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Cenário pós-eleições
BOLSONARO PRESIDENTE DO BRASIL
Jair Bolsonaro foi eleito hoje Presidente da República. Os desafios são grandes e a execução no campo das
reformas será crucial para o futuro da economia e sustentabilidade de um ambiente mais positivo. Paulo Guedes,
indicado como futuro Ministro da Fazenda de Bolsonaro, ressalta propostas liberais, com viés reformista. Por
outro lado, o agora Presidente Eleito Jair Bolsonaro ainda não deixou claro quais propostas priorizará.
Acreditamos que o mercado dará o benefício da dúvida para Bolsonaro, por ora. Abaixo exploramos as principais
etapas a serem vencidas e suas consequências para a economia e os mercados.

LUA DE MEL, POR ORA
O mercado deve dar o benefício da dúvida para Bolsonaro, antevendo um governo reformista e liberal, o que
poderia levar a bolsa a 90-100 mil pontos até o final do ano (10-20% de alta dos níveis atuais), a curva de juros a
precificar a Selic em 7,5-8,5% em 2020, 10% 2030 (0,5-1% abaixo do atual) e em relação ao dólar, ele pode cair no
curto prazo para o nível de 3,50-3,70, mas vemos os 3,70-4,00 como mais adequado dado o cenário de risco
externo. Para que este movimento seja sustentável, a evolução das reformas é crucial. Caso as reformas se
materializem ao longo de 2019, a bolsa poderia buscar os 125 mil pontos até o final do próximo ano. Nas páginas
4-6 exploramos os principais temas debatidos pelo time de Bolsonaro com respeito à bolsa, nossa visão setorial e
os cenários para a bolsa.

2019: UM ANO DE TRANSFORMAÇÕES
O ano que vem deve ser de transformações no Brasil, com movimentações políticas importantes, que dirão mais
sobre a próxima década do que sobre a década anterior. As ruas seguirão ativas, as redes sociais participativas. Os
partidos, as organizações políticas e o Estado terão de se adaptar. Em geral, acreditamos que o Presidente da
República conseguirá uma frente de apoio no Congresso, o que permitiria avanço nas tão requisitadas reformas.
Porém, os desafios são grandes, e exigirão habilidade politica e priorização da agenda desde já. Nas páginas 7-9
exploramos os próximos passos no âmbito politico no detalhe.

AGENDA BOLSONARISTA – OS DESAFIOS SÃO GRANDES, PRIORIZAÇÃO É CRUCIAL
A maior dúvida do mercado hoje diz respeito à priorização ou não da reforma da previdência. Assim sendo, o foco
está na transição de candidato para presidente eleito, e a consequente melhora da visibilidade em relação ao
plano de governo. A transição de governo será importante para sabermos de fato o que o governo eleito tentará
implementar no Brasil a partir de janeiro, já que na campanha eleitoral a discussão de propostas não foi a tônica.
A não priorização das reformas, ou propostas mais complexas de difícil aprovação, traria risco e volatilidade. Na
página 10 exploramos os desafios no campo econômico.

REFORMA DA PREVIDÊNCIA – A HORA CHEGOU
O Brasil possui contas públicas pressionadas e pouca flexibilidade para corte de gastos. A Previdência é a principal
despesa do governo, representando em torno de 60% do orçamento federal, e é o gasto que mais cresce por
conta do rápido envelhecimento populacional. Se nada for feito, em 2030 a despesa com previdência chegará a
70% do orçamento federal, o que é insustentável. Assim como acontece em alguns estados, poderá faltar dinheiro
para serviços básicos, haveria queda na confiança, no investimento e aumento do desemprego. Nas páginas 11-12
exploramos o tema da Previdência em detalhe, assim como os impactos para a economia e os mercados.

CENÁRIO PÓS-ELEIÇÕES

Projeções XP Investimentos Cenário Otimista Cenário Base Cenário Pessimista

PIB 2019 3 - 4% 1,5 - 2,5% 0 - 1%

Dólar 2019 (BRL) 3,50 - 3,70 3,70 - 4,00 4,50 - 5,00

Inflação 2019 4,20% 4,25% 5,0%

Juros final 2019 (Selic) 7,5 - 8,5% 8,0 - 9,0% 10 - 11%

Ibovespa final 2019 120 - 130 mil 105 - 115 mil 75 - 85 mil

*Cenário base = evolução da agenda reformista, mas com desafios ; Cenário otimista = rápida evolução das reformas ; Cenário pessimista = não evolução das reformas 3



