MEIRELLES - DE POSSÍVEIS
SUCESSORES, PARA POSSÍVEIS DORES
DE CABEÇA
Fazenda arquiteta rebelião, caso Dyogo Oliveira seja nomeado por
Temer.

O Ministro Henrique Meirelles teve sua saída do Ministério da Fazenda,
confirmada pelo presidente Michel Temer, no início da tarde desta segundafeira. Segundo Temer, a saída de Meirelles do governo se dá por conta do
interesse do Ministro em concorrer às eleições presidenciais em outubro
deste ano.
O nome de Meirelles estava cogitado para a corrida presidencial deste
ano, desde meados de 2017. Entretanto, enquanto o mercado tende a ver com
bons olhos a candidatura do Ministro à Presidência da República, pesquisas
eleitorais recentes apontam um cenário difícil: menos de 2% das intenções de
voto ao candidato, segundo o último Datafolha.
A confirmação da saída de Meirelles fez a B3 (antiga BM&F Bovespa)
cair levemente, após abrir em alta de 1% na sessão da tarde de
hoje. Entretanto, se recuperou logo em seguida, fechando em alta e o dólar em
baixa. Sinal claro, de que investidores não se importaram com o fato. Cotados
como possíveis sucessores ao Ministério da Fazenda, Eduardo Guardia
(Secretário Executivo) e Mansueto Almeita (Acompanhamento Fiscal), ambos
membros da atual gestão, já declararam que não aceitarão serem

subordinados ao Dyogo Oliveira, atual Ministro do Planejamento e também
cogitado ao comando da Fazenda.
Em caso da hipótese deste último assumir, a dupla e todo o resto da
equipe de Meirelles já arquitetou um pedido de demissão em massa, o que
poderia gerar uma instabilidade em relação aos grandes investidores. Porém, o
mercado não vê de maneira tão catastrófica como aparenta ser ao olhar
político. De acordo com Pedro Paulo Silveira, Economista-Chefe da Nova Futura
Investimentos, o mercado só quer garantir um ambiente favorável para que os
negócios continuem. “Contando que o substituto seja do ‘time do Meirelles’, não
é esperado que o mercado vá reagir de maneira negativa. Agora, o boicote foi
feito para influenciar a decisão do Presidente na escolha do próximo Ministro”,
comenta Pedro Paulo.
Já para o Educador Financeiro do Blog de Valor, André Bona, a saída de
Henrique Meirelles não foi algo tão preocupante e digno de um “susto”. “A
deixa do cargo de Ministro não foi algo impossível, tampouco imprevisível. Já foi
especulada a sua saída há um tempo atrás e, até agora, o governo ainda não
conseguiu fazer com que um candidato despontasse em pesquisa”, comenta.
Bona lembra também que as expectativas pela Reforma da Previdência devem
abaixar um pouco, já que era Meirelles quem conduzia de perto o avanço da
Reforma no país. “Por agora, o mercado não gosta e nem desgosta dos
possíveis sucessores e nem de sua saída. Na verdade, espera-se o de sempre:
que dê continuidade ao que já estava sendo feito, sem modificações drásticas.
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Quem concorda com o educador, é Fernando Bergallo, Diretor de
Câmbio da FB Capital. Ele explica: “A saída do Meirelles não impactou o
mercado por alguns motivos. Primeiro que todos já sabiam desta possibilidade.
A segunda é que a política econômica implementada por ele está bem
solidificada e direcionada. A terceira é que a sua equipe deve permanecer nos

postos chaves. A única preocupação é se o novo Ministro não agradar a equipe
antiga e, com isso, ocorrer uma rebelião em massa”, finaliza.

