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RESUMO 

 
 
Este trabalho pretende analisar o tratamento dispensado pela Revista Veja em relação ao 
Plano Real e assim apresentar sua atuação em torno da sua consolidação. É no Brasil do inicio 
dos anos 1990 que começa a ocorrer as primeiras iniciativas de políticas neoliberais, a partir 
do Estado, com o início das privatizações e a abertura econômica promovida no Governo 
Collor. Esse processo, contudo, foi interrompido com o seu impeachment. Nesse cenário toma 
então posse o seu vice, Itamar Franco, que nomeou o sociólogo e senador Fernando Henrique 
Cardoso (PSDB) para o Ministério da Fazenda, ainda em 1993. Recomeçava a aplicação de 
uma política neoliberal no Brasil, porém dessa vez com um projeto mais definido e elaborado 
que é apresentado em dezembro de 1993, conhecido depois como Plano Real. Este projeto 
tornou-se realidade quando a 3ª fase entrou em ação, com a substituição do cruzeiro real pela 
nova moeda, o Real. A hipótese central do trabalho é que o Plano Real teve um papel 
importante e singular na consolidação do projeto neoliberal no Brasil. Contudo o plano não se 
institui sozinho ou apenas pela iniciativa do Governo. Nesse sentido, construímos a história 
do Plano a partir do olhar da Revista Veja. São analisadas as matérias da revista relacionadas 
com o Plano Real, entre dezembro de 1993 e dezembro de 1994. Utilizamos os conceitos de 
Hegemonia e Intelectuais de Antonio Gramsci para entender o funcionamento de Veja na 
sociedade brasileira, assim como foi reconstituída a hegemonia liberal no Brasil. 
 
Palavras-chave: VEJA; PLANO REAL; LIBERALISMO; HEGEMONIA. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

 Primeiro de Julho de 1994 é um dia que podia ser colocado junto a outras datas 

importantes no cenário de avanço dos ideais liberais no Brasil. Como 1808, com a abertura 

dos portos; sete de setembro de 1822, com a independência do Brasil; 15 de novembro de 

1889, com a proclamação da República; 1930 com a Revolução de Getúlio; 1947 e nossa 

primeira constituição Liberal; 1º de abril de 1964 e o Golpe Civil-militar; 1985 e a 

redemocratização de Tancredo; 23 de Dezembro de 1989 e a vitória de Collor e, finalizando, 

março de 1993, com a chegada de Fernando Henrique Cardoso ao Ministério da Fazenda do 

governo Itamar Franco (1992 – 1994). 

 Diferente de muitas datas acima ela é muito pouco lembrada, a não ser em datas 

redondas, como no ano passado quando completou 15 anos: a sua existência foi lembrada pela 

grande mídia de maneira exaustiva e seus mentores trazidos à cena novamente. O ano de 1994 

foi um ano intenso, talvez por isso hoje esta data passe um pouco despercebida, pois rivaliza 

com acontecimentos como a morte de Ayrton Senna, o tetracampeonato mundial de Futebol, 

após uma fila de 24 anos. 

 Porém no próprio ano de 1994 esta data e o fato, o lançamento do Real, também 

tiveram uma enorme repercussão. No entanto, hoje vivendo 16 anos “sem” inflação, a 

população em geral passa despercebida por essa data, pois já se acostumou a viver sem 

solavancos na economia. Uma geração inteira de jovens não sabe o que é viver sob inflação, e 

isto tem grande repercussão na sociedade de classes, aquela pensada, ainda no século XIX 

pelo alemão Karl Marx, e que alguns querem nos fazer crer que não existe mais em pleno 

século XXI. 

 Ao contrário disso; ela resiste, porém não mais da mesma forma pensada por Marx 

diante de sua realidade. A mesma ganhou novos contornos para que um lado mantenha 

subjugando uma grande maioria de homens e mulheres, que continuam vendendo o que o 

capitalismo lhe deixou, a sua força de trabalho. É nesse sentido que queremos pensar o 1º de 

julho de 1994, como um dia em que uma ferramenta, pensada por uma fração da classe 

dominante, entrou em cena e mudou a conjuntura política brasileira. 

 Apesar do que dizem, ela não apenas acabou com a inflação, mas constituiu as 

condições para a inserção do Brasil na conhecida globalização neoliberal. Mas a mesma não 

foi conseguida da noite para o dia e sim num embate que perdurou durante toda a conhecida 

Nova República. Diversos sujeitos tiveram papel ativo tanto na construção desta inserção 



 
 

 

como na resistência a ela através da apresentação de outro projeto para o Brasil. 

 Porém, não trabalharemos com quem resistiu, apesar de alguns momentos mostrarmos 

estes sujeitos, mas sim com quem construiu esta alternativa, a classe dominante brasileira e 

seus instrumentos de convencimento. É preciso ressaltar que este projeto, nem mesmo na 

classe dominante, foi sempre um consenso e que o próprio Real precisou além de coerção, de 

convencimento, sobretudo na constituição de um novo consenso na sociedade brasileira. 

 Aqui utilizaremos o autor marxista italiano Antonio Gramsci para nos ajudar a 

compreender o processo de constituição da hegemonia neoliberal no Brasil, pois a partir do 

seu conceito de intelectuais orgânicos poderemos entender como sujeitos históricos 

constroem suas idéias e as torna a necessidade de um todo. 

 
Todo grupo social, nascendo no terreno originário de uma função essencial no 
mundo da produção econômica, cria para si, ao mesmo tempo, organicamente, uma 
ou mais camadas de intelectuais que lhe dão homogeneidade e consciência da 
própria função, não apenas no campo econômico, mas também no social e político1 
 

 Assim Gramsci nos ajuda a entender “que os intelectuais orgânicos que cada nova 

classe cria consigo e elabora seu desenvolvimento progressivo são, na maioria dos casos, 

especializações de aspectos parciais da atividade primitiva do tipo social  novo que a nova 

classe deu a luz”. Todavia é preciso colocar “que todos os homens são intelectuais, mas nem 

todos os homens têm na sociedade a função de intelectuais”2.  

 
Formam-se assim, historicamente, categorias especializadas para o exercício da 
função de intelectual; formam-se em conexão com todos os grupos sociais, mas, 
sobretudo em conexão com os grupos sociais mais importantes, e sofrem 
elaborações mais amplas e complexas em ligação com o grupo social dominante. 
Uma das características mais marcantes de todo grupo que se desenvolve no sentido 
de domínio é a sua luta pela assimilação e pela conquista “ideológica” dos 
intelectuais tradicionais, assimilação e conquista que são tão mais rápidas e eficazes 
quanto o grupo em questão for capaz de elaborar simultaneamente seus próprios 
intelectuais orgânicos.3 
 

 As intervenções destes intelectuais seriam feitas em dois momentos: a sociedade civil 

e a sociedade política, “que correspondem, respectivamente, à função de hegemonia que o 

grupo dominante exerce em toda a sociedade e àquela de domínio direto ou de comando, que 

se expressa no Estado e no governo jurídico”, com isso essas “funções são precisamente 

organizativas e conectivas”. Isso daria condições às classes dominantes para constituição do 

consenso e da coerção em torno do seu projeto4. 

                                                 
1  Gramsci, Antonio. Cadernos do Cárcere, Vol. 02, 2006, p. 15. 
2  Idem, p. 16-18. 
3  Idem, p. 18-19. 
4  Idem, p. 20-21. 



 
 

 

 É diante desta idéia que pensaremos a atuação de nosso objeto de pesquisa, neste caso 

a Revista Veja. Iremos pensá-lo enquanto um grande intelectual que atuará na formação de 

uma massa de intelectuais que intervirá nas diversas formas de organização social. Veremos 

como a partir do Plano Real ela colocou seu projeto para a reorganização do capitalismo 

brasileiro em relação à mundialização do capital, baseado em um discurso em defesa do fim 

da inflação. Observamos também a constituição de Fernando Henrique Cardoso que poderá 

consolidar esse projeto após a sua a escolha como presidente da República do Brasil ao fim de 

1994. 

 A relação que FHC teria com o futuro do Plano Real é a mesma que o Real tem com a 

sua eleição. A consolidação do Plano é intrínseca a vitória de FHC e nesse sentido a Revista 

cumprirá um importante papel, enquanto um dos instrumentos de convencimento em torno do 

projeto e a conseqüente eleição de FHC. Destarte, se fecha um ciclo que ocorreu durante os 

anos 1980 e atravessou os 1990, para em 1º de julho 1994 ser consagrado como o “novo 

milagre” que desta vez estava numa conjuntura favorável para se consolidar, pois sua base 

está proposta em uma reestruturação do Estado Brasileiro, modernizando-o mais uma vez. 

 Esta pesquisa analisa acontecimentos entre 1º de Dezembro de 1993 e 28 de Dezembro 

de 1994. Este recorte significa o primeiro anúncio oficial do Plano Real dentro, da Revista e a 

última edição antes da posse de Fernando Henrique Cardoso. Analisamos todas as edições 

desse período no tocante ao Plano Real e sua interferência em relação a outras questões 

referentes ao cenário político brasileiro. 

 Este trabalho se divide em três partes; no primeiro capítulo faremos a discussão em 

torno do que é a Revista Veja, sua história em consonância com o amadurecimento da 

imprensa liberal e a sua forma de atuação para a conquista da hegemonia. A seguir, traremos a 

conjuntura que antecede o Real, a partir da ação da “grande imprensa” no período da Nova 

República e como este será o principal instrumento de constituição dos ideais neoliberais no 

Brasil. 

 No segundo capítulo abriremos com uma discussão de fundo sobre as bases teóricas 

do Plano Real e como ele está atrelado ao conjunto de ações que ao fim dos anos 1980, ficou 

conhecido como o Consenso de Washington. Dentro disso, veremos o início da aplicação do 

Plano Real na conjuntura brasileira a partir dos olhos da Revista Veja e como a mesma atrelou 

o fim da inflação à resolução dos problemas brasileiros. 

Por fim veremos os seis primeiros meses do Real na sociedade brasileira, como um 

plano que esmagou uma inflação de números nunca antes vistos na história mundial em 

tempos de paz; sua ação crucial no processo eleitoral e o que faltou a fazer pelo plano, foram 



 
 

 

difundidos como pauta de todo uma nação que a estabilidade não fosse algo temporário, mas 

sim uma conquista de todo o povo brasileiro. 

 É esta História que veremos a seguir: como age na conjuntura uma fração da classe 

dominante brasileira para colocar o seu projeto como de um todo, sem de fato colocá-lo na 

mesa, mas dando ênfase há uma aberração que foi a inflação brasileira de 1980 até 30 de 

junho de 1994. 

 Assim, este trabalho se coloca no campo da História do tempo presente devido a sua 

proximidade com a atualidade, mas principalmente no sentido de colocar que são as perguntas 

que faremos ao longo deste trabalho que dão o sentido histórico a ele e não a relevância 

temporal. Dessa forma, assumir uma posição nesta construção de conhecimento é inevitável, 

pois o próprio autor vivenciou tal momento histórico, mesmo que a sua maturidade fosse 

diferente da atual, o que se reflete nas entrelinhas deste trabalho. 

 Estas angústias são divididas também pelo historiador Eric Hobsbawm, que escreveu 

umaa breve história do século XX mesmo tendo vivido este período de perto, pois o mesmo 

nasceu no ano de 1917. Dessa forma ele nos traz reflexões para a produção da História do 

tempo presente. 

 
Os problemas e possibilidades de fazer isso são o objeto de minha conferência desta 
noite. Considerarei principalmente três desses problemas: o da própria data de 
nascimento do historiador ou, em termos mais gerais, o das gerações; os problemas 
de como nossa própria perspectiva do passado podem mudar enquanto procedimento 
histórico; e o de como escapar às suposições da época partilhadas pela maioria de 
nós.5 
 

Precisamos levar em conta estas questões, pois pensar o Brasil sem inflação e 

principalmente sem ter vivido essa experiência é diferente de quem a viveu. Entender que o 

Brasil de 1994 é totalmente diferenciado do atual, mesmo que em ambos os períodos as 

pessoas viveram sem a Inflação. E finalizar que as pessoas que pensaram o ano de 1994 

estavam vivendo está época, assim hoje temos mais subsídios para seu entendimento 

histórico, porém sem desprezar tais analises e sim a entender historicamente. 

 

                                                 
5 Hobsbawm, Eric. Sobre História, 1997. Companhia das Letras, São Paulo, p. 243. 



 
 

 

I Capítulo – Um histórico da Imprensa e sua ação enquanto sujeito da realidade 

Brasileira. 

 

Neste primeiro capítulo vamos debater duas questões a priori, pensar a História da 

Imprensa Liberal no Brasil e ver como ela atuou, a partir de Francisco Fonseca e Carla 

Luciana Silva, na realidade concreta brasileira. Porém é preciso antes disso pensar a Imprensa 

enquanto um sujeito na construção da História seja enquanto fonte e/ou como objeto. Neste 

nosso trabalho a Imprensa, mais propriamente a Revista Veja, assume essas duas funções. 

Jornais, revistas e, mais atualmente, portais de noticiais da internet constroem a 

memória recente da população, pois são estes instrumentos que nos colocam a par dos mais 

diversos acontecimentos sejam eles políticos, policiais, casuais, esportivos... 

 
Afinal, como já se tornou hábito dizer, o desenvolvimento dos meios de 
comunicação se misturou de tal forma com a sociedade que vivemos que é quase um 
aforismo afirmar que seu papel molda o tempo presente. A máxima a qual só o que a 
mídia registra adquire a feição da existência nunca teve tanta correspondência 
quanto agora.6 

 
No entanto essa peculiaridade não faz parte apenas dos dias atuais, mas está presente 

desde a sua formação ainda no século XV a partir da criação de Guttemberg. O que mudou 

neste intervalo foi o mundo dos leitores, que aumentou significativamente nesse período, 

ampliando assim poder de persuasão da imprensa. Um setor social sempre esteve presente no 

seu mundo, as classes dominantes, que se modificaram ao longo do tempo. Assim, a imprensa 

se apresenta como intermediária “entre os cidadãos e o poder” e quando essa se constitui 

enquanto uma empresa jornalística, o público e privado se relacionam, entre a busca do lucro 

e da informação7. 

 A imprensa no Brasil tem uma distinção no acompanhamento da República em 

relação ao período Imperial, pois é naquele período que a imprensa liberal nasce no Brasil, no 

fim do século XIX, a partir do processo de modernização do maquinário, divisão social do 

trabalho e mudança no perfil da imprensa. Ela deixava de ser uma imprensa estritamente 

política para ser uma imprensa de “notícias”, onde o fundamental era vender a notícia e, dessa 

forma, ser um agente “imparcial”, na sociedade8.  

