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O Primeiro e Segundo Governo FHC 



O Primeiro Governo FHC 

Reformas econômicas e financeiras: 

a) Previdência pública; 

b) proibição da indexação nos contratos trabalhistas; 
c) fim do monopólio estatal nas áreas de energia, 
siderurgia e telecomunicações; 
d) Plano Nacional de Desestatização; 

 



e) Programa de Estímulo à Reestruturação e ao 
Fortalecimento do Sistema Financeiro Nacional 
(PROER). 
 

Reforma administrativa: 

a) Plano Diretor de Reforma do Aparelho do Estado. 

 



Plano Nacional de Desestatização: 

a) Indústria petroquímica; 

b) indústria mineral; 
c) setor financeiro; 
d) setor de energia; 
e) setor de transportes; 
f) setor de telecomunicações. 

 

 



Criação de agências reguladoras: 

a) ANEEL; 

b) ANATEL; 
c) ANP; 
d) ANA. 



Crises externas no período: 

a) Crise do México, em 1995; 

b) Crise do sudeste asiático, em 1997; 
c) Crise da Rússia, em 1998. 



Ambiente interno: 

a) Baixo crescimento do PIB; 

b) crise cambial, 1988/1999; 
c) perda da competitividade via câmbio; 
d) déficit das transações correntes e na balança 
comercial; 
e) aumento da dívida. 



O Segundo Governo FHC 

Principais medidas: 

a) Flexibilização cambial; 

b) sistema de metas de inflação; 
c) Lei de Responsabilidade Fiscal;  
d) sistema de transferência de rendas - bolsa-escola, 
etc. 



Resultados da flexibilização cambial de janeiro 

de 1999: 

a) R$ 1,00 por dólar, em 1995; 

b) R$ 1,21 por dólar, em janeiro de 1999; 
c) R$ 2,16 por dólar, em fevereiro de 1999; 

 A flexibilização foi considerada como necessária 
para recuperar a competitividade externa, já que a 
inflação estava sob controle. 



Efeitos externos e internos que prejudicaram os dois últimos 
anos do mandato FHC: 
a) atentados às Torres Gêmeas nos EUA, e outros; 
b) crise na Argentina; 
c) crise energética no Brasil; 
d) expectativas quanto às eleições de 2002 (fuga de 
capitais e deterioração dos indicadores econômicos). 



Considerações Finais 

Os dois mandatos de FHC foram marcados por 
impactantes reformas estruturais, as quais refletem na 
economia de hoje. São muitos os exemplos, dentre eles, 
o mais lembrado é o combate a inflação através do 
Plano Real. 

Não obstante, em termos de avanços relativos ao 
crescimento da economia, essa parte da década de 
1990, igualmente a anterior, pode ser comparada a 
década perdida de 1980, 



pois, em ambas, o PIB cresceu minimamente se 
comparado ao crescimento demográfico, 
impossibilitando transformar qualquer impulso de 
crescimento em estado de desenvolvimento. 



Fórum Geral:  
• Discuta sobre as principais mudanças ocorridas no 
Estado Brasileiro que impactaram, de forma positiva 
ou negativa, no nosso atual estágio de 
desenvolvimento. 
 

Tópico da sétima unidade semanal: 
Comente sobre as reformas econômicas, financeiras e 
administrativas realizadas durante os dois mandatos 
do governo FHC. 


