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14.1 Abertura comercial nos países em 
desenvolvimento 

A abertura de uma economia envolve questões como: 

 

 Qual deve ser o ritmo do processo de abertura? 

 O contexto macroeconômico é propício? 

 Que mercado deve ser liberalizado primeiro: o de 
bens ou o de capitais? 
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Geralmente, as respostas para as perguntas são: 
ritmo: não deve ser nem tão rápido, a ponto de gerar 

um impacto excessivo sobre a economia, especialmente 
sobre o emprego, nem tão lento, que possa se tornar 
vulnerável a pressões políticas. 
ambiente macroeconômico: há consenso de que   

deve ocorrer num contexto de economia estável e com 
taxa de câmbio desvalorizada no início. 
seqüência de liberalização: é o ponto polêmico. Com 

as experiências do Chile e da Argentina em 1970, 
recomenda-se liberalizar o mercado de bens e, depois, 
liberalizar o mercado de capitais. 

14.1 Abertura comercial nos países em 
desenvolvimento 
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No início da década de 1980, acreditava-se que a 
abertura econômica era inevitável, apesar das 
controvérsias sobre sua condução. 

Supõe-se que o livre comércio pode proporcionar 
desenvolvimento com melhoria da qualidade de vida da 
população, possibilitado pelo crescimento econômico 
advindo da melhor eficiência alocativa dos fatores de 
produção. 

14.1 Abertura comercial nos países em 
desenvolvimento 
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Nos anos 60, 70 e início de 1980: vários países latino-
americanos tentaram abrir a economia e fracassaram em 
razão de problemas no balanço de pagamentos e crises 
financeiras. 

A partir da segunda metade da década de 1980, ocorreu 
uma generalizada abertura comercial nos países latino-
americanos.  

No Brasil, o processo começou em 1988. 

14.1 Abertura comercial nos países em 
desenvolvimento 
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A abertura da economia brasileira intensificou-se a 
partir de 1990.  

A tarifa nominal média de importações, que era ± 40% 
em 1990, foi reduzida até atingir seu nível mais baixo, 
em 1995, 13%. 

Em paralelo à questão conjuntural, à liberalização e à 
abertura econômica, que se iniciaram com o governo 
Collor (necessidade de ajuste, por parte das empresas, 
para conseguirem sobreviver à nova realidade). 

14.1 Abertura comercial nos países em 
desenvolvimento 
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14.2 Abertura comercial brasileira:  
o governo Collor 

Em virtude da necessidade de ajustamento externo, no 
começo dos anos 1980, as medidas não-tarifárias 
tornaram-se o principal instrumento de contenção das 
importações. 

Como conseqüência do quadro de instabilidade, que 
caracterizou praticamente toda a década de 1980, grande 
parte dos setores da economia brasileira encontrava-se 
em atraso tecnológico em comparação com os padrões 
internacionais. 
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A abertura provocou uma profunda reestruturação 
industrial no Brasil, beneficiando os consumidores com 
maior disponibilidade de bens e serviços, melhores 
preços e tecnologia, embora com impacto negativo sobre 
o nível de emprego. 

A indústria nacional, ao contrário dos concorrentes 
internacionais, foi prejudicada por tributação e juros 
elevados, carência de infra-estrutura e excessiva 
burocracia. 

14.2 Abertura comercial brasileira:  
o governo Collor 
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14.2 Abertura comercial brasileira:  
os planos Collor I e II 

Fernando Collor de Mello assumiu o governo no 
conturbado contexto econômico de 1990, adotando, na 
seqüência, dois planos de estabilização, planos Collor I e 
II. 

Ambos implicaram retração da atividade econômica 
como resultado direto das medidas fiscais e monetárias 
adotadas. 
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Collor I: combinava confisco dos depósitos à vista e 
aplicações financeiras com prefixação da correção dos 
preços e salários, câmbio flutuante, tributação ampliada 
sobre as aplicações financeiras e a chamada “reforma 
administrativa”, que resultou no fechamento de 
inúmeros órgãos públicos e na demissão de grande 
quantidade de funcionários. 

14.2 Abertura comercial brasileira:  
os planos Collor I e II 
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Plano Collor II: implementado em janeiro de 1991, em 
situação de desespero  por causa da reaceleração da 
inflação, lançou mão, mais uma vez, do congelamento de 
preços e salários e da unificação das datas-base de 
reajustes salariais, além de novas medidas de contração 
monetária e fiscal. 