Neste sentindo, a imprensa é uma importante fonte para o entendimento da história, 

pois a mesma “registra, comenta e participa da História”, reconstituindo “lutas, ideais, 

                                                 
6   J. S. Faro. A Imprensa Termidoriana. In. Fonseca, Francisco. O Consenso Forjado. Editora Hucitec. 2005. 
7   Capelato, Maria. Prefacio. In. Fonseca, Francisco. O Consenso Forjado. Editora Hucitec. 2005. 
8   De Luca, Tânia Regina. 2008. 



 
 

 

compromissos e os interesses” no qual estão presentes. Porém, o seu reconhecimento é 

recente, pois já foi uma fonte considerada “suspeita e de pouca importância” e só no final do 

século XX a imprensa passou a ser considerada material estimado de pesquisa por 

historiadores9. 

 

I.I – Revista Veja: sujeito, partido e instrumento de convencimento na luta de classes no 

Brasil contemporâneo 

 

“Para poder exercer sua função partidária será essencial para Veja agir como um sujeito 
autônomo, um “simples veículo de imprensa”. Esta atuação, de forma mais ampla, está 

contextualizada em todo processo de modernização da imprensa a partir dos anos 1950, e da 
criação da Editora Abril. Mas foi nos anos de 1990 que Veja assumiu o papel de formuladora, em 
relação direta com os grupos vinculados à abertura irrestrita ao capital externo. O fato de ser um 

veículo com alto padrão de qualidade ajudou a ocultar suas posições políticas” 
Carla Luciana Souza da Silva10 

 

Nos anos 1950 a imprensa liberal se consolida no Brasil, principalmente a partir da 

multiplicação dos investimentos estrangeiros no país. Nesta mesma década a Editora Abril é 

fundada sendo “marcada pela utilização de padrões internacionais de jornalismo. E, assim 

como os demais órgãos de imprensa [...], tem na manutenção dos interesses norte-

americanos um ideal inabalável.11  

Dentro desta nova conjuntura, três eixos vão justificar a existência de grandes órgãos 

de imprensa. Inicialmente, “eles possuem interesses diretos e indiretos no desenvolvimento 

do sistema capitalista”, por serem agora uma empresa, segundo pela força do “poder de 

convencimento e de criação de visão de mundo”, o que tem a ver com a “necessidade de 

reprodução do sistema” e por último o “de possibilitar e facilitar o gerenciamento em torno 

das necessidades capitalistas”. Diante disso, ela assume o “papel político e partidário, ao 

qual cumpre o papel de Estado Maior nas relações do Capital, em conjunto com outras 

formas associativas” 12. 

Em 1968 a Editora Abril lança a Revista Veja, que é uma quase versão da TIME e 

Newsweek americanas13. Esse modelo de revista tem o papel de informar, para certo público, 

as notícias da semana, sendo assim a primeira Revista neste estilo do Brasil. O processo de 

treinamento e contratação dos jornalistas que iriam trabalhar em Veja foi feito de forma 

                                                 
9   Capelato, Maria. 2005. 
10  Doutora em História pela Universidade Federal Fluminense e Professora Adjunta da UNIOESTE, campus 
Marechal Rondon. 
11   Silva, Carla Luciana. 2005. p 37. 
12   Idem. p 21. 
13   Idem. 



 
 

 

diferenciada. Uma convocação e depois uma grande seleção e ao fim um curso para adequar 

os seus novos empregados dentro do seu ponto de vista. 

Os primeiros anos da Veja não seriam dos mais fáceis. Lançada em pleno regime 

militar, teve um fraquíssimo faturamento nos seus primeiros anos, o que ocasionou enormes 

prejuízos, mas todos foram bancados pela Editora Abril: “parece que os grupos que apoiaram 

a instalação da revista no Brasil realmente estavam dispostos a bancá-la mesmo com um alto 

preço”14 

 Nos primeiros anos, a Revista Veja teve como Editor Chefe o jornalista Mino Carta 

(1968 – 1975), “sua atuação na revista tinha uma relativa independência com relação à 

direção da empresa”. O que ocasionou “inclusive censura prévia, que obrigava a revista a 

enviar todo material com antecedência a Brasília”. Todavia este fato foi utilizado pela 

própria Revista para demonstrar que tinha independência em relação ao Governo Militar, o 

que a fez se diferenciar e ganhar destaque enquanto um veículo de comunicação.15 

Depois de Carta a Revista Veja terá mais quatro Editores Chefes. O primeiro a assumir 

nesta nova fase é José Roberto Guzzo (1975 – 1991), que traz Elio Gaspari para a equipe, o 

que ocasiona o fim da censura prévia na Revista. É sob o comando de Guzzo que a Revista se 

posiciona durante o processo de Redemocratização e em 1991 chega ao fim sua trajetória em 

Veja como Editor chefe, porém o mesmo continuará a colaborar com a Editora Abril e com a 

própria Veja. Quem assume a partir daí é Mário Sergio Conti (1991 – 1998), que estará à 

frente da Revista no processo de impeachment de Fernando Collor, na implantação e 

consolidação do Plano Real, que é o período de nossa pesquisa, e durante o primeiro Governo 

FHC. Conti deixará o cargo em 1998 e quem o substituiu foi Tales Alvarenga (1998 – 2004), 

que esteve à frente durante o segundo governo de FHC e no atentado de 11 de Setembro aos 

Estados Unidos. Hoje quem está à frente de Veja, enquanto Editor Chefe, é Eurípedes 

Alcântara, que assumiu em 2004. 

 
Os editores de redação foram peças chaves na história da revista. E através desse 
breve levantamento, está claro que estiveram em sintonia com a linha editorial da 
Editora. Inicialmente, com Carta, alguma liberdade editorial em troca da 
necessidade da Revista de se afirmar jornalisticamente. A partir de Guzzo, com as 
influências diretas de Elio Gaspari, as posições de sintonia com a ditadura e seus 
eixos programáticos estavam claros: abertura ao capital externo e os preceitos do 
marcado como sendo a própria natureza da história.16   
 

A revista Veja se define fazendo “um jornalismo sério, objetivo e confiável”, neste 

                                                 
14   Idem. 
15 Idem, p 62. 
16 Idem, p 69. 



 
 

 

sentido apresenta “a realidade da forma que lhe convém, buscando apagar discursivamente 

as suas contradições”. O que faz com que ela construa o “sujeito Veja” e com isso apague o 

“partido Veja”. Aqui Carla Luciana nos ajuda a enxergar as duas formas de compreender a 

atuação da imprensa. De um lado a visão liberal, que é como a própria imprensa se enxerga, 

que oculta sua “função histórica” de “manutenção do processo de acumulação do capital”. 

E do outro lado temos a de agente partidário, que a faz atuar “enquanto sujeito político 

construtor de consenso e hegemonia”, que “formula, organiza e fiscaliza os programas e 

projetos dos quais as próprias empresas jornalísticas fazem parte”17 

 
Isso se dá porque eles têm a dupla função: informar e opinar. E o tempo todo as duas 
são misturadas: a necessidade de ser informado faz com que muitas vezes se receba 
opinião e programa de ação partidário como sendo mera informação.18 
 

É dentro desse quadro que atua o sujeito Veja, a partir de um conceito de imprensa 

liberal que se identifica com algumas expressões como “quarto poder”, “opinião pública”, 

“responsabilidade social”, “liberdade de expressão”. Dessa maneira se identifica a um Estado 

Maior, que formula e organiza a ação de classe, tal como os partidos burgueses. “Assim, uma 

revista como Veja é um instrumento da luta de classes, na medida em que nela se constroem 

embates ideológicos vivos, ou seja, aqueles que dizem respeito ao desenvolvimento histórico” 
19.  

 
Há uma unidade em torno da qual se cria um órgão de imprensa. Ele não existe para 
expressar toda e qualquer posição, mas aquelas que se afinam entre si, mesmo 
quando nele existam espaços para expressão de posições contraditórias [...] Como 
qualquer partido formal, o jornal não escapa das contradições internas e também tem 
conflitos permanentes que a realidade lhe coloca. Diante disso, a capacidade de seu 
programa propor soluções é permanentemente colocada em xeque, num processo 
tenso de negação e reafirmação. Mas sua atuação enquanto intelectual coletivo é a 
de formular, organizar e gerenciar. É, portanto uma ação de direção e de dirigente, e 
a formulação se dá sempre em conjunto com outros agentes.20 
 

 Este sujeito aponta os “caminhos (rumos, norte) promovendo debate, assumindo para 

si o papel dirigente de classe, também por ser a ela atribuído o papel de organizar a “agenda 

coletiva”21. Contudo: 

 
Ela não se pauta por si própria, nem é portadora de um programa para toda a 
burguesia, sequer que defina todos os meandros da dominação. Ela atinge a uma 
fração mais ou menos definida do que seria a “elite do país”, e mesmo assim, em 
consonância com muitas outras organizações de classe.22 

                                                 
17 Idem. Ibidem.  
18 Idem, p. 31. 
19 Idem, p. 36. 
20 Idem, p. 32. 
21 Idem, p. 33. 
22 Idem, p. 70. 



 
 

 

 
Neste sentido a imprensa também se associa a “partidos formais, com outros órgãos 

de imprensa e outras formas associativas” o que leva para a formação “de Estados Maiores e 

Think Tanks, ou seja, organizações onde são formuladas as linhas gerais da ação de classe”. 

Com a constituição do Fórum Nacional, no ano de 1988, que “buscou pautar, organizar e 

gerenciar o sistema do Capital no Brasil e suas transformações” com isso a Revista Veja, a 

partir de sua Editora, “tomou para si a disseminação desses ideais e práticas, tornando-os 

compreensíveis aos diversos setores sociais e influenciando diretamente nas ações políticas 

por sua atuação partidária.23 

“As atividades do Fórum parecem se assemelhar a estas atuantes no âmbito da 

Ditadura em termos de formulação e poder organizativo”24. Durante o período de 

Redemocratização ocorreu uma “reorganização desses mesmos grupos, retomando a ação de 

classe, e de busca de organicidade em suas ações políticas e de um projeto Nacional”. Com a 

formação do Fórum Nacional a Revista Veja “além de elogiar a iniciativa e dar-lhes 

cobertura, abriu diretamente suas páginas para que propusessem o seu “projeto nacional”. 

Esta hipótese da autora nos ajuda a ver “ligações orgânicas em termo de projeto político e de 

elaboração ideológicas” entre a Revista e o Fórum Nacional25. 

 
Embora não se confundam, esses dois instrumentos convergem para o projeto 
encampado pelo Governo Fernando Henrique Cardoso que ajudaram a eleger, 
agindo também como seu Estado Maior.26 
 

Então chegamos ao período desta pesquisa e vemos este sujeito em ação, visando 

construir seu Projeto Nacional a partir de um processo de busca do fim do mal inflacionário e 

parte disto foi construído nas páginas da Revista Veja. 

 
Muitas dessas formulações aparecem em Veja, de forma simplificada, ideologizada, 
objetivando formar uma grande “massa de intelectuais” reprodutores e em certa 
medida executora desse projeto de “democracia de massas”. O debate – que 
efetivamente ocorre – gira em torno de um caminho único, dado como 
incontornável. O corolário disso é a construção e implementação do Plano Real.27 
 

O que veremos nos próximos capítulos é esta ação, pois a Revista Veja “conhece as 

discussões envolvidas na sua criação, especialmente as publicações do Fórum, além de 

outras”, porém ela as “divulga de forma simplificada, o que convém ao seu programa, ou 

seja, analises que permitem balizar o comportamento político e econômico de seus leitores a 

                                                 
23 Idem. Ibidem 
24 Idem. Ibidem 
25 Idem, p, 72. 
26 Idem, p. 75. 
27 Idem, Ibidem. 



 
 

 

partir de tais parâmetros.28 

 

I.II – A Nova República: Imprensa e a disputa da Hegemonia Liberal 

 
Daí a sua atuação, no período em foco e em relação a todo o universo constitutivo 

da Agenda Ultraliberal, voltar-se à divulgação e à vulgarização de idéias, tornadas 
simples, generalizantes, contrapostas e unilaterais, pois seu objetivo foi, 

fundamentalmente, obter uma hegemonia capaz de formar e, depois, implementar, a 
referida Agenda. Tratou-se, portanto, de um CONSENSO FORJADO. 

Francisco Fonseca 
  

Nossa principal hipótese neste trabalho é que o Plano Real se constituiu enquanto 

principal ferramenta para a reconquista da Hegemonia Liberal no Brasil recente, pois ele 

consistiu em reagrupar novamente os setores da classe dominante em torno do seu programa 

de modernização do Capitalismo Brasileiro e com isso entrar de vez na globalização dos 

capitais.  

 Contudo essa conjuntura precisa ser historicizada, para entender quando esse 

programa começa a ser constituído e como a Imprensa será um dos seus principais porta 

vozes. Mas para além de ser sua porta voz, a mesma atuou enquanto um Partido na disputa 

desta hegemonia, atuando de forma inicialmente distinta em relação esta pauta, para uma ação 

mais próxima após 1990. 

 Este primeiro momento tem início no fim da ditadura militar e início do processo de 

redemocratização, que viria a ser conhecido como “Nova República”. Era necessária a 

constituição de uma nova agenda para o capitalismo brasileiro, pois além de “desmontar todo 

o aparato repressivo, legal e institucional” era preciso ”retomar e constituir as liberdades 

individuais29” , sair da estagnação econômica pós-regime militar e unificar as frações da classe 

dominante. 

 Diante desta conjuntura se abrem dois processos de transformações que foram 

travados paralelamente; um referente à política, que consistia em consolidar uma determinada 

hegemonia, e com isso orientar a transição e, do outro lado, a proposição pró-mercado, o que 

prevaleceria o capital em relação ao Estado. É diante desta afirmação que atuou a Grande 

Imprensa30 em toda “Nova Republica”31, que se estende da vitória de Tancredo Neves no 

                                                 
28   Idem, Ibidem. 
29 Fonseca, Francisco. O Consenso Forjado. Hucitec. São Paulo, 2005, p. 107. 
30 A Grande Imprensa, que foi trabalhada na obra de Francisco Fonseca, se refere aos 04 maiores jornais em 
circulação do país. Jornal do Brasil, O Globo, Folha de São Paulo e O Estado de São Paulo. O autor faz menção 
a Revista Veja e de como sua atuação, apesar de nuanças, foi próxima às da que ele trabalhou.  
31 Neste momento este termo se diferencia do anterior em termos temporais, pois o anterior se refere apenas aos 
anos de 1985 até 1990, pois para nós não é possível pensar um processo apenas diante do tempo de um governo 



 
 

 

Colégio Eleitoral, em 1985, e se encerra com a posse de Fernando Henrique Cardoso em 

1995. Pois a partir de então a hegemonia do capital em relação à sociedade foi de fato 

reconquistada. 

