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Tabela Média anual da inflação no Brasil  

 

Ano Média anual 

1930 6% 

1940 12% 

1950 19% 

1960 e 1970 40% 

1980 330% 

1980 a 1994 764% 

1995 a 2002 9,10% 

2003 a 2010 5,70% 

2011 a 2014 6,10% 

 

Começamos nossos relatos pelo ano de 1964, quando o Brasil passou por um grande 

arrocho salarial, controle de greves e conservadorismo, conforme o golpe militar de 

01.04.1964. 

Neste período a liberdade de expressão e de organização eram quase inexistentes, 

partidos políticos, sindicatos, agremiações estudantis e meios de comunicação sofreram 

interferência do governo, na forma de censura ou suprimidos. 

  

A economia no Brasil sofreu transformações, como: 

 

 Modernização da indústria e dos serviços 

 Concentração de renda 

 Abertura de capital estrangeiro 



 Endividamento externo 

 

Os períodos de 1969 até 1973 foram chamados de “ O Milagre Brasileiro”, pois neste 

período o Brasil pediu muito dinheiro emprestado a juros altíssimos para investir no 

país, aplicando em melhorias. 

 

Entretanto em 1973 e após em 1976, houve a grande crise do petróleo o que nos 

endividou ainda mais, pois com tal crise não tínhamos dinheiro para pagar nossas 

dívidas e começou o endividamento do país, gerando uma recessão, falta de 

oportunidades, e sem vislumbre de investidores por causa deste cenário. 

 

No período do milagre brasileiro houve o crescimento de nossa indústria. 

 

Em 1973 com a crise do petróleo começou a se desfazer “O nosso milagre”, o país sem 

condição de pagar a dívida externa, foi obrigado a renegociá-la, com juros altíssimos. 

 

Então constatamos que a metade responsável do aumento expressivo da inflação nos 

anos 80 foi a crise do petróleo (1973 e 1976) e a outra metade responsável foi a própria 

dinâmica interna da nossa economia. 

 

Nesse momento a nossa dívida externa estava altíssima por causa dos grandes 

empréstimos concedidos a nós através de capitais estrangeiros para a indústria, 

melhorais internas, etc. 

 

Também não podemos esquecer da recessão americana no período de 1979 a 1982 o que 

nos prejudicou e muito. 

 

O resultado do revés do milagre brasileiro em conjunto com a recessão americana, 

resultou entre 1980 e 1994 altos índices inflacionários, nos levando a experimentar 

diversos planos econômicos, sendo um mais desastroso que o outro, chegando 

finalmente o plano real que nos estabilizou. 

 

Com a dívida externa elevada, pois o Brasil perdeu muito com as duas crises no 

petróleo e teve que ficar renegociando a dívida por diversas vezes com juros cada vez 



mais abusivos. Com um país em recessão e sem investimento na indústria e na 

população, a inflação veio a tona, resultando em menor consumo interno, queda de 

investimento de fora, baixos salários, mão-de-obra desqualificada. 

 

1994 – Plano Real: 

Porque finalmente este plano deu certo e os outros não? 

 

Pelo fato que neste plano houve um comum acordo entre os países para finalmente fazer 

o plano econômico no Brasil dar certo, pois não havia interesse dos outros países em ver 

o Brasil quebrado. 

 

Então, foi feito este acerto do nosso país ser igualado aos demais com moeda forte e 

assim possibilitando que o Brasil começa-se a ficar com os mesmos regramentos 

internacionais, por exemplo a parte contábil, demonstrações contábeis, igualdade de 

informações e entendimento. 

 

Com esta nova visão de política entre os países o Brasil pode financiar seus déficits na 

conta de transações corretas com uma enxurrada de capitais que eram atraídos por 

diferencial da taxa de juros, taxa cambial congelada. 

 

Também não podemos deixar de relatar que o sucesso do plano real também se deu pela 

experiência dos planos anteriores, mas principalmente porque o plano real era um 

programa que foi inserido num projeto mais amplo da inserção do Brasil na nova ordem 

internacional. 

 

Provando assim, que havia uma pré disposição dos países estrangeiros apoiarem o 

Brasil em investimentos com suas moedas estrangeiras. 

 

Governo Lula: 

No governo Lula a dívida externa foi paga de forma muita rápida, parecendo um 

milagre, mas na verdade o ex. Presidente Lula pagou esta dívida com os grandes 

montantes monetários que começaram a entrar em nosso país da China, pois a China 

precisava da nossa matéria-prima para as suas indústrias para fabricação, pois os 



Estados Unidos e a Europa colocaram indústrias dentro da China, pois a mão-de-obra 

dos chineses é muito barato. 

 

Com estes valores entrando no Brasil, ou seja, estes comodities, pagamos a nossa dívida 

externa, como também foram criados diversos benefícios a classe menos favorecida, 

bolsa família, escola, leite, minha casa minha vida, etc. 

 

Entretanto, este foi o grande erro do Brasil que não soube aproveitar este ótimo 

momento e finalmente investir pesado em nossa população e país como um todo, ou 

seja: investimentos em educação, saúde e principalmente o desenvolvimento de nossas 

indústrias. 

 

Digo isso, porque agora a China não está comprando de nosso país como estava, por 

causa da recessão da Europa e Estados Unidos, países estes principais compradores da 

China, pois a Europa e Estados Unidos também erraram, colocando diversas indústrias 

dentro da China por causa da mão-de-obra barata, deixando de desenvolver, se 

transformando em países de consumo. 

 

Com menos recurso entrando da China, os benefícios criados pelo governo aos menos 

favorecidos deverão ser tirados de outra fonte, já que estes comodities eram os 

responsáveis para o pagamento destes benefícios e a má aplicação destes comodities 

resultou na recessão atual, o qual os economistas estão prevendo que a inflação anual de 

2015 chegará a 9%.  

 

Mas, a conclusão da globalização atual é que a maioria dos países já não está com 

sobras para investimentos, ou seja, é um ciclo vicioso, aonde um país começa a não 

funcionar, os outros de tabela começam a ser afetados é uma retro-alimentação. 
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