14.2 Abertura comercial brasileira:  
os planos Collor I e II 
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A abertura comercial, somada às tentativas de combate à 
inflação, transformou o biênio 1990-1992 em um período 
de forte recessão, com queda de quase 10% do PIB. 

A precariedade do plano Collor II, aliada ao desgaste do 
governo com os efeitos do confisco ocorrido no plano 
anterior, além das crescentes denúncias de corrupção, 
acabaram por determinar o impeachment de Collor em 
outubro de 1992. 

14.2 Abertura comercial brasileira:  
os planos Collor I e II 
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15 - Novo modelo de inserção da economia 
brasileira  

A liberalização passou a ganhar contornos mais 
definitivos em 1990. 

As bases da nova política estavam centradas na questão 
da competitividade, em contraponto às políticas adotadas 
anteriormente, que objetivavam a expansão da 
capacidade produtiva mediante o incentivo à substituição 
das importações. 

A nova Política Industrial e de Comércio Exterior 
contemplava as seguintes estratégias: 
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15.1 A nova política industrial  

redução progressiva dos níveis de proteção tarifária, 
eliminação da distribuição indiscriminada e não 
transparente de incentivos e subsídios, bem como 
fortalecimento dos mecanismos de defesa da 
concorrência; 

reestruturação competitiva da indústria mediante a 
adoção de mecanismos de coordenação, de 
instrumentos de apoio creditício e de fortalecimento 
da infra-estrutura tecnológica; 

incentivo aos segmentos potencialmente 
competitivos e desenvolvimento de novos setores, 
por meio de maior especialização da produção. 
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O BNDES teve papel fundamental nesse 
processo. Já no final da década de 1980 e início 
dos anos 1990, as novas linhas de financiamento 
eram direcionadas às indústrias que 
apresentassem resultados relativos à 
competitividade, como programas de qualidade 
total e aprimoramento de tecnologia e de mão-
de-obra. 

Além disso, o BNDES foi indicado gestor do 
Programa Nacional de Desestatização (PND). 

15.1 A nova política industrial  
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A atuação do BNDES priorizava três focos de 
investimentos: 

modernização da estrutura produtiva existente: 
melhorias tecnológicas em unidades instaladas, 
substituição de processos e de unidades produtivas 
obsoletas, aplicação de sistemas de automação 
industrial e de controle de processo, introdução de 
novos produtos, reestruturação de modelos de 
comercialização e de administração técnica e 
financeira, estímulo a associações entre empresas; 

15.1 A nova política industrial  
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ampliação da capacidade produtiva por meio de 
expansões e novas instalações em setores de 
bens de consumo e de insumos básicos. Os 
investimentos visavam atender à demanda interna e 
externa paralelamente à modernização dos processos 
produtivos; 

investimentos nos setores de infra-estrutura, 
particularmente nos setores de energia elétrica, 
transportes e portos. Previa-se a ampliação da 
participação de capitais privados em atividades antes 
sob responsabilidade estatal. 

15.1 A nova política industrial  
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A combinação da nova política industrial com a 
recessão provocada pela política de estabilização em 
vigor implicou, por parte das empresas, um severo ajuste 
que se estenderia ao longo dos anos subseqüentes. 

Principais deficiências das empresas: 

lentidão de resposta às alterações da demanda; 

baixa flexibilidade na produção; 

deficiências de qualidade e desempenho dos 
produtos. 

15.1 A nova política industrial  



19 

Uma face desse ajuste foi o número significativo 
de demissões. Segundo a Fiesp, a indústria 
paulista eliminou 278.467 postos de trabalho, em 
1991 e 277.529, em 1992. Em 1993, com o 
crescimento da economia, houve uma tímida 
recuperação, sendo criados 4.908 novos postos de 
trabalho. 

As demissões alcançavam, também, os postos 
administrativos e de direção em resposta à 
aplicação de técnicas de administração mais 
modernas. 

15.1 A nova política industrial  
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A reestruturação da produção propriamente dita 
envolveu as seguintes medidas: 

 

concentração em linha de produtos competitivos; 

redução de atividades; 

terceirização de atividades; 

implantação de programas de qualidade e 
produtividade. 

15.1 A nova política industrial  
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15.2 O programa de privatização 

A questão da privatização foi um dos aspectos mais 
polêmicos da década de 1990. 