 O espaço onde ocorreria e se “definiria esse processo seria a nova Constituição, que 

se iniciaria em 1987”, o que significava dois anos em que só seriam possíveis “acordos 

políticos, formais e informais”, que permitissem “o dissenso e a convivência dos conflitos 

sem a utilização do tão propalado “entulho autoritário32” 

 A grande discussão em relação aos aspectos econômicos que viriam a se constituir 

nesta nova era foram destaque da grande imprensa. Pois, “questões estruturais, tais como o 

papel do Estado e especificamente das empresas estatais, o peso conferido ao mercado 

interno e suas relações com o mercado externo, a proteção ou não do Capital nacional, a 

abertura comercial e o problema da competitividade da economia nacional33”  precisavam 

entrar no debate nacional. 

 
Neste contexto, mais importante foi a existência de um capítulo inédito sobre a 
Ordem Econômica nos trabalhos Constituintes, que se tornou alvo de particular 
disputa, pois questões do Estado e do Mercado – ou, em outros termos, do 
liberalismo, do intervencionismo e da social-democracia, isto é, dos moldes de 
Estado – foram objeto de renhidas disputas.34  
 

 Para além deste debate mais profundo o país precisava de saída imediata em relação a 

outros problemas, como: dívida externa, o déficit público e a inflação. Como veremos ao 

longo deste trabalho, o que conseguiu as melhores condições para apaziguar estes problemas 

foi o Plano Real. Entretanto serão estas questões que guiarão o debate da grande imprensa no 

curto prazo. Nesse sentido, o combate a inflação e o processo de “enxugamento” do Estado, a 

partir da desestatização, tomaram parte da agenda da imprensa, mesmo que nem sempre 

consonantes com a ação governamental. 

 A primeira experiência de combate à inflação será a empreitada do Plano Cruzado, que 

colocou a grande imprensa em uma situação difícil, onde estabelecia o seu “apoio pragmático 

a uma solução “radical” advinda da heterodoxia ou a sua rejeição em virtude da intervenção 

do Estado nas relações de mercado”35. Do outro lado, a ação governamental em relação a 

uma atuação mais concreta no processo de desestatização, foi muito mais um discurso que de 

fato uma prática de governo. Enquanto para a Grande Imprensa isso compôs, de fato, a 

                                                                                                                                                         
e sim na sua totalidade. 
32 Francisco Fonseca, 2005, p. 108. 
33 Idem. Ibidem. 
34 Idem. Ibidem 
35 Idem, p.109 



 
 

 

agenda a ser viabilizada neste período. 

 Assim, o debate sobre as questões políticas (transição política, os trabalhos 

constituintes, as Eleições de 1989), as ações econômicas do Governo Sarney, (medo da 

hiperinflação, ascensão e queda do Plano Cruzado, a moratória à dívida externa) serão 

realizadas em paralelo às discussões sobre a relação com o capital (nacional e estrangeiro) e 

as citadas reformas “orientadas para o mercado”, sendo, portanto, formadas pela Agenda 

liberal. 

 Devido a sua habilidade de “influenciar a opinião”, que as torna um importante 

instrumento “de luta pela hegemonia”. Com isso, a grande imprensa como um todo se torna 

um dos principais responsáveis em por o debate da agenda liberal no período anterior ao 

Governo Collor, porque, antes desta vitória, era preciso construir a pauta, sendo esta uma das 

”estratégias para o consenso, conquistar corações e mentes, das idéias liberais no Brasil 

Contemporâneo36”.  

 Chegamos então à primeira eleição presidencial desde 196037, e a ação da grande 

imprensa será de suma importância, pois “apoiou direta ou indiretamente a candidatura de 

Collor, sobretudo no segundo turno, sua história foi vista como grande oportunidade de se 

implementar a agenda em tela”. Com isso esta possibilidade foi vista com otimismo, já que 

seria possível inserir o Brasil “na ‘onda modernizante’ que estaria varrendo o mundo”  desde 

o início dos anos 198038. 

 Com a vitória chegava a hora de começar no Brasil a implementação da agenda liberal 

e para isto era necessário que as classes dominantes se organizassem em torno do projeto que 

bancariam, assim o Fórum Nacional será um desses espaços que farão a agenda do período39. 

Em consonância a esta atuação se especulava em torno de um provável choque na Economia 

com o “objetivo primordial de estancar a hiperinflação, para tanto, a implementação da 

Agenda Ultraliberal seria ao mesmo tempo meio e fim, pois os fatores conjugados desta 

agenda levariam à queda da inflação, uma vez que acabariam com o déficit público”40.   

 Nesta conjuntura é lançado o Plano Collor que, além de um forte choque na economia, 

através da troca da moeda, do confisco e do congelamento de preços, vinha casado com uma 

enorme reforma no sistema financeiro brasileiro, onde se iniciava a abertura comercial, um 

programa de privatização, demissão de funcionários públicos, entre outras medidas. Assim, 

                                                 
36 Idem, p. 27. 
37 Em 1960 foi eleito Presidente o paulista Janio Quadros, o último presidente eleito pelo voto direto antes do 
Golpe de 1964. 
38   Francisco Fonseca, 2005, p.332. 
39   Silva, Carla. 2005, p. 
40   Fonseca, Francisco. 2005, p. 332. 



 
 

 

este plano seria muito mais que um plano econômico, seria a implementação de fato da 

agenda liberal no Brasil. 

 
Portanto, nuanças e particularidades à parte, tanto governo como o plano Collor são 
inicialmente, apoiados pela grande imprensa. Por mais que um e outro perdessem o 
apoio em relação alguns aspectos do Plano e o mantivessem no que tange a Agenda 
Ultraliberal, à grande imprensa, em uníssono, postou-se favoravelmente à sua 
implementação.41  
 

Neste momento, veremos que empresários, governo e a grande imprensa, por mais que 

tivessem em mente o mesmo projeto de modernizar o capitalismo brasileiro, não irão compor 

a mesma agenda. Destarte há uma certa inversão no que se considera a atuação da iniciativa 

privada pela grande imprensa. Todavia, com nuanças em cada periódico na forma de agir. 

Neste caso o papel da Revista Veja será mediadora destes conflitos entre a agenda do 

Governo Collor e a agenda do empresariado brasileiro, pois para a Revista Veja “o apoio ao 

governo somente se dava na medida em que este se comportava de acordo com o projeto em 

comum.42 

  Então nos encontraríamos numa conjuntura quase perfeita para implementação da 

Agenda Liberal no país e sua subsequente consolidação, pois “diferentemente do que ocorreu 

em países da Europa e de outros continentes, a Agenda Ultraliberal não se tornou 

hegemônica – quanto sua implementação – nos anos 1980, e sim a partir do Collor”43. 

 Porém teremos uma grande reviravolta nesta conjuntura em relação ao cenário político 

devido a uma imensa quantidade de denúncias de corrupção no Governo Collor, 

principalmente diante da relação do Presidente com o empresário Paulo Cesar Farias. Neste 

momento a ação da grande imprensa será, em sua maioria, de tratar o assunto com muita 

cautela e principalmente tentando diferenciar a “a crise política” da “agenda das reformas 

ultraliberais” 44. 

 Com a ampliação das denúncias e principalmente das mobilizações contra o 

Presidente, o apoio ao governo vai caindo, pois se o mesmo não tem mais condições de 

transformar o país então ele deve sair. Com isso para o próximo presidente era preciso manter 

o projeto. Nesse sentido, três questões foram tratadas com urgência: por fim a inflação, 

implementar as reformas e revisar a constituição de 1988. 

 Assim, com a ajuda do trabalho de Francisco Fonseca e Carla Silva, podemos mostrar 

a conjuntura anterior ao período de estudo desta pesquisa. No entanto, nos dá subsídios para 

                                                 
41   Idem, p. 338. 
42   Silva, Carla. 2005, p.190. 
43   Fonseca, Francisco. 2005, p. 331. 
44   Fonseca, Francisco. 2005, p. 379. 



 
 

 

entender a grande imprensa neste período e como a partir da colocação da sua agenda na 

realidade brasileira. Depois o apoio a sua implementação no Governo Collor, apoio 

condicionado a efetiva implementação desta agenda. E, ao fim, que a manutenção da agenda 

ultrapassava o que poderia ocorrer com a crise do Governo Collor. 

 Com isso o Governo Itamar já nascia com essa pressão, embora a busca desse período 

que se avizinha é que empresários e Governos atuem de forma unificada na busca de 

consolidar a agenda liberal e com isso modernizasse o capitalismo brasileiro. O que veremos 

nos próximos capítulos é a ação da Revista Veja no intuito de intermediar este diálogo, que 

não foi fácil, e construir  a Hegemonia Liberal no país. 

  No entanto, era preciso construir algo no imaginário da população que fosse para além 

dos seus interesses de classes. Para maior parte da população não bastava apenas modernizar 

o capitalismo brasileiro, na verdade isto com certeza não ajudaria muito, mas sim dar as 

melhores condições para sua própria reprodução. Contudo este algo não podia apenas dialogar 

com a “população em geral”, mas também com o empresariado brasileiro.  

Desta forma vemos a construção do mal da inflação como este algo, pois a própria luta 

contra a inflação é histórica. Ela ganhou espaço dentro conjuntura, se tornando o grande mal 

da nação em meados dos anos 1990 porque ela já não representava apenas um mal necessário, 

mas um grande empecilho para a modernização do capital, já que nesta nova conjuntura não 

era mais possível estar na ciranda mundial dos capitais com uma economia sem estabilidade. 

Viver em inflação nos anos de 1980 era muito diferente de viver com ela nos anos de 

1990. A sociedade como um todo, como sempre, é quem paga de verdade com essa 

deformação nas trocas econômicas. E assim nasce um plano que, diferente dos seus 

antecessores, foi anunciado com antecedência e traz no seu discurso que todos deverão se 

doar para que o mesmo desse certo, numa conjuntura que parecia ruim, mas ao final mostrou 

ser a melhor possível.  

 
 



 
 

 

II capítulo – A Veja na ante-sala do Real: O Sujeito em ação 

 
“Se não houver na partida um time econômico com idéias 

homogêneas, uma liderança política clara e uma certa maturidade no 
mundo político e na sociedade sobre o que é necessário fazer, não 

adianta tentar” – Pérsio Arida45 
 

 O marco de uma vitória. É isto que o Plano Real significa para a História recente do 

país, o fim de uma disputa que perdurou os nove anos da Nova República e, por isso 

consolidou o projeto representado pelo Governo Tancredo, que por uma fatalidade mudou os 

rumos desta conquista. Vitória esta alocada no mundo do capital liberal, capitaneada pela 

grande imprensa, empresários, latifundiários, em outras palavras a classe dominante 

brasileira. Baseada na democracia representativa burguesa, essa vitória que foi consolidada ao 

vencer o “mal” que a antiga dominação nos legou, a inflação.  

 
Quando o liberalismo começou a dar seus primeiros sinais de esgotamento no 
interior dos espaços nacionais dos países desenvolvidos, no Brasil ele se tornou 
hegemônico, de forma incontestável, a partir do Plano Real.46 
 

Durante a Nova República foram diversos planos de estabilização da economia 

(Cruzado I e II, Bresser, Verão, todos no Governo Sarney (1985 - 1989) e os Collor I e II, 

estes já no Governo Collor (1990 – 1992) que serviram enquanto experiência prática para os 

seus principais formuladores pensassem o Plano Real. 

 Neste capítulo faremos um debate em torno do Plano Real, em seguida 

aprofundaremos duas questões que foram centrais para a preparação do Plano: o ajuste fiscal e 

a URV, ações estas que tomaram, e muito, a atenção da Revista Veja.  

 
Após a introdução da nova moeda, constatou-se que a “âncora fiscal”, apoiada numa 
suposta mudança de regime fiscal, se constituiu, de fato, apenas num discurso de 
reversão das expectativas inflacionárias e de busca de credibilidade para a nova 
moeda que viria a ser criada.47  
 

Por fim neste capítulo trabalharemos a ação da Revista Veja em torno de um pacto 

social pelo Real, com o intuito de acabar com o mal da nação, a inflação. Veremos qual, neste 

mesmo período, foi o seu discurso aos empresários, à classe média e aos. Veremos a Revista 

Veja em ação, que em conjunto com a grande mídia, colocou sua pauta em debate com a 

sociedade, não havendo direito de réplica que não seja do seu agrado, porém isto enrustido 

num discurso de imparcialidade e liberdade de imprensa mais que comum da imprensa 

                                                 
45   Doutor em economia e um dos membros da equipe econômica que elaboram o Plano Real 
46   Filgueiras, A história do Plano Real, 2000, pag 70 
47   Filgueiras, A história do Plano Real, 2000, pag 103 



 
 

 

Liberal. 

 
II.I – O Plano Real: mais que um Plano econômico, um projeto de Hegemonia 
 

Foi o mais novo, de uma grande família, que conseguiu duas grandes proezas: vencer a 

inflação e reunificar os setores dominantes em torno de um projeto para o País. No cenário 

macroeconômico a conjuntura era muito distinta à do seu irmão mais velho, o Cruzado, uma 

época em que “a situação internacional desfavorável, cujos mercados financeiros 

permaneciam com baixa liquidez, em particular no que se refere ao acesso de países como o 

Brasil a novos empréstimos”48, enquanto  que no Plano Real, essas circunstâncias eram bem 

diferente no momento da troca de moeda, onde existia uma grande liquidez nos mercados 

financeiros internacionais49.                                                                                                                                                                     

O que talvez não nos apercebamos no momento foi que o Plano Real seria a 

continuação de um processo de disputas no seio da classe dominante brasileira, aberto ao fim 

do governo militar, e que este agora conseguiu reunir as melhores condições para seu êxito.  

Nos primeiros nove anos da Nova República algo a acompanhou sem trégua, a 

inflação, chegando a níveis acima dos 50% mensais ao fim de 1989 e início de 1990. Este era 

o primeiro nó que a coalizão Tancredo/Sarney devia superar para a construção da nova 

modernidade. Contudo, como dito acima, a História tomou outros rumos que levaram a uma 

experiência nunca antes vista de hiperinflação. 

