais Sindicais não somente ganham legitimidade, como 

modelo de arrecadação próprio, possibilitando inclusive a criação de nova modalidade 

de arrecadação pelo Congresso Nacional, a ser disciplinada por lei própria ainda não 

elaborada. 

 

A partir de então, as lutas sindicais poderiam se focar em um aspecto mais 

geral da melhor nas condições de trabalho, sem a atenção exclusiva nas demandas 

salariais. 

 

3.3 A influência econômica do setor bancário nos direitos trabalhistas 

 

As reformas neoliberais sofridas pelo país na década de 1990 não atingiram 

a finalidade pretendida, uma vez que, embora tenham saído vitoriosas com relação ao 

controle da inflação, não trouxeram a estabilidade duradoura pretendida, e o preço 

pago foi superior ao esperado. 

 

―Foi grande a decepção causada pela descoberta de que a vitória contra a 

inflação e as reformas pró-mercado não produzem necessariamente mais 

emprego, melhores condições de vida e futuro melhor para os filhos‖146 

 

A estratégia adorada dependia de forma excessiva do capital estrangeiro, 

deixando o país à deriva, sob o controle quase que exclusivo do FMI, diante da 

necessidade premente de financiamento internacional para o controle da inflação e 

equilíbrio cambial. 

 

―A conjuntura internacional dos anos 90, marcada pela reestruturação do 

processo produtivo, abertura das economias para a competição global, 
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internacionalização dos mercados financeiros, cujos ativos passaram a mover-

se com enorme agilidade em busca do maior lucro possível, redução do poder 

de barganha e controle das instituições nacionais, teve profundas 

consequências em países dependentes de financiamento internacional.‖147 

 

Todas as estratégias adotadas economicamente o foram em favor de um 

mercado internacional, voltado ao dólar como moeda hierarquicamente superior, 

sobretudo ao falar-se em um país periférico, que mal controlava sua própria economia 

interna. 

 

―Do que foi exposto anteriormente, podem-se deduzir as principais 

características da economia internacional que vá constituir a essência da 

globalização: a livre mobilidade de capitais, o regime de taxas de câmbio 

flutuantes e, em princípio, a autonomia das políticas econômicas domésticas. 

Essa definição não considera, todavia, a hierarquia de moedas. Ou seja, na 

globalização, o sistema monetário-financeiro internacional constitui-se como 

um sistema hierarquizado, no qual o dólar é o núcleo. A partir desse núcleo, e 

dada a existência de livre mobilidade de capitais, formam-se as demais taxas 

de juros e câmbio do sistema.‖148 

 

Com efeito, especificamente no âmbito das instituições bancárias, foi árdua a 

luta sindical contra os banqueiros, na busca pela manutenção e aquisição de direitos 

trabalhistas para os empregados do setor, mormente diante das vicissitudes sofridas, 

tais como as relações governamentais das décadas anteriores, com instabilidade 

monetária e alta inflação e dívida externa impagável, bem como as crises externas e a 

política econômica adotada na década de 1990, amplamente influenciada pelo 

neoliberalismo. 

 

―Tolhidos pelo medo do desemprego, muitos bancários, submetendo-se aos 

critérios patronais de competência e às exigências de produtividade, 

ampliaram suas jornada e intensificaram o ritmo de trabalho. À medida que se 
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reduzia o número de funcionários por agência – se, no início dos anos 1990, 

eles eram em média 33, em 2011, caíram para 23 -, os que ficavam se 

sobrecarregavam. Enquanto, em 1993, cada bancário era responsável por 67 

contas correntes, em 2011 ele deveria cuidar de 302!‖149 

 

Não bastassem as questões diretamente relacionadas ao sistema financeiro, 

estrangeiras, centralização da administração de diversos bancos em bancos maiores, 

fomentado, inclusive, pelo governo federal na década de 1990, o próprio apelo do 

capital como forma de justificar ações das instituições bancárias em detrimento da 

classe trabalhadora do setor demonstram as dificuldades pelas quais toda a categoria 

perpassou, especialmente no âmbito do Sindicato dos Bancários e Financiários de São 

Paulo, Osasco e Região. 

 

A terceirização e o aumento da rotatividade de funcionários permitiram às 

instituições bancárias reduzirem seu custo com mão de obra, culminando com o 

enfraquecimento da classe bancária. 