Na década de 1980, a privatização caracterizou-se como 
uma fase de reprivatização de empresas que haviam sido 
absorvidas pelo Estado, geralmente em função de 
dificuldades financeiras. 

O objetivo era evitar que o governo ampliasse ainda 
mais sua presença no setor produtivo. 
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Com a criação do Programa Nacional de Desestatização 
(PND), em 1990, o processo de privatizações foi 
intensificado, tornando-se parte integrante das reformas 
econômicas do governo. Inicialmente, 68 empresas 
foram incluídas no PND, quantidade que foi alterada 
com a entrada de novas empresas e a exclusão de outras.  

15.2 O programa de privatização 
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As principais atribuições do BNDES como gestor do 
PND eram: 

licitação e contratação dos consultores e auditores 
encarregados de realizar as avaliações econômico-
financeiras, as propostas de modelo de venda e a 
auditoria do processo de venda de cada empresa; 

contratação das empresas encarregadas da 
divulgação das informações relativas ao programa; 

supervisionar, acompanhar ou coordenar os 
trabalhos dos consultores e auditores até as 
operações finais de venda. 

15.2 O programa de privatização 
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15.2.1 Resultados das privatizações após a 
criação do PND: 1991 a 2001 

Entre 1991 e 1992, os resultados das privatizações 
foram consideráveis. Tinham sido 
(des)estatizadas 18 empresas dos setores de 
siderurgia, fertilizantes e petroquímica, gerando 
uma receita de US$ 4 bilhões. 

Entre 1993 e 1994, concluiu-se a desestatização 
do setor siderúrgico, tendo-se arrecadado US$ 4,5 
bilhões com a venda de 15 empresas. 
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Para alavancar o processo, foram introduzidas 
mudanças na legislação, possibilitando a 
ampliação do uso de créditos contra o Tesouro 
Nacional como meios de pagamento, a venda de 
participações minoritárias, detidas direta ou 
indiretamente pelo Estado. 

A partir de 1995, foram ampliadas concessões de 
serviços públicos à iniciativa privada 
(eletricidade, transportes e telecomunicações). 

15.2.1 Resultados das privatizações após a 
criação do PND: 1991 a 2001 
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Desde a criação do PND até janeiro de 2002, 68 
empresas tinham sido privatizadas, rendendo ao 
Governo Federal um total de US$ 28,58 bilhões. 

O recorde de receita foi com a venda da Companhia Vale 
do Rio Doce, leiloada por US$ 6,858 bilhões. 

Entre 1998 e 2001, ocorreram várias privatizações no 
setor de energia e telecomunicações. 

15.2.1 Resultados das privatizações após a 
criação do PND: 1991 a 2001 
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Em julho de 1998, o governo federal vendeu as 12 
holdings criadas a partir da cisão do Sistema 
Telebrás. Receita de US$ 22 bilhões. 

Continuou em 1999 e 2000, com a venda das 
concessões para exploração de quatro áreas de 
telefonia fixa e também na área de energia. 

No final de 2001, o PND contabilizava uma 
receita total oriunda das privatizações da ordem 
de US$ 82 bilhões, além de US$ 18 bilhões de 
transferências de dívidas. 

15.2.1 Resultados das privatizações após a 
criação do PND: 1991 a 2001 
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15.3 Balanço de pagamentos, fluxo de capitais e 
investimentos diretos estrangeiros 

Um aspecto importante do panorama da 
economia brasileira dos anos 1990, especialmente 
após a adoção do Plano Real, em 1994, é o 
crescente aumento da vulnerabilidade externa 
por duas razões: 
aumento sucessivo do déficit em conta corrente do 

balanço de pagamentos e 

passivo externo acumulado. 

A economia brasileira ficou extremamente 
suscetível às alterações do cenário internacional. 
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Em conseqüência do longo período de 
valorização cambial, houve um aumento 
significativo das importações sem uma 
contrapartida das exportações. 

A mudança cambial, em 1999, provocou uma 
redução do déficit em conta corrente. 

Na segunda metade dos anos 1990, o grande 
financiador do déficit em conta corrente 
brasileiro foi o crescimento do fluxo de 
investimentos diretos estrangeiros (IDE). 

15.2.1 Resultados das privatizações após a 
criação do PND: 1991 a 2001 