Mas o que seria uma inflação para economia? Segundo Franco (1995), ela é a 

decomposição da moeda, fazendo com que a mesma perca suas funções básicas: 

 
Primeiro debilitando sua capacidade de servir como reserva de valor, em seguida, 
prejudicando sua utilização como unidade de conta e, por fim, reduzindo sua 
capacidade de servir como meio de pagamento.50 
 

A experiência brasileira de Inflação é singular, pois “em nenhum outro episódio 

conhecido de inflação muito elevada tratava-se de país onde tivessem sido tão grandes a 

extensão dos mecanismos formais e informais de indexação e o grau de sofisticação do 

sistema financeiro”51. O primeiro passo para a implementação do Real era reconstruir a 

moeda nacional, com isto lhe trazer as suas três funções básicas e assim reformar o sistema 

monetário brasileiro. 

Isto começou em março de 1993, com a Posse de Fernando Henrique Cardoso para o 

                                                 
48   Filgueiras, Luiz. A história do Plano Real, 2000, pag 82 
49  Idem. 
50  Franco, Gustavo. O Plano Real e outros ensaios. Editora Francisco Alves, 1995. P 29,30. 
51  idem, p 31. 



 
 

 

ministério da Fazenda colocando em prática o PAI (Plano de Ação Imediata), que seria a fase 

“pré-histórica” do Plano Real. É nesta época que se forma a equipe que vai pensar e colocar 

em ação o Plano Real, a partir de dezembro de 1993. 

 
É cedo para cantar vitórias definitivas e fazer a história de um pequeno grupo que se 
lançou, quase sem instrumentos claros e apoios decididos, à aventura da luta 
antiinflacionária. Mas é de justiça dizer que o talento de Edmar Bacha, Pérsio Arida, 
André Lara Resende, Gustavo Franco, Pedro Malan, Winston Fritsch e uns poucos 
mais foi decisivo para que se tivesse um programa ambicioso e consistente de 
combate a inflação.52 
 

O tempo comprovou que todos os sujeitos citados acima estariam presentes, de forma 

direta ou indireta, no Governo de Fernando Henrique Cardoso (1995-2002). As bases do 

plano foram situadas em duas ações para a instalação da nova moeda: de um lado um ajuste 

fiscal para equilibrar as contas do Governo e do outro uma reforma monetária, que seria a 

base da Unidade Real de Valor (URV). Aqui debateremos mais em relação à construção da 

URV, já que na próxima seção aprofundaremos em relação ao debate do ajuste fiscal.  

A URV foi uma saída para um grande impasse: como iria ser o processo de construção 

de uma nova moeda? Para os formuladores do plano, o início desta idéia se baseava da 

seguinte forma: 

 
A reconstrução da moeda seria a partir da instituição de um índice único, obrigatório 
em novas indexações, definido como uma unidade de conta oficial [...] um padrão de 
valor sujeito à indexação, sem conversibilidade e isto somente é possível se as 
funções da moeda são formalmente separadas, ou seja, se adotarmos uma unidade de 
conta estável, posto que indexada, e um meio de pagamento diferente, um 
instrumento não indexado. 53 

 
Esta foi a base das reformas feitas durante o Cruzado e seus irmãos, porém “ a 

URV/Real seguiria um caminho fundamentalmente diverso, pois, em vez de se criarem duas 

moedas, apenas buscou separar duas funções da mesma moeda”54. 

 
Histórico de experiências já estabelecidas de se fazer indexação com referência de 
unidades de conta não monetárias oficiais, locais ou mesmo privadas. [...] fornece 
evidência de que a população, bem a frente do legislador, já tinha alcançado uma 
compreensão profunda da desagregação monetária e das formas de efetuar 
transações no confuso mundo da Hiperinflação. [...] a ponto de um mecanismo 
monetário complexo (URV) disseminar-se facilmente sem que a população 
manifestasse maiores dúvidas sobre seu funcionamento.55 
 

Diante das palavras de Gustavo Franco entendemos que sem essa reconstrução da 

                                                 
52  Cardoso, Fernando Henrique. Prefacio, IN: Franco, Gustavo. O Plano Real e outros ensaios. Editora Francisco 
Alves, 1995. P 12,13. 
53 Franco, Gustavo. O Plano Real e outros ensaios. Editora Francisco Alves, 1995. P 35,36. 
54 Idem. Ibidem 
55 Idem. Ibidem 



 
 

 

moeda, a partir da URV, não seria possível a estabilização da moeda brasileira. Não foi 

apenas isso, mas esta parte é central para o sucesso do Plano, principalmente no âmbito 

exclusivamente econômico.  

Depois da implementação da URV “a primeira e principal batalha a ser travada, e na 

qual muitos outros planos de estabilização haviam sucumbido, era a política salarial”, porém 

aprofundaremos este debate na última seção deste capítulo, pois a ação da Revista Veja e da 

mídia em geral é central na construção da idéia de que a política de “conversão pela média 

dos valores em cruzeiros reais dos últimos quatro meses convertidos em valores em URV”56  

era a melhor coisa para os trabalhadores. 

 
Na conjuntura, o mais importante é que o argumento freqüentemente esgrimido pela 
mídia de que os salários são a causa da inflação havia deitado raízes justamente em 
quem vive de salários.57 
 

Esta primeira parte de implementação do Plano Real está ligada muito fortemente à 

estabilidade econômica e faz parte das linhas gerais do chamado Consenso de Washington58, 

que pregava uma “uma política de estabilização que deveria adotar um regime cambial na 

dolarização direta, ou indireta” (no nosso caso indireta via a constituição da URV) “da 

economia, com sobrevalorização da moeda nacional, e uma política monetária passiva”59. 

Contudo, o Real não ficou apenas na estabilização econômica como a história nos mostra e o 

próprio Franco já enfatizava: 

 

Para tanto, o Plano Real precisa tornar-se mais que simplesmente um plano 
de combate à inflação fundado na boa técnica econômica, mas uma senha 
para um projeto muito mais ambicioso de renovação das regras e instituições 
que regulam uma economia em contínua e acelerada transformação. 
Reformas são necessárias - como todas sabem - para avançar nessa direção, e 
o desafio de aprofundá-las será enfrentado com coragem, determinação e, 
sobretudo paciência.60 

 
II.II - Do ajuste Fiscal à URV: o Olhar da Revista Veja 
 

 Foi sem muita pompa e sem alarde maior que a Revista Veja passa a noticiar o 

lançamento do Plano Real, do então ministro da Fazenda FHC.  

 
Para quem dizia que Fernando Henrique Cardoso só falava, falava e não fazia 

                                                 
56 Idem, p. 43. 
57 Oliveira, Francisco. Quem tem medo da governabilidade, IN Os direitos do antivalor. Editora Vozes, 1998, p. 
171. 
58 Reunião realizada em 1989 em Washington, EUA, entre Banco Mundial, Fundo Monetário Internacional e 
economistas latino-americanos com o intuito de pensar uma intervenção econômica na região. 
59 Filgueiras, Luiz. A história do Plano Real, 2000, pag 95,96. 
60 Franco, Gustavo. O Plano Real e outros ensaios. Editora Francisco Alves, 1995, p 79. 



 
 

 

nada de significativo para estabilizar a economia e baixar a inflação, a sexta-
feira passada pode servir de marco.61 
 

 Desde então se esperava uma ação mais direta de combate a inflação, mas o Plano foi 

caracterizado como “o melhor de todos os planos econômicos já produzidos no Brasil, mas 

sua boa intenção já nasceu abortada”62. As dificuldades estavam colocadas, principalmente, 

para fazer a 1ª fase do Plano andar. Nesta fase do plano o objetivo era o de recorrer “ao velho 

expediente de aumentar impostos”63, em duas linhas: em relação a uma maior arrecadação da 

receita federal, a partir do aumento da fiscalização; e a segunda, em que pretendia aumentar 

os impostos federais em 5% e ao fim garantir um orçamento sem déficit para 1994. 

Somando-se à ampliação da arrecadação do país, propunha-se a criação do Fundo 

Social de Emergência (FSE), que ficaria com 20% do total arrecadado no ano, saindo, com 

isso, da “Camisa de Força”64 do Tesouro Nacional e ampliando a porcentagem do orçamento 

da União a ser livremente utilizado. O FSE é uma das peças chave do Plano Real, pois 

ampliaria muito as condições para “pagar a conta da política de juros altos que vinha sendo e 

continuaria a ser adotada” 65. A política de juros altos deveria facilitar a atração de capital 

externo, para assim ampliar as reservas internacionais66. 

 
Nessa nova etapa, a invenção e aprovação do Fundo Social de Emergência 
(FSE) se revelou como principal iniciativa. Este instrumento permitiu ao 
governo executar cortes em seu orçamento para 1994 e deu maior 
flexibilidade na utilização de seus recursos, bem como um maior controle no 
seu fluxo de caixa.67 

 
Em matérias seguintes à do lançamento, a Revista Veja apresenta umas das principais 

dificuldades que o Plano teria: 

 
Há um pacote desanimador de dificuldades no pacote econômico de 
Fernando Henrique, a começar pelo fato de que ele depende da aprovação do 
Congresso. [...] Tanto que resolveu adiar seu pronunciamento em cadeia de 
radio e TV, a respeito do plano, para a próxima semana.68 
 

Com isso amplia a pressão sobre o Congresso para que agilize a aprovação desta parte 

do Plano, e aproveita para apontar alguns dos inimigos do plano, dentro e fora do Governo 

Itamar.  

                                                 
61 Apostando em mais impostos, Brasil, Veja, 01/12/1993, p. 28. 
62 Um belo plano que já nasceu furado, Economia e negócios, Veja, 15/12/1993, p.114 
63 Apostando em mais impostos, Brasil, Veja, 01/12/1993, p. 29. 
64 Esse termo é utilizado pela VEJA para explicar que 85% do orçamento da União já estão comprometidos a 
partir de obrigações constitucionais. Apostando em mais impostos, Brasil, Veja, 01/12/1993, p. 28-29. 
65 Souza, Nilson Araújo de. 2007, p. 228. 
66 Idem, p.223 
67 Filgueiras, A história do Plano Real, 2000, p. 102 
68 FHC está no vermelho, ajuste, Veja, 08/12/1993, p. 28-29. 



 
 

 

O grande inimigo apontado pela Revista é o setor público e não, como em planos 

anteriores, a iniciativa privada. A Revista ressalta a importância do Plano em agir de forma 

forte para conter os gastos do Governo, sendo esta questão fundamental para o seu sucesso. 

Aponta também seu caráter “democrático”, pois o mesmo não foi feito na “calada da noite” e 

sim colocado para discussão na sociedade. Neste momento, a Revista apresenta duas fases do 

plano para seus leitores deixando claro que para o fim da inflação ocorrer é necessária a 

implementação das mesmas, sem muita demora. 

 
Ela começa com uma tentativa de ajuste fiscal, porque sem isso nenhum programa 
antiinflacionário da certo. No fim, incluiu um novo referencial para os preços, 
através de uma moeda estável como o dólar, que entra em lugar do cruzeiro real. A 
URV é um índice baseado nas variações do dólar que as pessoas usarão – caso o 
plano seja de fato aplicado – na hora de fazer suas contas. 69 
 

Começa a findar o ano de 1993 e a Revista Veja principia a pensar os caminhos para o 

país para o ano de 1994, pois “é nas grandes questões que VEJA busca influenciar, sempre 

apontando o rumo a ser seguido” 70. Caminhos no sentido de apontar o que deve ser feito 

para uma nova modernidade. Estes rumos, para Veja, estão relacionados a alguns eixos, dos 

quais podemos identificar quatro centrais: uma nova ética democrática, necessidade de 

reformar o Estado, o processo eleitoral e, por último, o combate à inflação: 

  
Quanto menos tempo se tem, mais curtos e claros devem ser os objetivos. Restam ao 
atual governo apenas nove meses antes das eleições gerais de três de outubro e o 
Brasil está no fim do pavio que leva a uma explosão inflacionária. O tempo, 
portanto, é curtíssimo. Assim, seria ingênuo, inútil e irrealista formular aqui uma 
longa lista de desiderata para 1994. Mas é também óbvio que, se o país estiver 
unido em torno de uma agenda mínima de coisas que têm de ser feitas agora, 
poderemos transformar um ano de crise quase garantida num momento histórico de 
retomada de esperanças. Para isso, a meu ver, bastaria conseguir realizar quatro 
coisas fundamentais: 1) Debelar a Inflação; 2) Revisar a Constituição; 3) Continuar 
a Faxina; 4) Votar bem.71 
 

Para 1994 há um otimismo geral em torno do que ele poderá ser. A Revista Veja abre 

as suas páginas para um ensaio do Embaixador dos Estados Unidos, que está se afastando de 

suas funções no país, diz: 

 
Estou partindo quando o ego brasileiro está ferido, em uma época de problemas 
aparentemente sem precedentes. Mas, como o escândalo Watergate comprovou a 
força do sistema americano, as atuais dificuldades do Brasil também tem lado 
positivo.72 
 

E complementa: “há espaço para otimismo, apesar da nuvem de obscuridade que 
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70 Silva, Carla Luciana 2005, p. 36. 
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desceu em Brasília, pois aqui também o processo de “reinvenção do governo” está 

caminhando”73. Ele ainda amplia a necessidade de uma relação ainda mais forte com os EUA: 

 
Nos últimos quaro anos, o Brasil demonstrou sua vocação democrática e a força de 
suas instituições. A liderança do Brasil é essencial para formar a Comunidade de 
Nações Democráticas do Hemisfério proposta pelo Presidente Clinton.74 
 

Esta mensagem, através de Veja, reforça o seu discurso para o que está por vir. Sendo 

assim, é possível identificar a importância do Plano Real para a Revista Veja. Dessa forma, o 

ano de 1993 só poderia ser avaliado a partir do que viria a ser o ano novo, como aqui 

explicitado pela revista em sua primeira edição no ano de 1994: 

 
Podemos agora voltar à questão inicial: 1993 terá sido um dos melhores ou um dos 
piores anos da História do Brasil? Já temos a resposta, e ela é a seguinte: isso é o 
que 1994 dirá. Se os acontecimentos de 1993 terão um efeito frutuoso para a vida do 
país depende do encaminhamento que se dará, em 1994. 75  
 

Assim, para a Revista, estava na hora de enfrentar os problemas e construir um novo 

processo para o país. Para isso ela aponta o inimigo comum; todos deverão se sacrificar para 

que esse “mal” termine (Bancos, Empresários, Governos Federal, Estaduais e Municipais e 

principalmente a população em geral), e esse “inimigo” se chama inflação. 

