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ADMINISTRACAO (/conteudo/artigos/administracao/6)

Tal Plano foi lançado em 2 de novembro pelo então Ministro da Fazenda Dílson Funaro; do
Planejamento João Sayad e do trabalho Aldemir Pazzianotto. O novo conjunto de medidas
econômicas tinha, segundo seus criadores, a �nalidade de restringir o excesso de demanda. 
 
As Principais Medidas Adotadas 
 
Com o Plano Cruzado II, diferentes medidas foram adotadas, conforme se observam: 
 
• Aumento de 60% da gasolina e do álcool; 
 
• Aumento de 80% nos preços dos automóveis; 
 
• Aumento de 25% no açúcar; 
 
• Aumento das tarifas públicas dos telefones de 30%, postal de 180% e da energia elétrica em 40%.
Após reajustados, todos esses preços e tarifas foram congelados novamente. 

 
Era possível constatar pelos empresários que o crescimento de 4,5% do PIB era para �nanciar o dé�cit público. Assim sendo, o governo estava
quedando em falência. Observou-se que a sequência deste plano foi um incremento maior da in�ação, impulsionado principalmente pelo
incremento da demanda �nal. Essas medidas despertaram forte descontentamento na população, pois houve alterações no cálculo da in�ação. 
 

Plano Cruzado II

Inscreva-se para receber notificações
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Permita que possamos enviar notificações push com as melhores ofertas para você.
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Drogas de Abuso (Lícitas e Ilícitas)

(/cursos/psicologia-2/curso-livre/farmacia/drogas-de-abuso-licitas-e-ilicitas/1)

60 horas

R$ 108,90

Matricule-se

Aromaterapia

(/cursos/psicologia-2/curso-livre/medicina-alternativa/aromaterapia/2)

60 horas

R$ 229,69

Matricule-se
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Atenção Farmacêutica

(/cursos/psicologia-2/curso-livre/farmacia/atencao-farmaceutica/3)

80 horas

R$ 230,34

Matricule-se

Atenção Farmacêutica ao Paciente Diabético

(/cursos/psicologia-2/curso-livre/farmacia/atencao-farmaceutica-ao-paciente-diabetico/4)

60 horas

R$ 78,90

Matricule-se
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ASSINE NOSSA NEWSLETTER

NOME

EMAIL

por COLUNISTA PORTAL - EDUCAÇÃO
O Portal Educação possui uma equipe focada no trabalho de curadoria de conteúdo. Artigos em diversas áreas do conhecimento são produzidos e disponibilizados para

pro�ssionais, acadêmicos e interessados em adquirir conhecimento quali�cado. O departamento de Conteúdo e Comunicação leva ao leitor informações de alto nível,
recebidas e publicadas de colunistas externos e internos.

Bioquímica Clínica em Diabetes e Renal

(/cursos/psicologia-2/curso-livre/farmacia/bioquimica-clinica-em-diabetes-e-renal/5)

60 horas

R$ 211,16

Matricule-se
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ENVIAR

PORTAL DA EDUCAÇÃO TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA, com sede na cidade de São Paulo, SP, na Alameda Barão de Limeira, 425, 7º andar - Santa
Cecília CEP 01202-001 CNPJ: 04.670.765/0001-90 Inscrição Estadual: 283.797.118
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