 

―Mais recentemente, aumentando a pressão sentida pelos trabalhadores em 

sua vida cotidiana e introduzindo novos fatores de instabilidade na categoria, 

os bancos têm recorrido à rotatividade de mão de obra como mecanismo para 

reduzir seus gastos com salários. Segundo estudo da Contraf/CUT, baseado 

em dados do Ministério do Trabalho, os admitidos no setor financeiro no 

primeiro semestre de 2011 ganhavam em média 38,39% menos que os 

trabalhadores demitidos no mesmo período. Acrescenta-se, assim, mais um 

agravante ao cenário repleto de dificuldades no qual a categoria e o Sindicato 

têm se movimentado na constante luta por direitos.‖150 

 

Nessa toada, há clara e direta influência das relações econômicas do país, 

que refletem diretamente no sistema financeiro nacional e, por conseguinte, no setor 

bancário, nas relações trabalhistas da classe bancária, o que, inclusive, trouxe à tona 
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as dificuldades de estruturação do sindicalismo nacional e, mais especificamente, ao 

Sindicato dos Bancários e Financiários de São Paulo, Osasco e Região. 

 

Não há como olvidar que a adoção de medidas protetivas ao mercado em 

detrimento ao trabalhador, indo na contramão da evolução da leitura jurídica, fomenta o 

capital, com a transferência do risco da atuação dos Bancos ao Estado, sem que 

houvesse contrapartida desses quanto aos direitos trabalhistas. 

 

A organização do setor passa a aderir na década de 1990 modelo 

organizacional da estrutura de trabalho similar às alterações no modelo de trabalho 

fabril, como forma de maximizar o trabalho e diminuir custos. Nesse sentido, há perda 

de postos de trabalho diante da nova organização, causando o que se chamou de 

desemprego estrutural. 

 

―(...) a análise do processo de reestruturação produtiva dos bancos revela a 

assimilação de importantes instrumentos utilizados na experiência fabril, 

dentre os quais destacam-se: os programas de qualidade e produtividade, o 

just in time, as células de trabalho, além de outras formas de substituição de 

trabalho permanente e de precarização do trabalho, como a própria 

terceirização.‖151 

 

A questão do desemprego estrutural também atinge diretamente o setor 

bancário, sendo certo que não há um problema efetivo com a dispensa de número 

expressivo de funcionários. O problema maior do que ocorreu é a extinção desses 

postos de trabalho, não havendo recontratação ou reagrupamento de funcionários. 

 

―O desemprego estrutural se revela na extinção dos postos de trabalho dos 

que foram dispensados, refletindo diretamente na redução do quadro de 

pessoas das empresas. É um fenômeno cujos componentes são estruturais, 

ou seja, são decorrentes das alterações nas bases técnicas da produção e 
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nas estruturas de sua organização (...)‖152 

 

Ademais, outro ponto de destaque são as chamadas terceirizações. Os 

bancos passam a terceirizar serviços que antes eram de sua exclusiva competência, 

minorando os postos de trabalho sob o enfoque bancário, com diminuição da força 

política dos sindicatos e enfraquecimento do sindicalismo no setor. 

 

―Assim, a terceirização bancária, quer seja de forma direta (transferência de 

atividades, meio ou fim, para outras empresas), quer seja na forma indireta ( 

disponibilização de serviços fora da agência através de terminais eletrônicos, 

os quais são operados pelos próprios clientes), tem causado sérias 

repercussões sobre o espectro laboral do setor, principalmente no que se 

refere a sua direta colaboração para a queda do nível de emprego no setor 

bancários propriamente dito.‖153 

 

O reflexo natural das reformas no sistema bancário no que concerne à 

organização laboral dos trabalhadores da classe é o número excessivo de demissões. 

 

―Um levantamento nacional, elaborado pela Confederação Nacional dos 

Bancários (CNB), constatou que – entre dezembro de 1994 e dezembro de 

1996 – foram extintos, somente em 22 dos principais bancos brasileiros, 

114.557 postos de trabalho (89,75% do total de postos de trabalho). Juntos, 

os nove maiores bancos privados cortaram 43.984 empregos, o que 

representou 34,45% dos cortes no período indicado.‖154 

 

Diante das questões ora difundidas, com a diminuição dos representados 

pelo sindicato e de sua influência direta sobre estes, considerando inclusive a questão 

das altas taxas de desemprego, certamente o Sindicato dos Bancários e Financiários 

de São Paulo, Osasco e Região sofre com a perda de influência e acirramento dos 

debates, com menor poder de negociação com as instituições financeiras na defesa dos 
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direitos da classe trabalhadora. 