O ano começa e “a inflação, pelo que tudo indica, vai chegar a 40% em janeiro”76. 

Isto parece ser um mau presságio, para Veja, o mal da super inflação. “Apenas uma vez na 

história do país a inflação dobrou o cabo dos 40%. Foi em 1989, no final do caótico governo 

Sarney”, pois “em novembro de 1989, a inflação foi de 41,42%. Nos quatro meses seguintes, 

subiu os para os degraus de 50%, 70% e 80%, até o presidente Fernando Collor assumir e 

aplicar o seu confisco”. É assim que ela teme o ano que começa e salienta o que pode se 

repetir, porque “o pior é que a inflação de 40% não fica em 40%. Quem faz uma operação 

econômica não sabe direito se vai ganhar ou perder, por isso mira os preços para cima e 

produz mais inflação”77. 

Essa lembrança fez com que a Revista ampliasse sua pressão em torno do Congresso, 

através do ultimato que o ministro fez ao Congresso: 

 
Que os parlamentares aprovem o Fundo Social de Emergência, peça que considera 
essencial para zerar o fantasma do déficit público, que está na origem da turbulenta 
chaga da inflação.78 

                                                 
73 Idem. 
74 Idem. Ibidem. 
75 Toledo, Roberto Pompeu de. Propósitos para 1994, Especial, Veja, 05/01/1994, p. 90. 
76 Maior de 40, Economia e Negócios (Preços), Veja, 05/01/1994, p. 75. 
77 Idem. Ibidem. 
78 FHC2 por H²O abaixo?, Brasil, Veja, 09/02/1994, p.18. 



 
 

 

 
A Revista Veja alarma a sociedade para o que poderia ocorrer se houvesse um pedido 

de demissão do Ministro FHC. Assim, ela constrói um temor para o futuro do país, que em 

última instancia seria o rompimento do Estado Democrático de Direito, pois o país vivia uma 

inflação de 40% ao mês, estava à beira da hiperinflação e este cenário era catastrófico: 

 
Sua renúncia à Fazenda jogaria o país, com 40% de inflação por mês, num cenário 
em que todas as desgraças seriam possíveis: hiperinflação, convulsão social, 
alteração no calendário eleitoral e no limite, ruptura institucional. 79  
 

Dessa forma, “negociar com um congresso atordoado virou um dilema” , 

principalmente no intuito de que a 1ª fase do Plano Real fosse aprovada, porque “a equipe 

econômica não quer mais mudanças”. A cada atraso em sua aprovação aumentariam as 

chances do plano dar errado. “Com razão, entende que cada mordida do Congresso torna a 

aplicação do plano mais complicada e pode dificultar a vigência da Unidade Real de Valor, 

a URV”80.  

Assim, é apresentada a tática do governo para ampliar a pressão: 

 
Na conversa, acertaram o pronunciamento que o ministro Fernando Henrique fará na 
cadeia de televisão nesta segunda-feira. Na sua fala, pretende explicar para a opinião 
pública a necessidade de zerar o déficit e a importância do Fundo. Prevêem-se novos 
muxoxos contra o Congresso. E, se o plano não for votado nesta semana, o 
aprofundamento da crise.81 
 

A responsabilização do Congresso, para a Revista Veja, pelo futuro da nação é muito 

perceptível e vale ressaltar que, nesta questão, ela apresenta esse Plano como única saída. 

 
Demorou-se tanto a examinar e discutir e votar o plano econômico do Ministro 
Fernando Henrique Cardoso que dele resta pouco. Chegou a hora de enfrentar a o 
fato: ou se aprova o que o ministro propõe ou se substitui sua proposta por outra 
melhor.82 
 

A partir destas pressões vem a aprovação em 1º turno, na Câmara dos Deputados, do 

FSE, já que “os políticos cederam ao apelo feito pelo ministro em cadeia de radio e 

televisão”83. Para Veja, com esse apoio do Congresso, chega a hora de conhecer os futuros 

problemas para a implementação do Plano Real. Era o momento de colocar a URV para 

funcionar: “Para lançar seu novo indexador,  a URV, e a nova moeda, o real, o maior 

gargalo da equipe econômica são as leis”.84 
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Essa segunda fase é a mais delicada do Plano, pois é quando ele não depende, apenas, 

do Governo, mas sim de todos os setores da sociedade. “A URV não é uma moeda, é um 

índice oficial de inflação que deverá ser calculado diariamente pelo Banco Central e deverá 

acompanhar as oscilações do dólar“85, de modo que, no planejamento do Governo, os preços 

e salários estariam convertidos em URV, no momento de ocorrer a mudança de moeda, o 

Real.  

 
Quando se olha o projeto de Fernando Henrique pelo seu poder de fogo, parece logo 
imaginar que a URV será mesmo o grande indexador dos preços do país. Os salários 
serão definidos em URV, o que já envolve 40% do PIB brasileiro. Além disso, as 
tarifas públicas também estão presas à URV. Isso puxa um outro tanto. Os 
comerciantes e os industriais podem até aumentar seus preços acima da URV, já que 
estão livres para isso. Mas terão pela frente consumidores cujos os salários não 
variam, em URV. Portanto haverá uma pressão forte no ar para que os empresários 
terminem se enquadrando no novo figurino.86 
 

Diante desta nova conjuntura é que a revista apresenta de forma mais explícita a URV 

e como ela funcionará dentro da economia. Dessa maneira, apresenta suas proposições e 

começa a dialogar com o Plano para que o mesmo dê certo. Apresenta também a discussão de 

quanto tempo a URV ficará em funcionamento, pois além da queda da inflação momentânea 

é preciso pensar em quem manteria a estabilidade no próximo período. Com isso, apresenta 

as proposições de dentro do governo para quando isso deve ocorrer, pois agora o Ministro 

FHC é mais do que nunca candidato à sucessão de Itamar Franco. 

A URV foi lançada, com grande esperança, no dia primeiro de março pelo governo e 

pela Revista Veja, que dá um grande destaque à novidade: 

 
O país passou muitos anos num ambiente de total desorganização econômica. Pelo 
que prometeu o ministro Fernando Henrique Cardoso em sua medida provisória, as 
pessoas vão sair para trabalhar nesta segunda-feira com algum horizonte pela frente. 
Pelo menos sabem que há um plano de estabilização em curso e podem até volta a 
sonhar com um país melhor.87 
 

 A importância dada à URV tem uma razão, “ela tem a função de organizar a 

corrida, quando todos estiverem marchando juntos, o governo cria a nova moeda88” . Nesta 

proposição de estabilização é preciso um processo de transição, onde a moeda fraca seja 

substituída não por outra moeda, mas sim por este indexador que calcule a inflação diária. 

Após isso há uma acomodação de preços e salários nesse indexador, a nova moeda entra em 
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cena já sem pressão da inflação89. 

 
Na verdade, contudo, a URV foi muito mais do que um “superindexador”, ela foi o 
embrião da nova moeda, ou uma espécie de moeda incompleta, pois, embora não se 
constituísse, ainda, em meio de pagamento e reserva de valor, cumpriu uma das três 
funções de qualquer moeda, qual seja a de ser unidade de conta.90 
  

A primeira semana não foi boa para a URV, e a Revista Veja alerta para isto. “Um 

balanço rápido da primeira semana do sexto plano de estabilização econômica dos últimos 

oito anos mostraria outros problemas, além dos disparos dos preços“91, o que colocaria o 

Plano Real em risco. Veja sinaliza que esses aumentos estão ligados a uma falta de confiança 

dos empresários com o atual Plano, já que nos últimos cinco planos foi o setor privado que foi 

o mais atingido, principalmente por causa dos congelamentos de preços. 

 
Pouco antes do surgimento da nova moeda, um comportamento defensivo por parte 
das empresas – que implicou preços excessivamente elevados e desalinhados.92 
 

A Revista sinaliza que qualquer tentativa de reformar o Plano pode acabar acarretando 

na sua morte prematura, pois o país está num momento crucial para conseguir vencer a 

inflação, sendo assim o momento é inoportuno. 

 
A pior coisa que poderia acontecer agora seria uma tentativa de apaziguar os 
conflitos. Os descontentes querem que se dê um pouco mais aos trabalhadores, que 
se tire um pouco menos dos banqueiros e que se promova o velho festival populista 
de congelar as prateleiras dos supermercados. A intenção dos reformadores pode até 
ser boa , mas as modificações mandariam o FHC2 direto para o arquivo dos planos 
naufragados. Ele já não é nenhuma maravilha. Deformá-lo para evitar atritos o 
pregaria no fundo de um caixão - o sexto enterro de um programa econômico desde 
o Cruzado.93 
 

Assim, a Revista Veja e “quase todos os economistas concordam que a URV e o real 

serão mais duas novidades a arder na fogueira da inflação caso não sejam sucedidas de 

reformas estruturais profundas capazes de desintoxicar a vida econômica brasileira” e com 

isso ter um processo de estabilização de longo prazo. Veja preconiza a importância da 

Revisão Constitucional, que vinha ocorrendo no Congresso, e espera que este espaço possa 

ser importante para promover as reformas em setores essenciais da economia, para que o 

Brasil não tenha dificuldade de manter o déficit zero e com isso não gerar pressão 

inflacionaria.  

 
A chamada revisão constitucional, em andamento naquele período, tendo por 
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92   Filgueiras, Luiz. A história do Plano Real, 2000, , pag 106 
93 Os oligopreços atacam. Brasil, Veja, 09/03/1994, p. 31. 



 
 

 

objetivo, sobretudo, a efetivação de reformas de caráter liberal na organização do 
Estado – em particular, a quebra dos monopólios estatais -, se constituiu, segundo os 
autores do plano, em elemento essencial para que o seu resultado final fosse 
positivo. No entanto, posteriormente, com o fracasso daquele processo revisor nessa 
direção, essas reformas passaram a fazer parte do discurso do candidato FHC, na 
qualidade de quarta etapa do plano.94 
 

Dessa maneira ela deixa claro que de algumas destas ações não avaçam pôr serem 

tratadas de forma “ideológica”. 

 
O Banco de Investimento Morgan Stanley calcula que de 1985 até agora as 
privatizações em cinqüenta países renderam 328 bilhões de dólares aos governos. 
Até o ano 2000 esse valores devem dobrar. Só no Brasil, onde sobra Estado e falta 
governo, a privatização ainda é tratada como uma questão ideológica. 95  
 

Então se apresenta para a nação a candidatura do Ministro FHC, a partir de suas 

páginas. Neste momento há duas questões centrais, a primeira em relação as alianças de FHC 

para a disputa do pleito de 1994 e a outra sobre como ficará o Plano a partir de abril, com a 

sua saída da pasta da Fazenda. 

Em relação à primeira questão, Veja mostra as conversas de FHC para se aproximar 

do Partido da Frente Liberal (PFL) e conseguir fechar esta aliança para a disputa ao Planalto. 

Em referência aos outros debates, no primeiro momento o debate é em relação à sua 

tramitação no Congresso, é simples – ou aprova do jeito que está ou deixa o Governo 

continuar reeditando a medida provisória da URV  – A Revista Veja aprova a medida.  

O segundo momento é mais central para a Revista, pois implica quem dará seguimento 

ao Plano Real, sem a presença de FHC. Evidentemente que FHC sempre estará por perto, pois 

Veja destaca que o seu futuro como candidato depende da funcionalidade do Plano até as 

eleições. A Revista deixa muito claro que para este momento é preciso um ministro que saiba 

lidar com Itamar. Assim, alguém do setor “político” tem mais chances de assumir o 

Ministério da Fazenda neste momento. 

Então FHC, que já aparece em segundo lugar nas pesquisas de opinião, foi substituído 

pelo funcionário de carreira do Itamaraty, Rubens Ricupero. O novo ministro parece dar 

sinais que não irá atrapalhar o Plano Real e sim dar continuidade ao mesmo. 

 
Acho que é preciso rever a Constituição. Veja, por exemplo, a questão das 
transferências e das vinculações. Hoje o governo federal é obrigado a transferir boa 
parte da receita para os Estados e municípios, ou a destiná-la a gastos vinculados. 
Uma parcela de menos de 10% do Orçamento é de livre disposição pelo executivo.96  
 

Quanto mais o tempo passa mais aumenta a pressão da revista: “os primeiros sinais de 
                                                 
94 Filgueiras, Luiz. 2000, p. 109. 
95 Os oligopólios atacam. Brasil, Veja, 09/03/1994, p. 37. 
96 Roberto Pompeu de Toledo, Entrevista: Rubens Ricupero, Veja, 1994, p. 08. 



 
 

 

inflação de abril, medida pela FIPE, mostram que os preços estão caminhando rapidamente 

a casa dos 50% ao mês”97. A arma do governo para conter isso será a política de juros altos. 

Essa arma deve permanecer mesmo após o lançamento do Real, já que é preciso conter o 

consumo, no primeiro momento, para não ocasionar pressão inflacionária.  

A data para o lançamento está fechada para Julho, em comum acordo entre o 

candidato e o novo ministro. Agora falta noticiar a novidade, o que irá depender de Itamar. 

Para Veja, o que é preciso é avançar no andamento do Plano no Congresso, pois as coisas 

ainda estão muito emperradas e isso pode prejudicar e muito o fim da inflação.  

 

II.III - Arrocho Salarial e liberdade nos preços: Dialogando com a Sociedade Civil 
 
Uma das diferenças centrais do Plano Real, para os demais planos da Nova República 

foi a questão da política salarial e o alinhamento dos preços. Nas experiências passadas, 

principalmente no cruzado, foi a tentativa de combater a inflação sem recessão, conciliando a 

estabilização de preços com aumento do consumo no curto prazo acabou sendo um fiasco, 

segundo a Revista. Debateremos aqui a nova forma encontrada de estabilizar a economia, que 

indicava uma necessidade maior de dialogo com setores da Sociedade Civil, pensando este 

conceito a partir de Antonio Gramisc. 

O caráter democrático que a Revista sempre da ao Plano é centrado nas duas questões 

anteriores, pois desta vez a proposta do governo saía das antigas formas, ou seja: fixação dos 

salários em URV pela média e o não congelamento dos preços. 