O que esperar da Bolsa
Por Karel Luketic, Estrategista-chefe XP

BOLSA, O MELHOR ATIVO DENTRO DO BRASIL
Vemos a bolsa como o melhor ativo para se beneficiar de uma melhora de sentimento e retomada de
atividade no Brasil, negociando a múltiplos atrativos e com posicionamento favorável. Acreditamos que o
mercado deva dar o beneficio da dúvida para Bolsonaro, antevendo um governo reformista e liberal.
Esperamos que a bolsa chegue a 90-100 mil pontos até o final do ano (+10-20% de alta dos níveis atuais),
podendo atingir 125 mil pontos até o final de 2019. Importante ressaltar que a evolução da agenda reformista
é condição necessária para que este cenário se materialize – mais detalhes da economia na página 10.

O CAMINHO PARA 125 MIL PONTOS
A bolsa negocia a 10,5x lucro de 2019, 5% abaixo do histórico. Vemos o patamar como atrativo, e acreditamos
que valorização da bolsa possa vir por meio de: (1) revisão positiva de estimativas para 2019-20; (2) redução
da taxa de desconto (percepção de risco), (3) entrada de capital estrangeiro e (4) gradual aumento da
alocação para bolsa no Brasil, com cenário de juros baixos por mais tempo – hoje 5,5% dos ativos estão em
bolsa, comparado com uma média histórica de 8,4% e pico de 14,6%. Nosso cenário base é 105-115 mil
pontos para o final de 2019, otimista de 125 mil e pessimista de 80 mil. A principal variável é a evolução da
agenda reformista, com foco na previdência, discutida em detalhe nas páginas 11-12.

OS TEMAS DE BOLSONARO: PRIVATIZAÇÃO, CONCESSÕES, REFORMA TRIBUTÁRIA, ABERTURA COMERCIAL
Ao longo de sua campanha, o time de Bolsonaro focou a agenda em 4 grandes temas: (1) Agenda liberal –
incluindo privatização e concessões, (2) Reforma tributária e (3) Abertura comercial. As informações ainda são
escassas, mas resumimos abaixo o que foi dito até o momento e os principais papéis expostos a estes temas
na bolsa. Reforma da previdência, foco do mercado, é explorado em detalhe nas páginas 11-12.

REFORMA TRIBUTÁRIA - imposto de renda para pessoa física
• Guedes mencionou a proposta de levar a zero o Imposto de Renda de quem ganha até 5 salários mínimos,

com alíquota única de 20% para outras faixas de renda. Por outro lado, também propôs eliminar deduções
com gastos com saúde e educação, compensando menores alíquotas para maiores faixas de renda.

• Uma menor incidência de imposto de renda beneficiaria setores relacionados a consumo discricionário,
como Consumo (B2W, Lojas Americanas preferidas), Aéreas (Azul), Shoppings (BR Malls), Locadoras
(Localiza), Siderurgia (Usiminas) e Construção.

REFORMA TRIBUTÁRIA - imposto sobre empresas e dividendos
• Paulo Guedes defendeu a criação de um imposto de 20% sobre dividendos, compensado pela redução do

imposto de renda para empresas de 34% para 15%. Apesar de já haver ocorrido debates no passado, não
foram mencionadas mudanças para juros sobre capital próprio;

• Nestes moldes, a proposta é neutra para empresas pagadoras de dividendos, como elétricas e bancos.

ABERTURA COMERCIAL - imposto sobre importação
• O plano de governo de Bolsonaro aborda a “redução de muitas alíquotas de importação e das barreiras

não-tarifárias, em paralelo com a constituição de novos acordos bilaterais internacionais“;
• Empresas de setores como siderurgia e industriais como a WEG poderiam ser negativamente impactadas.
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AGENDA LIBERAL - Privatização
• Paulo Guedes afirmou ser favorável a todas as privatizações, mas Bolsonaro afirmou que focará naquelas

empresas deficitárias, deixando de fora Eletrobras, negócios centrais da Petrobras (como produção de
petróleo), Banco do Brasil e Caixa;

• No âmbito estadual (não dependentes de iniciativa do Governo Federal), potenciais estatais a serem
reestruturadas e/ou privatizadas seriam a Cemig (clique para detalhes), Copasa e Banrisul.

• Todos podem ter interessante potencial de valorização, a ser quantificado quando tivermos mais detalhes.

AGENDA LIBERAL - Preços de combustíveis
• Bolsonaro já afirmou que preços de combustíveis praticados pela Petrobras devem seguir mercados

internacionais, mas flutuações de curto prazo devem ser mitigadas com hedges;
• O candidato também já defendeu a privatização do segmento de refino da Petrobras para evitar o

problema com definição de preços e monopólio;
• Finalmente, Bolsonaro criticou a elevada tributação de combustíveis, diagnóstico na direção certa. No

entanto, o maior problema está no âmbito estadual (ICMS), que deve ser negociado com governadores.