 

A atuação dos sindicatos passa a ser mais discreta, diante da pouca 

influência que passam a ter, com seu enfraquecimento tanto internamento, com o 

aumento do desemprego no setor a da terceirização, bem como externamente, com a 

atuação do governo voltado às grandes corporações, com o enfraquecimento da classe 

trabalhadora. 

 

Nas campanhas salariais durante toda a década, as conquistas foram 

diminutas, quando não exclusivamente relacionadas a recomposição parcial dos 

salários. Em 1993, o movimento deflagrado pelo Sindicato não obteve êxito nas 

negociações, conquistando reajuste inferior ao pretendido e à própria inflação 

acumulada.  

 

Na campanha de 1994, conquistaram reajuste salarial de 16% e pagamento 

de adicional para os demissionários sem justa causa, bem como um novo benefício que 

passou a integrar as Convenções Coletivas posteriores: A Cesta Básica.  

 

Com dificuldades de adesão em massa, a tática utilizada pelo Sindicato foi o 

que chamou de “Kinder Ovo”, com paralizações a cada dia em uma instituição. Esta 

tática tinha o objetivo de centralizarem a força do movimento em apenas algumas 

agências, que recebiam os sindicalistas no que chamavam de assembleias, atrasando 

a entrada no local de trabalho, ou paralisando a unidade, sendo surpresa quais as 

unidades que seriam visitadas. 

 

―Avaliando que o chamado para uma greve geral encontrava pouca adesão, o 

Sindicato intensificou as paralizações ―Kinder Ovo‖ para obter uma melhor 

proposta da Fenaban (...). 

(...) os bancários conquistaram , além de um reajuste de 16% e do pagamento 

de adicional para os bancários demitidos sem justa causa, um novo direito que 
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passaria a integrar a CCT: a cesta-alimentação.‖155 

 

Com efeito, as lutas sindicais do período, salvo raras exceções, 

permaneceram centralizadas nas questões salariais, sendo o eixo central dos pleitos 

sindicais a luta por reposição monetária, diante das medias do arrocho salarial. 

 

―Nessa perspectiva, pode-se afirmar que, paralelamente à cultura empresarial 

autoritária – que não permite o debate da reestruturação produtiva com os 

sindicatos -, há também que se considerar a própria cultura sindical brasileira, 

que tradicionalmente privilegiou a luta salarial.‖156 

 

O reflexo da situação posta foi a redução da atividade grevista, tendo, nas 

poucas oportunidades em que houve tentativa de implementação da ação grevista 

ampliada, restou clara a inaptidão do sistema para com o sindicalismo. 

 

―À guisa de exemplificação, podemos observar a greve geral convocada pelo 

movimento nacional para ter lugar em 26 de setembro de 1996. 

Buscando pressionar os banqueiros para o atendimento de suas 

reivindicações, centradas quase que exclusivamente nas questões salariais 

(21,16% de reajuste salarial, 6,17% de produtividade, participação nos lucros 

etc.), a mobilização foi considerada como um fracasso diante do reduzido 

número de agências fechadas.‖157 

 

A dificuldade de posicionamento da categoria frente às questões econômicas 

em jogo é de tal sorte que o enfraquecimento da classe e, por conseguinte, dos 

Sindicatos representativos desta é notório, expressando-se em números como no caso 

supramencionado. 

 

Obviamente, não é plausível exigir que se ingresse em uma luta dessa 

magnitude, sem qualquer segurança jurídica e econômica. 
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―A prescindibilidade da força de trabalho bancária, cada dia mais acentuada 

diante da automatização do atendimento bancário e da precarização do 

trabalho nos bancos, tem levado a categoria, e de sorte o seu sindicato, a 

evitar a confrontação como via habitual de pressão no bojo do processo de 

negociação: a preservação do emprego está acima de qualquer reivindicação 

salarial.  

A insegurança e a instabilidade do emprego bancário – que hodiernamente 

traçam as linhas da subjetividade do trabalho nos bancos – se refletem na 

prejudicialidade de tentativas de mobilização geral da categoria, levando sua 

entidade sindical à eleição de ações mais restritas e defensivas (...)‖158 

 

A redução na intensidade das lutas sindicais, com o risco dos empregados 

do setor frente ao desemprego estrutural e a insegurança quanto a manutenção ou não 

do emprego, traz a tona o problema da necessidade pessoal dos funcionários na 

manutenção do emprego em detrimento à importância das lutas sindicais por novos 

direitos. 