A questão salarial foi tocada com muito cuidado, pois, como sabemos, quando se toca 

no bolso do trabalhador a tendência de mobilização se amplia e neste momento era preciso 

construir uma argumentação forte em torno do assunto. A grande questão em relação aos 

salários é como será a conta para se chegar ao seu valor em URV, em março.  

A proposição do governo, defendida pela Revista Veja, é que o salário seja a média 

dos últimos quatro meses (fevereiro, janeiro, dezembro e novembro) em URV e com isso se 

calcula o salário do mês de março, que seria seguido até um reajuste acordado com o 

patronato. A argumentação é que o salário estando em URV o trabalhador não perderia mais 

com a inflação, já que a URV não é uma moeda e ele receberia o valor do salário em cruzeiro 

real, na visão a Revista Veja. 

 
Inicialmente, faz-se a passagem compulsória dos salários, através do sistema já 
conhecido de outros planos, isto é, com base na média do salário real prevalecente 
no período imediatamente anterior [...] Essa forma de passagem do salário de 

                                                 
97 Os juros fervem a 60%, Economia e Negocios, Veja, 20/04/1994, p. 88. 



 
 

 

Cruzeiro para URV deu origem, como em planos anteriores, uma grande discussão 
sobre a existência ou não de perdas para os trabalhadores.98 
 

Assim o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos 

(DIEESE) apresenta que haverá perdas de 28,5 a 34,8 % do salário. Veja sai em defesa da 

proposição do governo apontando a parcialidade da analise do DIEESE. Argumenta que a 

analise é feita a partir de alguns critérios que não levam em conta algumas questões, como 

“os aumentos a títulos de produtividade” e “os aumentos do valor da hora extra e do 

trabalho noturno” que, para a revista, são importantes e com isso modificaria os números, 

pois para Veja “os cálculos partem de bases falsas e chegam a resultados errados. De tão 

grosseiros, os erros até parecem intencionais.” 99 

Com isso a Revista Veja tenta desconstruir a argumentação do DIEESE, pois o mesmo 

“deixa de considerar uma série de vantagens obtidas desde 1988. Ao omiti-las, acaba 

igualando os filiados de sindicatos que negociaram os acordos mais favoráveis aos que 

realmente perderam dinheiro nos últimos anos. O grupo dos que mais perderam reúne maior 

parte dos trabalhadores brasileiros”. Somado a isso vem uma batalha judicial, que dará as 

condições materiais para essa política. 

 
O Sindicato dos Metalúrgicos de São Paulo, associado à Força Sindical, provocou 
um julgamento de dissídio de greve pelo Tribunal Regional do Trabalho de São 
Paulo. O Juiz Relator, Dr. Rubens Tavares Aidar, exarou sentença (TRT-SP 
091/94A) esclarecendo que o direito à inflação relativa ao “ chamado mês de 
competência relativo ao índice de inflação que supostamente teria sido afastado, não 
existe. Trata-se - dizia o juiz relator - de tese que configura um verdadeiro 
estelionato político-ideológico, pois, procura conduzir o trabalhador ao erro de 
considerar que está sendo lesado, o que não é verdadeiro. O direito do empregado - 
prossegue o voto - é receber seu salário reajustado com a inflação de um mês, e não 
duas inflações em um mesmo mês”.100 
 

Do outro lado da moeda está questão dos preços. Nas experiências anteriores ao Real, 

a arma utilizada foi o congelamento dos preços, um choque heterodoxo na economia, porem o 

que ocorria eram que: 

 
Os preços não estavam alinhados na velha moeda, o que é totalmente impossível de 
ocorrer, por definição, numa economia com altas taxas de inflação e, portanto, o 
congelamento – a passagem abrupta da velha para a nova moeda – apenas cristalizou 
essa mesma situação na nova moeda101. 
 

Já com o Real o processo de alinhamento dos preços foi outro: 

 
URV cumpriria a função de alinhar os preços relativos, inclusive os salários, de tal 

                                                 
98 Filgueiras, 2000, p . 106. 
99 Escorregão Intersindical, Economia e Negócios, Veja, 02/03/1994, p. 83. 
100  Franco, 1995, p. 43-44. 
101 Filgueiras, A história do Plano Real, 2000, pag 82. 



 
 

 

modo que, após a criação da nova moeda (real), esta não fosse contaminada pela 
inflação passada, associada a associada a velha moeda. 
  

Diferentemente do setor público, a iniciativa privada não era obrigada a converter seus 

preços em URV. Isto deveria acontecer de forma tranqüila na medida em que o plano 

ganhasse força e respaldo entre estes setores, porém o que vemos neste momento é o aumento 

acelerado dos preços.  

 
No entanto, essa circunstância acabou por ser positiva para o sucesso do Plano, pois, 
nos três meses seguintes a introdução do Real, os preços se alinharam a partir 
também de pressões para reduzi-los, e não apenas para aumentá-los, em razão dos 
exageros cometidos na passagem para URV – ao contrario de experiências que 
fizeram uso do congelamento de preços e salários, em que o desalinhamento dos 
preços relativos na nova moeda trouxe pressão para aumentá-los.102 
 

Para termos uma idéia disso o Grupo abril em Julho abaixou o preço de todas as suas 

publicações, inclusive da Veja, com grande publicidade dentro da própria revista. 

 
A URV tornou desnecessário o congelamento, a pré-fixação, ou qualquer outro 
mecanismo coercivo de intervenção nas decisões soberanas dos agentes econômicos. 
Ela favoreceu uma fecunda via entre a heterodoxia e a ortodoxia.103 
 

Foi neste momento de transição da velha economia, hegemonizada pela política das 

substituições de importações para a nova economia, hegemonizada pela agenda liberal, que a 

Revista Veja busca o pacto pelo Real, sendo que vale salientar mais uma vez sua palavra de 

Ordem – É dever de Todos lutarem pelo Real, segundo Veja. 

 

II.IV - Considerações Parciais: 

 A chave para o sucesso do filho mais novo dos planos econômicos, da Nova 

República, foi a estrutura armada para a sua implementação. Não bastava apenas baixar 

medidas, era preciso o convencimento deste projeto. E nesse sentido o papel da Revista Veja 

e da grande mídia é central nesta construção. 

 
Uma das virtudes do pacote econômico é que com ele se renunciou ao 
autoritarismo das medidas impostas de surpresa às vésperas de um feriado 
qualquer. A estabilização, na versão de Fernando Henrique Cardoso, é 
um processo a ser construído lentamente com a colaboração da 
sociedade.104 
 

Assim, pressionar o Congresso para que o mesmo aprovasse a primeira fase do 

plano, o diálogo constante com o empresariado para que o mesmo compreendesse que era o 

momento da mudança na forma de acumulação capitalista no Brasil e, sobretudo, ao construir 
                                                 
102 Idem, p. 106. 
103 Franco, 1995, p. 49. 
104  Um belo plano que nasceu furado, Economia e Negócios, Veja, 15/12/1994, p.116. (ênfases nossas) 



 
 

 

que o trabalhador também era responsável pela inflação brasileira e que deveria “cortar na 

própria carne” para por fim ao mal que, desde o fim dos anos 1970, assolava o país. Este era o 

papel que a grande mídia, ligada ao projeto liberal, tinha que fazer. 

Não nos resta entrar num debate sobre imprensa a partir da dicotomia entre a boa e 

má imprensa, mas sim que este é um instrumento central, acentuadamente na atual realidade, 

no cenário da luta de classes e na manutenção da hegemonia burguesa no Brasil e no mundo. 

Veremos adiante esta ação da Revista já com o Real na vida dos brasileiros. 



 
 

 

III Capitulo – Veja e o Real: Construindo a Hegemonia 

 

 Neste nosso último capitulo continuaremos a analisar o Plano Real, porém não mais na 

sua construção e sim em seu funcionamento como novo padrão monetário. Faremos um 

debate sobre a questão do Real nos seus primeiros seis meses de vida, atentando para como o 

mesmo se comportou e como os agentes políticos atuaram neste momento a partir do olhar da 

Revista Veja. 

 Neste mesmo período ocorreu um importante debate sobre o processo eleitoral de 

1994 onde esses sujeitos (Plano Real, FHC e Revista Veja) tiveram ação determinante em seu 

desfecho, porém a ênfase da análise não recairá sobre esse debate, pois esta contenda já foi 

esmiuçada de forma quase completa por trabalho Silva (2005. Aqui trataremos deste debate, 

mas apenas em torno de como o plano foi utilizado para as eleições sem em entrar de fato 

neste debate. 

 

III.I – A nova moeda: do lançamento à posse. 

 

 

Aproxima-se a chegada da introdução do real na economia brasileira, em substituição 

ao cruzeiro real “batido por uma inflação projetada para chegar a 9000% até o final do 

ano”105. Para a Revista Veja o país nunca conseguiu estar numa situação tão confortável para 

combater o mal da nação; ajuste nos gastos públicos, reservas cambiais razoáveis e uma 

política econômica comprometida com o fim da inflação. Em resumo, o projeto iniciado com 

Collor está perto de sua consolidação, porém sem confisco. 

A Revista apresenta a data que a nova moeda irá funcionar, 1º de julho de 1994. Ela 

indica que esta data não será mais esquecida, se tudo andar como deve. Mas nem tudo andou 

como deveria. O ajuste fiscal foi feito, mas pela metade, as reformas estruturais pararam de 

vez com o fim da revisão constitucional. 

Veja coloca que, se estas questões não forem resolvidas, o Plano só ficará de pé no 

máximo uns cinco meses. Desta forma, já em janeiro de 1995, entrará um novo governo e o 

seu papel será o de fazer o Real virar realidade para as próximas gerações, no modo de pensar 

da Revista. 

 
“Além disso, a chamada revisão constitucional, em andamento naquele período, 
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tendo por objetivos, sobretudo, a efetivação de reformas de caráter liberal na 
organização do Estado – em particular, a quebra dos monopólios estatais -, se 
constituiria, segundo os autores do plano, em elemento essencial para que o seu 
resultado final fosse positivo. No entanto, posteriormente, com o fracasso daquele 
processo revisor nessa direção, essas reformas passaram a fazer parte do discurso do 
candidato FHC, na qualidade de quarta etapa do plano” 106 
 

Assim, para a Revista, o próximo presidente terá que ser alguém que ande com o 

Plano aos seus moldes. Neste cenário só existe um, o “Pai do Plano” - o Candidato FHC. A 

Revista Veja aproveita o momento para começar a apresentar a nova moeda e, apesar das 

incertezas, se inicia a preparação da nova sociedade de consumo. Uma sociedade que poderá 

comprar a crédito ou no crediário, pois sem o mal da inflação a utilização destes mecanismos 

deve ser ampliada. Com isso a vendas no cartão devem voltar, como ressalta a própria revista: 

“é provável que o cartão comece a ser usado no Brasil, a partir de julho, como em qualquer 

país do Primeiro Mundo – apenas para simplificar as transações.” 107 

Aproxima-se do lançamento do Real, após a “maior operação de distribuição de 

dinheiro já realizada no mundo desde que os Assírios inventaram a moeda, no século VII 

A.C.”, organizada pelo Governo “a operação real tem como objetivo recolher 3,4 bilhões de 

cédulas de cruzeiro real e substituí-las pelo novo padrão monetário”. Esta operação vem em 

meio a muita dúvida e a Revista não perdeu tempo para apresentar qual será, mais ou menos, 

o valor de compras das novas cédulas, além de apresentar seu novo visual, sendo que “uma 

das primeiras decisões: não estampar a imagem de ninguém”, pois “para não correr riscos 

decidiu-se homenagear a fauna nas cédulas do real” 108. 

Às vésperas do lançamento do Real, a Revista Veja faz um breve relato de como 

nasceu o Plano Real, que vinha com o intuito de acabar com a inflação que sufocava o país há 

mais de 20 anos. A equipe econômica sabia dos limites para este momento, sendo assim a 

Revista eleva os seus “criadores”, no sentido que foram homens que não vacilaram na hora da 

decisão de mudar o país e, desta forma, mostra cada vez mais otimismo com o futuro do 

Plano. 

Assim no dia 1º de julho de 1994 é lançada a nova moeda, o Real. Daqui em diante 

saem de cena as suposições e entra a prática do Plano em seu funcionamento de fato na vida 

de milhões de brasileiros. Agora, além de acompanhar o seu andamento, é preciso, para a 

Revista, estar alerta para que o mesmo continue no caminho certo, pois “depois de seis planos 

econômicos no curto período de oito anos, o brasileiro ganhou agilidade espantosa para 
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enfrentar mudanças monetárias” 109. 

No entanto a Revista começa a apontar os “vilões de última hora” que estariam 

colocando em cheque o Plano, já que “a credibilidade é a única moeda forte realmente capaz 

de fazer o plano dar certo”. Para Veja tudo poderia ter ocorrido muito bem se “não fossem 

alguns espertalhões que entraram em cena para estragar a estréia do real”.  Alguns 

“governadores, prefeitos e empresários aproveitaram a mudança no dinheiro para dar um 

último empurrão nos preços” 110. 

 
O Brasil da superinflação habituou os consumidores a serem tolerantes com 
aumentos pesados, de até 10% ou 15%. Num regime de preços 
enlouquecidos, esses aumentos faziam pouca diferença e acabavam diluídos 
na inflação do final do mês. Numa economia estável, como deve ser a 
brasileira nos próximos meses, a coisa muda drasticamente, mesmo porque os 
salários estão engessados na prática. 111 
 

 A Revista também irá trazer que entre os vilões não estão só os grandes empresários, 

mas também os pequenos, que de forma abrupta saíram para remarcar seus preços. E que além 

desses aumentos o arredondamento foi outro grande problema na estréia do real: 

 
Entre os vilões dos preços altos na virada do real estão também grandes e 
pequenos empresários. Na semana que antecedeu a estréia do real, a corrida 
para remarcar os preços foi selvagem. O pão francês subiu 15% em URV em 
São Paulo. Um outro problema foi o arredondamento. Na manhã de quinta 
feira, era difícil encontrar uma barraca de feira livre com preço quebrado, em 
centavos. Este é outro mau hábito criado pela febre inflacionária. Só que 
agora, com a inflação supostamente sob controle e os salários sem reajustes 
mensais, aumentos como esses tem um peso muito grande. São um assalto 
ao bolso do trabalhador. 112  
 

Neste momento, para a Revista, é importante que apresente quem sairá perdendo, o 

trabalhador, mesmo colocando em pé de igualdade os oligopólios e os feirantes.  É preciso 

construir a posição pró-real, não apenas com os empresários, mas também com os 

trabalhadores e desta forma disputar “corações e mentes”, para o seu projeto. 

