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Trabalhando no longo prazo
A rápida reunião dos líderes do G-20 no Japão
poderia passar quase despercebida pelos
brasileiros — exceto pelos usuais arroubos
retóricos do nosso presidente e pelo infausto
incidente com um sargento de uma das equipes
de apoio — se não fosse pela notícia da
assinatura do acordo econômico entre
Mercosul e União Europeia.
Não ser trata de notícia trivial. Foi o maior
tratado feito pelo Mercosul e o segundo maior
por parte da UE. Ainda é cedo para comemorar:
o tratado precisa ser aprovado pelos parlamentos
de cada parte e acredita-se serem necessários
pelo menos dois anos para que as primeiras
medidas práticas sejam implementadas. Não
obstante, as vantagens a serem obtidas com a
ampliação das trocas comerciais entre esses
mercados, na esteira da queda das barreiras
tarifárias, podem ser significativas: há quem fale
em um aumento das exportações brasileiras da
ordem de US$ 100 bilhões.
O anúncio coincide com a celebração dos 25
anos do Plano Real: foi em 1⁰ de julho de 1994
que entrou em circulação a primeira nota da
moeda que hoje utilizamos. De lá para cá uma
geração inteira de brasileiros que nunca viveu
uma hiperinflação nasceu, estudou e se prepara
para ingressar no mercado de trabalho. Ouvem
com espanto as histórias contadas pelos mais
velhos sobre a constante troca de nomes e cortes
de zeros na moeda, a corrida aos supermercados
assim que se recebia o salário e a
impossibilidade de se conhecer o verdadeiro
valor monetário de produtos e serviços, uma vez
que os preços subiam diariamente.
E o que esses fatos tem em comum?
Tanto o acordo entre Mercosul e União Europeia
quanto o Plano Real foram projetos de longo
prazo: projetos que demandaram planejamento
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e negociação prévios, mas cujos benefícios pretendiam ser
duradouros, ainda que seus efeitos pudessem demorar para
serem sentidos.
O Plano Real até obteve um rápido sucesso debelando a
inflação. Porém outros planos, antes dele, também obtiveram
resultados imediatos. E os brasileiros, acostumados a
experimentar planos econômicos de fôlego curto, demoraram
a reconhecer o sucesso obtido. Não apenas a inflação foi
reduzida, como assim permaneceu: desde 1994, a inflação
jamais retornou aos patamares anteriores, acima de 1.000%
ao ano! Como consequência, os juros puderam ser reduzidos
e, com a adoção do câmbio flutuante, a balança comercial se
estabilizou. O país passou de devedor a credor em moeda
estrangeira e, mesmo nas crises internacionais recentes, não
precisou recorrer a créditos externos do FMI.
O acordo comercial entre Mercosul e UE tem potencial para
resultados tão grandiosos quanto os do Plano Real. Os
detalhes ainda serão melhor conhecidos e analisados. Mas o
trabalho mais difícil já foi feito. A árvore plantada há 20 anos
pode começar a dar frutos. E assim como as nações, as
empresas e os indivíduos também precisam pensar no longo
prazo. E plantar hoje as árvores frondosas do amanhã.
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