 

A estrutura toda é articulada para que a força do capital e da posição das 

grandes corporações seja predominante, submetendo os trabalhadores do setor às 

necessidades do empresariado, dando aos trabalhadores migalhas dos benefícios 

recebidos do Estado pelos Bancos, como forma de esconder a manutenção da 

estrutura em pequenas concessões de direitos trabalhistas mínimos, como cesta 

básica, PLR e aumentos salariais mínimos. 

 

Não obstante a auxílio do governo aos Bancos, não há contrapartida para a 

classe trabalhadora, que vê à míngua seus direitos e a força sindical para a luta por 

estes. 

 

A situação se manteve até medos do mandato de Luiz Inácio Lula da Silva, 

que afinou as relações com os sindicatos, sem, no entanto, de fato alterar a estrutura 
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de manutenção do poder de negociação com os Bancos, as, ao menos estreitando as 

relações com o governo. 

 

Inobstante a atuação tímida do Sindicato na década de 1990 e início dos 

anos 2000, com paralizações pontuais sem grande repercussão e conquistas quase 

que exclusivamente no campo de recomposição salarial, somente com a introdução de 

um novo panorama político, após as eleições de 2002, o Sindicato dos Bancários e 

Financiários de São Paulo, Osasco e Região voltou às reinvindicações mais enérgicas, 

mormente diante da abertura ao diálogo dada pelo agora presidente Luís Inácio Lula da 

Silva, com raízes políticas nos movimentos sindicais. 

 

―Desde a posse em janeiro de 2003, o presidente, cuja trajetória política foi 

construída na luta sindical, assumiu o compromisso com os trabalhadores de 

que nenhuma mudança seria feita nas relações trabalhistas e sindicais sem 

um amplo diálogo com os atores sociais representativos desses segmentos: 

lideranças sindicais e empresariais.‖159 

 

A atuação dos bancários na grande paralização nacional de 2004 demonstra 

a diferença da atuação dos sindicatos no novo processo político adotado a partir de 

2003.  

 

―Em 2004, o poder de mobilização da categoria – já de certa forma 

pavimentado pela experiência reivindicatória mais contundente da campanha 

de 2003 - conduzira a força de trabalho bancária ao maior movimento grevista 

de sua história.‖160
 

 

Porém, mesmo considerando-se as raízes políticas do presidente Lula, é 

certo afirmar ainda que, embora tenha a dialogo com os sindicatos se afinado, a 

conjuntura econômica do país nos anos que se seguiram influenciaram diretamente 
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uma melhor absorção pelo governo das demandas sindicais e o fortalecimento do 

sindicalismo. 

 

―O método, o respeito e o compromisso, combinados com uma conjuntura 

mundial de crescimento econômico, permitiram o atendimento de importantes 

reivindicações, como a participação em órgãos colegiados, inclusive de 

natureza deliberativa, a valorização do salário mínimo, o aumento real para os 

aposentados, a criação de novas faixas e correção da tabela do imposto de 

renda, a ampliação da licença-maternidade, o reaparelhamento do Estado e a 

valorização dos servidores, entre outras conquistas.‖161
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CONCLUSÃO 

 

O presente trabalho de pesquisa buscou analisar a conjuntura econômica do 

país a partir da década de 1990, bem como a atuação política do governo brasileiro 

frente esta conjuntura e às sucessivas crises financeiras globais do período.  

 

No caminho da atuação política do governo, perpassa por dois modelos 

políticos distintos. O primeiro, com fortes tendência neoliberais, diante da predileção ao 

capital externo, com privatizações, abertura comercial e mobilidade de capitais. 

 

Diante das diversas crises deflagradas no modelo capitalista globalizado da 

década de 1990, houve uma reorganização estrutural na sistemática capitalista, sob 

influência direta da Inglaterra, de Margaret Thatcher, e, principalmente, dos EUA, de 

Ronald Reagan, com a adoção em diversos países do sistema neoliberal, que fomenta 

justamente a aplicação intensa dos parâmetros mais propícios ao desenvolvimento do 

capitalismo. 

 

Os países periféricos passaram a adotar políticas neoliberais, com a abertura 

comercial, privatizações, desregulação da economia, mobilidade de capitais, etc. Este 

também acabou por ser o caminho adotado pelo Brasil no início da década, incialmente 

no governo Fernando Collor de Melo e seu sucessor imediato após o processo de 

impeachment, e, mais firmemente, nos dois mandatos de Fernando Henrique Cardoso, 

tendo o modelo político adotado seguido os parâmetros neoliberais. 