 A problemática destas questões, central para a Revista Veja, “é a repercussão que 

elas terão no índice de inflação de julho” 113, pois baseada nestes índices é que serão feitas as 

negociações salariais e, caso isso ocorra, um possível aumento salarial poderia ser repassado 

aos preços gerando uma grande pressão inflacionária o que poria no chão o Plano. Mas, 

apesar de tudo, “o real saiu-se extraordinariamente bem na sua primeira semana de vida”114. 
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 Chegamos a um novo momento para a Revista, onde ela irá defender o atual Plano 

cada vez mais, porém deixando claro que esta é apenas uma parte do plano de estabilização. 

Ela aproveita para deixar claro que o papel central do Governo para que tudo continue dando 

certo. 

 
Do lado do Governo, as demonstrações também são positivas. Brasília 
mostrou, na primeira semana de vida do real que tem controle absoluto da 
situação econômica. [...] Foi uma boa semana de estréia do plano econômico. 
Se a gerência governamental continuar na mesma toada, com as inevitáveis 
correções de rumo se dando sem concessões às pressões, o fantasma da 
inflação terá enormes chances de ser exorcizado.115 
 

 Se tudo parece que anda bem então o momento é andar para frente, pois “existe uma 

moeda sólida, os preços estão estáveis, é possível planejar as compras”. A Revista traz o 

momento que se segue ao real como uma circunstância em que  é possível sentir “o gostinho 

do que é viver numa economia estável.” Assim “a euforia está plenamente justificada” 116. 

Porém, para a Revista não convém esquecer que ainda tem muito trabalho a ser feito para a 

manutenção da estabilidade econômica. 

 
Sem reformas estruturais na economia será impossível atrair investimentos, 
sustentar um desenvolvimento de longo prazo, alterar a distribuição de renda. 
Sem reforma tributária, patrimonial e administrativa, sem uma revisão do 
pacto federativo, de maneira a redistribuir de maneira racional as 
responsabilidades da União, Estados e municípios, a economia brasileira 
continuará engasgada. Tudo isso resta a fazer, no médio e no longo prazo. 
[...] O Plano Real é um primeiro passo, até aqui extremamente bem-sucedido, 
de uma série de medidas que poderão fazer o Brasil melhorar117. 
 

 O otimismo se mantém nas páginas da Revista, principalmente que o momento do real 

é de grande entusiasmo, pois uma febre de consumo assola o país e a Veja justifica, já que 

“nos países de economia estável, é assim que se faz. As pessoas compram a crédito e usam 

seus cartões intensivamente”. Esse clima é justificado porque “os brasileiros estão  

adaptando suas pernas cansadas a esse ritmo”, pois “quando a inflação é baixa, as pessoas 

compram com mais eficiência, porque conseguem saber se uma coisa está cara ou barata”118.  

 Neste momento Veja ressalta a diferença em relação aos outros planos econômicos, 

que também em seu início tiveram um febre de consumo: 

 
Nos outros planos econômicos, normalmente dotados de congelamentos de 
preços, a vida das pessoas mudou de maneira. No Cruzado, de 1986, todos 
amanheceram ricos, foram aos açougues atrás do filé e passaram a andar de 
taxi. Foi uma alegria muito intensa e rápida. Logo o filé sumiu do açougue e 
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o chofer do taxi recusava passageiros, por causa do taxímetro congelado. No 
plano Collor I, com o seu confisco, todos amanheceram pobres. A inflação 
caiu por um tempo, muito curto, e o país resfriou-se numa recessão de três 
anos. 
 

 Não obstante, “temia-se que acontecesse todo tipo de confusão no curso do plano 

Real, mas as pessoas adaptaram-se à URV e à nova moeda com rapidez e serenidade”, 

embora para a Revista “essa serenidade se deve a atitude do governo, que anunciou as varias 

etapas de seu plano com antecedência de meses” e se ocorreu algo de errado desta foi vez foi 

do lado do empresariado. E conclui que quem “derrubou a inflação, na prática, foi o 

consumidor”119. 

 Este é o comportamento de Veja, que coloca que toda ação dos sujeitos envolvidos no 

Plano deve ser feita a partir da ação no combate à alta dos preços, enquanto consumidores. 

Pois, como veremos mais na frente, ela tratará de forma diferenciada esses consumidores 

quando a ação dos sujeitos for de forma organizada e enquanto trabalhador. É natural que faça 

desta forma, pois é preciso cada vez mais ressaltar as virtudes do plano a partir do seu 

entendimento das relações sociais, em que não existem trabalhadores e sim consumidores. É 

tanto que mais uma vez ela traz a necessidade da reforma do Estado para a manutenção da 

estabilidade, mostrando quem e quando deverá fazê-las: 

 
O governo está preso hoje a normas constitucionais que o obrigam a gastar 
mais do que arrecada. Esse detalhe produz inflação e não foi desligado. A 
tarefa caiu no colo do próximo governo. Entre outros focos inflacionários 
estão a Previdência Social, com as contas arrombadas, e um sistema 
tributário absurdo. Esses pontos também terão de ser resolvidos pelo sucessor 
de Itamar e pelo próximo congresso.120 
 

 Este discurso de que é tarefa do próximo governo fazer tais mudanças pela 

manutenção da estabilidade está colado com a disputa presidencial, tanto que “desde que o 

real entrou em vigor, há seis semanas, Fernando Henrique Cardoso deu início a uma 

arrancada espetacular”121 

 
O fator real foi o grande impulso da candidatura de Fernando Henrique até 
aqui. Respondendo aos pesquisadores, eleitores nem sabem quem é Fernando 
Henrique, mas esclarecem que irão votar no “homem do real”. [...] o real 
trouxe a crença que a vida pode melhorar.122 
 

 Assim, o discurso de Veja casa-se de forma importante coma ascensão de FHC, pois 

ele é o candidato do real e foi construído para isso. Discutiremos este assunto mais 

                                                 
119   Idem, p. 90. 
120   Idem. 
121   Reviravolta total, Brasil, Veja, 17/08/1994, p. 30. 
122   Idem, p.31. 



 
 

 

profundamente na próxima seção, mas é importante trazer que agora as eleições ganham um 

novo rumo, diferentemente de quando o candidato Lula tinha 40% das intenções de votos, 

pois com a nova moeda o que de fato mudou “foi o conjunto da situação política”. 

 
A partir do real esse cenário modificou-se quase por inteiro. A nova moeda 
fabricou a popularidade de Fernando Henrique, que se mostrou capaz de dar 
coesão a um imenso bloco de forças que, de uma forma ou de outra, sempre 
esteve a frente do governo ao país. [...] Essa situação ajuda a explicar o 
desmoronamento de Lula. Em nenhum país do mundo se viu um candidato 
com um perfil de esquerda, como o seu, sair-se bem em eleições, a não ser 
quando se instala uma situação de crise. [...] É essa situação de fundo que 
trabalha contra a campanha de Lula e faz crescer os votos de Fernando 
Henrique.123 
 

 Depois de tanto otimismo em torno do Plano, o debate em torno da questão salarial 

volta à tona e faz a Revista mais uma vez tomar lado. A inflação de julho e agosto bate a casa 

dos 11%, segundo o IPC-r124, e “essa taxa servirá para reajustar os salários de categorias 

profissionais importantes”, muito provavelmente “esse trabalhadores vão querer os 11% e o 

temor do governo é que o patrão repasse o aumento para o preço”. O temor da Revista é que 

“caso essa aliança de aumentos e repasses aconteça, o país estaria caminhando 

aceleradamente para a velha espiral inflacionária”. Assim, para Veja, os “futuros reajustes 

salariais, há poucas coisa a fazer, a não ser contar com a colaboração dos empresários. 125  

  Com isso vemos que a solução para Veja é a manutenção dos salários do jeito que 

estão, caso isso não seja feito o plano pode naufragar, assim “o problema conjugado de 

consumo e IPC-r só ficou denso porque o país está perto de uma eleição presidencial”. Para 

Veja “esse números mostram um país relativamente em ordem num momento político que é 

delicado, para dizer o mínimo”126. 

 Mais uma vez a Revista tece uma comparação com o Plano Cruzado para manter seu 

apoio no Real, deixando claro as diferenças e as melhorias do novo plano em relação ao seu 

parente distante para empresários e para os trabalhadores. 

 
Os cidadãos muito pessimistas vão-se lembrar daquele ancestral remoto do 
Plano Real, o Plano Cruzado, feito pelo ministro Dilson Funaro, em 1986. 
Naquele choque a inflação também caiu e os consumidores invadiram 
magazines e supermercados. Semanas depois, até os produtos mais 
corriqueiros, como óleo de soja, estavam em falta e os açougueiros 
cobravam ágio pela carne de segunda. Na etapa seguinte, a inflação 
disparou como um rojão. No plano atual, os açougues continuam em paz 
depois de dois meses, e é possível comprar qualquer coisa que se queira. 
Existe ágio, mas ele está localizado nos carros populares. No Cruzado, 

                                                 
123   Idem. 
124   Este índice foi criado pelo governo e é calculado pelo IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 
125   O susto de agosto, Veja, 31/08/1994,  p. 36.  
126   Idem, p. 37. 



 
 

 

apesar do congelamento rigoroso de preços, que dava cadeia para quem 
burlasse, a inflação caiu apenas no primeiro instante do choque, para crescer 
nos meses seguintes. No Real, não há congelamento, a inflação está em 
queda e, no que seria um paradoxo econômico, o consumo está em alta.[...] 
Todos os salários, como se recorda, foram congelados em URV, e os 
preços deixados soltos. Isso aconteceu em março, criando uma algazarra a 
respeito de incríveis perdas salariais, principalmente entre aqueles 
trabalhadores que não pertencem a categorias combativas, como a dos 
bancários, metalúrgicos ou petroleiros. O fato é que a roda do consumo 
está sendo girada exatamente por esse trabalhador.127 
 

 É desta forma que a Revista Veja sai em defesa do Plano Real atacando os inimigos do 

plano coma argumentação de que com “a maré de consumo entre trabalhadores de baixo 

salário derruba por si só a suspeita de que a grande massa da população brasileira 

empobreceu com o Real”. E conclui sua intervenção por meio de suas páginas colocando que 

“existem classes muito críticas e aborrecidas com o Plano Real” e são eles “os fabricantes 

de sapatos do Rio Grande do Sul, os metalúrgicos do ABC e a categoria dos bancários”.E 

encerra afirmando que “em silêncio, uma boa parte dos trabalhadores percebeu, na hora de 

pagar a quitanda, que sobraram alguns reais para o supérfluo”128. 

 O debate em torno dos dissídios das principais categorias de trabalhadores continua 

nas páginas da Revista Veja. A argumentação segue duas vias, uma em relação ao aspecto 

eleitoral que essas mobilizações teriam e a outra em relação a um equívoco acerca dos valores 

a serem exigidos pela categoria. Na primeira alegação a Revista vem exemplificar, a partir 

dos metalúrgicos do ABC, que pelo subtítulo da matéria já tem o tom da crítica: “O Governo 

força montadoras e metalúrgicos a rever um pacto inflacionário e é acusado de provocar 

uma Greve que já estava decidida”129. 

 Com isso, para a Revista Veja, “o embrulho no ABC ocorreu num momento 

específico”, neste momento estamos à beira do dia 03 de outubro, primeiro turno das eleições 

“em que um candidato Luís Inácio Lula da Silva, está ancorado em sindicatos como o do 

ABC e o outro Fernando Henrique Cardoso, escora-se no Plano Real”, assim chega à 

conclusão que “por isso, a greve teve um uso político”130. 

 
Durante a semana, os sindicalistas procuram passar para a opinião pública a 
versão que o governo teria empurrado o ABC para a greve, com objetivos 
eleitoreiros.131 
 

 No outro lado, a argumentação vem colocar que “o problema atual das greves é que, 

                                                 
127   Idem, grifos nossos. 
128   Idem. 
129   O Conluio desfeito, Economia & Negocios, Veja, 21/09/1994, p. 108. 
130   Idem. 
131   Idem, p. 109. 



 
 

 

em todas, os trabalhadores querem trazer para o salário a inflação passada, que o Plano 

Real matou, dando ao país uma moeda estável. Afirma ainda que se “outros setores 

insistissem na prática de atualizar a inflação automaticamente, como querem os sindicatos, o 

plano estaria morto e o país mergulharia de novo na inflação crônica e alta”132. 

 Dessa maneira, para a Revista essas manobras dos sindicatos só levariam o país ao 

buraco com a volta do grande mal da nação, de um lado com intuito eleitoral e do outro de 

irresponsabilidade e corporativismo sindical. Aqui, mais uma vez, a Revista Veja não 

problematiza a questão e esconde as disputas relacionadas com os salários que se colocam no 

cenário direto da luta de classes. 

 Chegamos às vésperas do processo eleitoral e um material escrito por Lula, numa 

Revista espanhola, Cambio 16, “sob o título de Uma Eleição Ilegítima” provoca um ataque 

direto da Revista Veja, que a chama de “a peça mais tola da campanha do petista”. Diante 

do questionamento da assessoria do PT, que afirma “que o exemplo mais claro de 

favorecimento eleitoral de Fernando Henrique é o real, meticulosamente elaborado para 

favorecer essa candidatura”, ela responde que “ninguém tem dúvida de que o Real foi feito 

sob medida para coincidir com o calendário eleitoral. O eleitor sabe disso e, mesmo assim, 

dá sinais de que prefere votar no tucano porque não tolera mais a inflação”133.  

 Veio o processo eleitoral e o grande vencedor foi o Real, que fez o ex-ministro da 

Fazendo e o gerente da equipe econômica que o colocou em ação se tornar o 22º Presidente da 

República Federativa do Brasil, já no primeiro turno, com mais 53% dos votos válidos. 

Assim, chega o momento de encaminhar de fato o Plano para que o mal não volte mais à 

economia brasileira. 

  O momento é fazer o Plano andar e a Revista ressalta que “o mercado reagiu 

bem ao Plano Real e o resultado foi bom, mas não completo”, assim “a tarefa do Brasil é 

fazer dever de casa até o fim”. Com isso, mais uma vez, ela traz o debate em torno do 

Cruzado para que o Plano Real não tenha o mesmo fim, pois “as semelhanças que começam a 

despontar entre o Real e o velho Cruzado estão forçando mexidas de ajustes mais velozes do 

que a equipe econômica imaginava ser necessárias”134. 

