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O velhò cofrinho esta` de volta
Com a estabilidade da economia, as moedas passam a ter valor, e um antigo costume é retomado

Alair Vieira

Roneisson não
se preocupa
em guardar
moedinhas

Perder a noção do valor da moeda é
provavelmente o maior mal causado pela
inflação. Em períodos prolongados de
alta de preços, o trauma pode ser ainda
maior. Junto com a noção de valor,
perde-se também a credibilidade na mo-
eda. A experiência brasileira, a partir 10
final da década de 70, que durou até bem
pouco tempo, mostrou que até mesmo a
esperança da população pode desapare-
cer no rastro do dragão.

Prova disso é que uma das mais
simbólicas marcas da expectativa oti-
mista que predominava no Brasil, no
começo dos anos 70 e até antes da explo-
são inflacionária, sumiu. Ela estava sin-
tetizada numa caixa hermeticamente fe-
chada, em formatos diversos, com uma
pequena fresta, por onde se introduziam
valiosas moedinhas e muitos sonhos: o
cofrinho.

Definitivamente, a geração dos anos
80 não conheceu os cofrinhos. O que para
muitas crianças, e também adultos, de
gerações anteriores era um modo de fazer
economia brincando, jamai s chegou ater
qualquer significado para os amantes da
Xuxa ou do rap. Pelo contrário, guardar
dinheiro numa cultura inflacionária é, no
mínimo, uma brincadeira de mau gosto.
E com sérios prejuízos.

Mas, com a chegada do real, isso
pode estar mudando. Pelo menos em teo-
ria. Moeda estável, ancorada no dólar, o
real fez com que as pessoas voltassem a
dar importância aos centavos. Tanto as-
sim que, por um momento, eles foram
disputados como nunca, nos mercados,
pelos taxistas ou trocadores. O governo
se viu obrigado a emitir novas remessas
e a criar uma "pratinha" intermediária, a
de 25 centavos, equivalente ao "quarter"

norte-americano. Para que seja completo
o sucesso dos nossos "cents", faltam
apenas as famosas máquinas de consu-
mo, outro grande símbolo da estabilidade
da moeda e do modelo de vida america-
nos. Refrigerante, cafezinho, cigarro e
telefone sem intermediários. Direto na
máquina!

Mas, será o real capaz de ir tão
longe? Se se assemelhar aos seus pares
idos, cruzeiro, cruzado e cruzeiro real,
certamente terá vida breve. E daí surgem
outras questões. Até que ponto a experi-
ência amarga desse período recente da
história brasileira pode ter alterado os
hábitos da população, a ponto de torná-la
incrédula na força de uma moeda nacio-
nal? E até quando uma inflação ascen-
dente, já no patamar de 3% ao mês,
permitirá à população guardar moeda
sem perder dinheiro?

O comportamento das pessoas pode
ser um indicador da confiança ou não no
plano. Mas para o trabalhador-mirim
Roneisson Leandro Lisboa da Silva, uma
coisa não tem relação com a outra. Ele
confia no Plano Real, porém não se arris-
ca. "Gasto todas as minhas moedas", diz,
convicto. "O presidente ainda não entrou
e, até lá, tudo pode mudar".

Esta é a mesma atitude da funcioná-
ria Amália Loyola Murta, da Gerência de
Plenário. "Temos que dar crédito ao pla-
no, mas não acho que ele seja tão confi-
ável", diz ela. Amália gasta suas moedas
sem o menor dó e aiida faz pouco caso do
troco. "Às vezes não tenho paciência de
esperar e não me importo em deixar até o
limite de uns 30 centavos".

Essas opiniões mostram que a des-
crença na moeda criou lastros na cultura
da população. É  que confirma o técnico
Pascoal Regino Sobrinho, também da
Gerência de Plenário, para quem o cofri-
nho "não funciona". Ele acredita que
essa desconfiança em relação à moeda
pode ser "uma decorrência de anos de
inflação, que geraram apreensão e medo
de perder". Ele enumera os planos econô-
micos que falharam, para justificar sua
insegurança em relação ao real.

Com uma visão diferente, a técnica
Maria Cecilia Rubinger de Queiroz, da
Gerência de Documentação e Informa-
ção, conta que as filhas estão juntando as
moedinhas pensando no dia em que pode-
rão comprar alguma coisa melhor. "Foi
uma atitude espontânea delas", diz a
mãe, que não estimula, mas também não

as desanima. "Confio no plano, porque
tornou o orçamento mais previsível", afir-
ma Cecilia, considerando que a sua vida
melhorou após a chegada do real.

Outro que confia na moeda e vai
juntando as migalhas para depositar no
final do mês é o agente de segurança
Danilo Rezende. Mas esse costume tem
outra origem. Colecionador de moedas
nacionais e estrangeiras, Danilo vê seu
acervo aumentado cada vez que surge
uma nova moeda. Mesmo assim, aposta
no plano. E diante de baixas taxas de
remuneração do dinheiro, vai acumulan-
do as moedas. Se, eventalmente, o plano
não der certo, pelo menos a sua coleção
estará enriquecida.
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