 

Este modelo político cotejado com as dificuldades econômicas vivenciadas 

pelo país, advindas de diversas questões, tanto internas - como o alto endividamento 

externo e dificuldades para manutenção da estabilidade e do crescimento econômicos 

do país -, quanto externas – como as crises cambiais e de pagamento, que culminaram 

com a debandada expressiva de capital do país-, resultou com o enfraquecimento do 

sistema financeiro nacional, principalmente após o controle da inflação com o Plano 

Real, então o grande trunfo dos lucros das instituições financeiras. 
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Nesse período, sob o argumento sempre impassível, tanto do governo, 

quando das instituições bancárias, de dificuldades financeiras, o sindicalismo perde 

espaço no âmbito nacional, sendo inclusive uma das características do modelo político 

adotado. 

 

O que de fato demonstra a presente pesquisa é a predileção do sistema pela 

manutenção das Grandes corporações em detrimento do fortalecimento da classe 

trabalhadora.  

 

Embora tenham as instituições do setor bancário recebido aporte financeiro 

do governo para a reestruturação do sistema financeiro nacional, o arrocho salarial, o 

desemprego estrutural, a terceirização no setor, foram intensificadas sem que o risco 

assumido pelo estado para manter a engrenagem funcionando fosse revertida à 

população. 

 

Passou a haver cobrança de tarifas pela prestação de alguns serviços, bem 

como não houve reflexo direto na melhora das condições laborais dos trabalhadores do 

setor. 

 

As negociações sindicais foram cada vez mais duras, com repressão do 

próprio governo ao sindicalismo, e pequenos benefícios concedidos com a clara 

intenção de afagar a pouca resistência que se mantinha. Aumentos salariais mínimos, 

benefícios de baixo custo, como PLR e cesta básica, bem como instabilidade no 

emprego, com auto número de demissões e automação bancária, foram a tônica das 

relações sindicais da época. 

 

Especificamente o Sindicato dos Bancários e Financiários de São Paulo, 

Osasco e Região tiveram atuação discreta no período, sem as grandes paralizações 

que já foram a marca do Sindicato, sendo obrigado a lançar mão de estratégias como a 

tática “Kinder Ovo”, quando realizavam assembleias diretamente nas unidades 
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bancárias, atrasando o início das atividades ou mesmo paralisando apenas algumas 

agências, sem as paralizações gerais, mesmo por quanto havia a questão da baixa 

adesão diante da instabilidade do emprego causada pela redução do número de vagas 

de trabalho do setor. 

 

A luta foi árdua e com poucos resultados, mesmo diante do grande socorro 

do setor pelo governo, não tendo este suporte governamental refletido nas relações 

trabalhistas do setor para sedimentá-lo e melhorá-lo. Ao contrário, o próprio governo 

coibiu os movimentos sindicais, sem qualquer exigência para com os trabalhadores nos 

parâmetros dos programas de socorro ao setor. 

 

Claramente, a manutenção das relações econômicas e da segurança do 

capital no setor bancário foi objetivo primeiro na atuação do governo nacional, deixando 

as condições de trabalho dos funcionários do setor em segundo plano, culminando com 

o enfraquecimento do sindicalismo no período. 

 

Conclui-se da pesquisa realizada, que, de fato, as relações econômicas 

influenciam diretamente os direitos dos trabalhadores, sobretudo do setor bancário nas 

lutas sindicais do Sindicato dos Bancários e Financiários de São Paulo, Osasco e 

Região. 

 

A resposta agressiva do governo brasileiro, bem como o endurecimento das 

negociações e a perda da força dos sindicatos diante da pressão dos banqueiros sobre 

seus subordinados, foi de forte abalo ao sindicalismo nacional, resultando em poucas 

conquistas de direitos trabalhistas no período e frequente luta para a manutenção dos 

já existentes. 

 

Nesse sentido, diante de tais parâmetros, o Sindicato dos Bancários e 

Financiários de São Paulo, Osasco e Região travou diversas lutas na busca por uma 

ascensão social das classes dominadas, dentro de seu campo da atuação, na busca 

por melhoras nos direitos trabalhistas da categoria, não obtendo, entretanto, êxito, 
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inclusive com enfraquecimento de suas bases. 

 

Apenas com a guinada ao poder do presidente Luís Inácio Lula da Silva, nas 

eleições de 2002, figura política intimamente ligada ao sindicalismo nacional, o diálogo 

foi aprofundado e melhorado, mas ainda aquém das necessidades de superação da 

estrutura capitalista, o que demonstra, mais uma vez, a influência direta da situação 

corrente da economia nas relações sindicais, eis que somente com a estabilidade do 

setor, permite a estrutura do capital, a melhora mínima nas condições dos 

trabalhadores. 
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