 Desta forma, Veja chama atenção “que a partir de janeiro, com novo presidente e 

congresso renovado, ficará mais fácil adotar medidas eficazes para controlar a taxa”135. Para 

a Revista estas “medidas eficazes” são as reformas na estrutura do Estado, no sentido de 

                                                 
132   A menor em vinte anos, Inflação, Veja, 28/09/1994, p. 100. 
133   Tolices impressas, Partido dos Trabalhadores, Veja, 28/09/1994, p. 38-39. 
134  O otário do ministro, Economia & Negócios, Veja, 19/10/1994, p. 96. 
135   Idem, p. 97. 



 
 

 

colocá-lo dentro da nova modernização globalizante. Assim começa a acompanhar agora o 

futuro presidente no sentindo da montagem de seu governo e na construção de sua base 

parlamentar. 

 
Como fazem presidentes eleitos, Fernando Henrique Cardoso armou na 
semana passada um esquema capaz de mantê-lo distante dos jornalistas, mas 
nas primeiras páginas todos os dias [...] Em Brasília, reuniu-se por mais de 
duas horas com Itamar Franco. Encontrou um presidente animado com sua 
vitória. Discutiram detalhes da formação de uma equipe de transição que terá 
de manter os contatos constantes com o atual governo, como forma de não 
perder tempo para a posse [...] Assuntos mais delicados, como a nomeação de 
ministros, estão sendo tratados com assessores escolhidos a dedo [...] 
Fernando Henrique tem um problema maior para resolver. Ampliação da sua 
base de sustentação no Congresso. E já tem agendadas algumas conversas 
com caciques do PMDB. Se tiver sucesso, terá uma grande base de apoio 
para aprovar as reformas de seu plano de governo.136 
 

 Então FHC começa a montar seu governo e a Revista Veja abre suas páginas para 

mostrar e dar o seu apoio às nomeações. A equipe econômica será a mesma que implantou o 

novo padrão monetário, sendo agora chefiado por Pedro Malan que “virou ministro porque 

representa a permanência no comando da área econômica da mesma equipe do Real”. Dessa 

maneira, “a partir de 1º de janeiro o país toma contato, pela primeira vez, com um ministro 

sob administração coletiva”137. Veja deixa claro que no cenário da equipe econômica as 

coisas estão da forma que devem ser. 

 Nessa expectativa, as coisas parecem melhorar a cada dia que se aproxima a posse de 

Fernando Henrique Cardoso. Veja anuncia que “a partir do ano que vem”, haverá “um bom 

movimento no campo da privatização”. Com isso, já fala em números para o próximo 

governo, colocando que “o presidente eleito Fernando Henrique Cardoso pode arrecadar em 

um ano metade, ou mais, de que tudo o que o programa de privatização rendeu desde 

1991”138. O otimismo é enorme, o ano de 1994 foi tudo que Veja esperava dele, como vimos 

no capítulo anterior, e parece que 1995 será melhor ainda diante de tão boas notícias. Tanto 

que faz um grande convite aos investidores e coloca já duas medidas que vingarão ano que 

vem: 

 
Os investidores, portanto, que ajeitem as suas bolsas, porque 1995 pode ser 
um ano quente em matéria de negócios [...] Duas outras novidades podem 
melhorar a situação fiscal do governo e ajudar seu plano de estabilização. A 
primeira é a lei de concessão de serviços públicos [...] A lei autoriza que 
empresas privadas assumam tarefas que hoje são reservadas às estatais [...] 
Nesse caso o governo não ganha, mas poupa os investimentos que teria de 
fazer. A segunda novidade está em estudo. A equipe econômica pretende 

                                                 
136   Com a agenda leve, Veja, 19/10/1994, p. 34. 
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138   Boa Safra de Leilões, Economia & Negócios, Veja, 28/12/1994, p. 122. 



 
 

 

permitir que pessoas uses o seu dinheiro do Fundo de Garantia por Tempo de 
Serviço, o FGTS, para comprar ações de empresas privatizadas.139 
 

 Veja finaliza o ano com a apresentação do ministério do Governo FHC, dando os 

nomes de todos os figurões do primeiro escalão por pasta e, além de dar todos os detalhes 

sobre onde nasceram, onde atuaram politicamente, de que partido, profissão, entre outros 

aspectos que a Revista traz para os seus leitores estarem por dentro do novo Governo. Afirma 

ainda que “o perfil do ministério FHC é de uma equipe honesta, profissional, conservadora e 

tradicional”, complementa que “grande parte dos ministros tem experiência administrativa e 

gerencial, tanto que oito deles já foram ministros antes” e conclui que “na maioria são 

políticos ou economistas, que estão na praça há décadas” e os adjetivas enquanto “a fina flor 

daquilo que se convencionou chamar de elite”. 

 É com esse espírito que a Revista Veja encerra o ano de 1994 e abre com um enorme 

otimismo o ano de 1995. Nesse sentido, o material de publicidade de sua última edição e a 

última carta ao leitor, sintetiza admiravelmente a avaliação que a Revista faz do Período: 

 

 
Material de publicidade publicado nas páginas 96 e 97 na edição de 14/12/1994 
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Material de publicidade publicado nas páginas 96 e 97 na edição de 21/12/1994 

 
Carta ao Leitor, Veja, 28/12/1994 

 

III.II – Conclusão 

 A Revista Veja não vacilou neste segundo momento do Plano Real, o momento mais 

delicado, pois ele sairia do papel e viraria papel moeda de fato. Sua ação foi sempre construir 

um discurso pró-Plano, mas continuamente sinalizando que o mesmo sozinho não duraria 

para sempre. Assim, ajudou a construir o Plano e o Candidato, para que em 1995 as mudanças 

pendentes pudessem ser feitas. 

 Isso tudo expresso em torno do combate à inflação, sem explicitar os vínculos deste 

Plano com uma política internacional de modernização do capitalismo brasileiro para adequá-

lo a nova dinâmica econômica mundial. Demonstrou para seus leitores que o principal rival 

de seu candidato a sucessão presidencial se perdeu no Real, com isso só o seu candidato 

poderia manter a estabilidade da moeda. 

 Com isso, é possível observar sua atuação na conjuntura para consolidar um projeto 

gestado desde a redemocratização de forma mais definida. A opção pela estabilidade 



 
 

 

monetária foi a pauta deste período, diante disso as comparações com os planos anteriores 

servem de exemplo, em especial com o Plano Cruzado, para este entendimento. Pois esta foi a 

saída para congregar uma nação entorno do seu projeto de modernização do capitalismo 

brasileiro. 



 
 

 

Conclusão: 

  

De início, este trabalho precisa abre a perspectiva de uma análise mais profunda para 

ampliar a compreensão de como Veja foi uma das peças-chaves na transformação de um 

projeto de parte da Classe Dominante, em idéias de toda a nação no período da Nova 

República. Isto significa que o presente trabalho consegue trazer indícios da reconstituição da 

hegemonia liberal a partir do Plano Real, porém é importante entendê-lo no seu contexto mais 

amplo e não somente quando o mesmo foi lançado em dezembro de 1993 até o último dia do 

ano de 1994. 

 Pensamos isso, pois a hegemonia não é algo “solto no ar” e sim um embate direto de 

posições no seio da sociedade, em torno de determinado projetos para a conquista do 

consenso. Isso significa que este processo depende da correlação de forças da sociedade, pois 

“dado que uma vontade coletiva só pode ser suscitada e desenvolvida quando existem 

condições objetivas”140 para que a mesma se torne uma necessidade do conjunto da 

sociedade. Por sua vez, 

 
O fato da hegemonia pressupõe indubitavelmente que sejam levadas em conta os 
interesses e as tendências dos grupos sobre os quais a hegemonia será exercida, que 
se forme um certo equilíbrio de compromisso, isto é, que o grupo dirigente faça 
sacrifícios de ordem-corporativa; mas também é indubitável que tais sacrifício e tal 
compromisso não podem envolver o essencial, dado que, se a hegemonia é ético-
político, não pode deixar de ser econômico, não pode deixar de ter seu fundamento 
na função decisiva que o grupo dirigente exerce no núcleo decisivo da atividade 
econômica.141 
    

 Assim, para Gramsci, uma classe se torna hegemônica ao construir “de modo 

homogêneo e sistemático essa vontade coletiva” 142, no sentindo de constituir um novo bloco 

histórico. Nesse sentindo, o Estado ganha nova roupagem, pois define uma nova articulação 

entre coerção (sociedade política) e consenso (sociedade civil). 

 
Com a socialização da participação política, com a “ocidentalização” das 
sociedades, não é mais possível que os governantes governem estavelmente sem o 
consenso dos governados.143 
  

 Dessa forma, o espaço central para a disputa da hegemonia será feita dentro da 

sociedade civil, pois é nela que se organizam os principais meios desta disputa, os aparelhos 

privados de hegemonia. Estes instrumentos “pressupõem de seus membros uma adesão 

voluntaria, contratual, não formando assim parte do que Gramsci chamou de Estado 

                                                 
140 Coutinho, Carlos Nelson. Gramsci: um estudo sobre seu pensamento político. Rio de Janeiro: Civilização 
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141 Gramsci, Antonio. Cadernos do cárcere, volume 03. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2007, p. 48. 



 
 

 

coerção”.  Por isso, conseguem ter uma importante função “nas relações de poder, na 

determinação do modo pelo qual se constitui a esfera pública da sociedade” 144. 

 
O exercício “normal” da hegemonia, no terreno tornado clássico do regime 
parlamentar, caracteriza-se pela combinação da força e do consenso, que se equilibra 
de modo variado, sem que a força suplante em muito o consenso, mas, ao contrario, 
tentando fazer com que a força seja apoiada no consenso da maioria, expresso pelos 
chamados órgãos de opinião pública – jornais e associações – os quais, por isso, em 
certas situações, são artificialmente multiplicadas.145 
 

 São diante dessas prerrogativas que Gramsci nos ajuda a pensar a atuação de Veja 

neste período de implantação e sustentação do Plano Real.  Pois o fim do período ditatorial 

civil-militar não significou apenas que a luta pela democracia venceu, mas que a unidade 

entre as classes dominantes que garantiu o golpe em 1964 não mais existia. O que cindiu a 

antiga unidade foi que o projeto de Brasil não era mais o mesmo e isso resultou em uma crise 

de hegemonia só vencida com o Real. 

 Esta crise está correlacionada diretamente com o impasse na reformulação do 

capitalismo brasileiro, que deixou um monstro, e que ao ser vencido constituiu o novo 

consenso. Que tornou possível que as posições de poucos tornassem a posição de todos. Este 

mal, a inflação que ao longo da “década perdida” fez com que todos pagassem, pórem um 

setor da sociedade pagou mais pela deformação econômica. 

 As tentativas de acabar com a inflação ao longo dos anos 1980 foram muitas, porém o 

consenso não foi estabelecido, vimos ao longo do trabalho algumas destas questões, porém 

precisam ser mais reforçadas e entender melhor este período. Podemos levantar que o 

sentimento em torno da inflação em 1986 era muito diferente em 1994, pois a vivência com o 

mal ainda era pequena, a conjuntura política também era diferenciada, porém o resultado 

eleitoral foi parecido, mas a constituição de uma hegemonia foi diferenciada. 

 O Plano Real foi essa solução, ele fez a “década perdida” ser vencida, pois o Real 

propiciou uma “resolução” ampla para o problema dos empresários e dos trabalhadores, 

porém cada um a sua maneira. Os empresários com a estabilidade para a modernização do 

capitalismo brasileiro e os trabalhadores com a estabilidade para que o seu salário pudesse 

chegar ao fim do mês e comprar no crediário. Entramos numa nova fase, agora o Brasil tem 

“jeito”, o “monstro” foi vencido e “todos” venceram. 

 Como estas idéias foram expostas, por quem e como? Esse foi o nosso trabalho nesta 
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143 Idem, p. 248. 
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pesquisa: a partir de um agente privilegiado, a imprensa liberal, responder tais questões. Este 

instrumento que se expressa enquanto “opinião pública” para construir noticias de acordo com 

a sua forma de enxergar o mundo. Esse processo que tem como objetivo transformar os 

projetos que expressam, de um setor da sociedade, em vontade de “todos”. 

  Porém, não fizemos aqui um balanço da atuação de toda a imprensa liberal brasileira, 

isto excederia os limites do trabalho. Assim, fizemos a escolha de analisar um importante 

representante desta linha editorial, a Revista Veja. 

 Nessa análise, Veja apresentou a proposta do Real definindo como cada setor social 

deveria atuar para a consolidação daquela proposta. O primeiro alvo foi o Congresso e do 

Executivo, pois dele dependia o apoio para a conquista da primeira fase do Plano, o ajuste 

fiscal.  Não foi fácil, pois objetivo de ajustar as contas públicas não feitas de acordo com sua 

posição, porém foi possível iniciar o apoio deste setor ao Plano e ao “Pai do Plano”. 

 A segunda fase foi um momento de atacar em duas frentes para a sustentação da URV, 

os empresários e os trabalhadores. A primeira, para conseguir seu apoio para que eles não 

derrubassem o Plano desta vez. Do outro lado, para colocar aos trabalhadores que suas perdas 

seriam recompensadas pela estabilidade da moeda. Esse foi o papel que Veja cumpriu até as 

véspera do lançamento do Real. 

 Com a nova moeda o momento era outro, pois era preciso eleger o próximo 

comandante do Real e preparar o país para as reformas estruturais que o Brasil precisava para 

manter a estabilidade. O dialogo com os mais diversos setores se manteve de forma forte, 

porque o Plano não podia naufragar pós-eleição, desta vez não estava sendo construído um 

Plano apenas com objetivo eleitoral.  

 O apoio a Fernando Henrique Cardoso foi edificado em suas páginas até sua posse, 

pois este reuniu condições para derrotar Lula e encaminhar o projeto do Real. Dessa maneira, 

também era central construir uma agenda que assegurasse a estabilidade em longo prazo. 

Assim, as privatizações, reformas estruturais do Estado, se colocavam nesta agenda para 

assegurar o objetivo. 

 É isto que concluímos com nosso trabalho, uma ação ampla para a reconstituição da 

hegemonia liberal no Brasil. Fizemos isto com os olhos em Veja, por entender esta Revista 

enquanto uma grande ferramenta das classes dominantes. Embora, evidentemente, não a 

única, nesse sentido, a constituição desta hegemonia se deu não apenas com o apoio dos 

grandes instrumentos da mídia liberal no Brasil, porém sem sua atuação enquanto porta voz 

do novo projeto de dominação as coisas seriam bem mais difíceis. 
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