ECONOMISTAS AVALIAM INCERTEZAS DE PERMANÊNCIA OU SAÍDA DE TEMER

09/06/2017

O vazamento da delação premiada do dono do frigorífico JBS, Joesley
Batista, mostra o delator contando ao presidente da República, Michel Temer,
que está pagando pelo silêncio do ex-deputado Eduardo Cunha. Isso levou a
crise política brasileira a um novo patamar e interrompeu a confiança nas
reformas, ações necessárias para a volta do crescimento econômico. Agora,
com a possível cassação do presidente pelo julgamento que ocorre no TSE
(Tribunal do Supremo Eleitoral), traz incertezas aos economistas e investidores.
O mercado deseja que quem assumir o poder continue na mesma caminhada.
Pela constituição, se ocorrer uma vacância na presidência, as eleições
ocorreriam de forma indireta. Abaixo, especialistas analisam o atual cenário e
apontam como pode ficar a economia.
“O governo Temer sempre foi visto pelo mercado financeiro nacional e
internacional

como

um

governo

de

transição.

Entretanto,

a

baixa

popularidade do chefe de estado era o principal trunfo para o Brasil
voltar a decolar. As reformas impopulares, como a da previdência, tendiam a
serem aprovadas nas próximas semanas. Com a bomba que caiu sobre Brasília,
essa possibilidade está praticamente descartada. Caso ocorra a cassação a
bolsa amanhã deve despencar e o dólar subirá pelo menos 2%. O risco/Brasil,
que estava sendo retomado, deverá sofrer forte revés. Se houver realmente
este processo de mudança, terá mais consequências para o Brasil do
que o sofrido pela Dilma”, ressalta Fernando Bergallo, economista e diretor
de câmbio da FB Capital.

“Estas e outras incertezas dificultarão ainda mais a recuperação da
economia, do nível de atividade. O desemprego ainda continua elevado, e há
baixo investimento na ampliação da capacidade de produção das indústrias. Por
outro lado, não descartamos a possibilidade de que a decisão do STE seja
favorável ao Temer no sentido de continuidade de governo. Neste cenário,
então vislumbramos um governo pressionado pela sociedade e as dificuldades
atuais permaneceriam. Achamos que a reforma da previdência poderia, por
exemplo, ser aprovada com mudança de idade mínima, com as mudanças
estruturais ficando para um novo governo em 2019. A crise política
permaneceria com reflexo negativo sobre a economia, dólar mais alto,
PIB mais baixo, decisões de investimentos postergadas, alto desemprego”,
explica

Vicente

Koki,

Analista-chefe

da

Diamond

Mountain

Investimentos.
“Qualquer situação que cause imprevisibilidade, acaba afetando o
mercado de maneira direta. Até pouco tempo atrás, acreditava que seria
apenas um impacto na Dilma e no PT, porém, quando isso também ocorre com
o presidente Temer, faz o mercado ter incertezas. Grandes empresas e
investidores, não sabem como proceder e para onde os negócios irão se houver
uma cassação. É importante que ocorra uma substituição rápida,
alguém que traga uma unidade para a política, e que de certo modo os
planos possa ser igual ao do Presidente Temer, para que continue
caminhando e dando os resultados que aconteciam, assim, tranquilizando o
mercado", afirma André Bona, Educador financeiro do Blog de Valor.