AGENDA LIBERAL – Concessões
• Membros da campanha de Jair Bolsonaro afirmam que concessões de infraestrutura devem ser aceleradas

e intensificadas, com o potencial avanço de projetos como a Ferrovia de Integração do Centro-Oeste e as
rodovias BR-163 e BR-319;

• Além disso, o governo buscaria a expansão da matriz energética, com projetos eólicos e solares, além da
retomada de projetos hidrelétricos como usinas no Rio Tapajós. Finalmente, membros da campanha
afirmam que a Usina Nuclear de Angra III seria concluída apesar do elevado custo do projeto.

• Principais beneficiários seriam concessionárias (Ecorodovias), Siderúrgicas (Gerdau), Geradoras (AES Tiete).

VISÃO SETORIAL E OS PRINCIPAIS PAPÉIS NO GOVERNO BOLSONARO
Em um cenário de retomada econômica, câmbio apreciado e juros baixos, a nossa prioridade dentro da bolsa
seria por: (1) Varejo (B2W e Lojas Americanas), (2) Aviação (Gol), (3) Bancos (Bradesco e Banco do Brasil), (4)
Siderúrgicas (Usiminas) e (5) Locadoras (Localiza). Com uma agenda liberal em pauta, Petrobras, Cemig e
Banco do Brasil seriam os nomes mais beneficiados. Do outro lado, os exportadores, como a Vale e a Suzano,
tendem a ser menos beneficiados, principalmente pelo câmbio mais apreciado. Abaixo, resumimos a nossa
visão para cada um dos setores da bolsa em um governo Bolsonaro e as ações preferidas dentro de cada.

• Alimentos e Bebidas: Como o setor é muito correlacionado à atividade econômica, as vendas seriam
beneficiadas mas com certo atraso após essa potencial melhora. BRF é preferida no setor.

• Aviação: O setor seria amplamente beneficiado em um cenário de Real apreciado, que promoveria menor
pressão de custos, além de se beneficiar do potencial aquecimento da demanda. Gol é a mais beneficiada.

• Bancos e Instituições financeiras: Uma potencial melhora da atividade impacta positivamente tanto a
demanda de crédito por parte das famílias e empresas assim como a oferta por parte dos bancos. Outro
efeito relevante é a redução dos índices de inadimplência. Gostamos de Bradesco e Banco do Brasil.

• Celulose: Apesar do potencial câmbio apreciado ser negativo para as empresas de celulose, elas
continuarão se beneficiando do preço da commodity em patamares elevados, e devem ter forte geração de
caixa. De fato, é um setor menos alavancado a Brasil. Suzano é preferida.

• Construção Civil: o setor de construção civil se beneficia com maiores vendas, reduções de estoques,
menores riscos de distrato e aumento de preços de imóveis ao longo do tempo.
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• E-commerce: O setor de venda online (e-commerce) ainda é muito sub-penetrado no Brasil, então uma
potencial recuperação da atividade no Brasil seria benéfica para o setor que já está em crescimento. B2W é
nossa ação favorita no setor.

• Elétricas: Comparado muitas vezes à renda fixa, o setor elétrico se beneficiaria de juros mais baixos. Além
disso, uma retomada econômica beneficiaria o setor de distribuição de energia por maior consumo.
Preferimos Equatorial e Cemig.

• Locadoras de veículos: O setor além de ainda ser sub-penetrado, se beneficiaria do potencial aquecimento
da demanda e de um custo de capital mais baixo, visto o perfil capital-intensivo. Localiza é preferida.

• Mineração: O potencial câmbio apreciado é negativo para as empresas de mineração, mas elas
continuarão se beneficiando do preço de metais em patamares sustentados e demanda internacional
aquecida, com forte geração de caixa. De fato é um setor menos alavancado no Brasil. Vale é preferida.

• Petróleo: A Petrobras se beneficiaria de uma manutenção da política de preços que assegure o repasse dos
preços de petróleo e câmbio. Além disso, a continuidade de leilões de pré-sal seria positiva para a
produção de petróleo brasileira no longo prazo. Temos recomendação de compra na Petrobras.

• Shoppings: O setor se beneficiaria do aumento do consumo e de uma ocupação maior nos shoppings em
um cenário de atividade mais forte, além de se beneficiar de juros estáveis.

• Siderurgia: Apesar do preço do aço ser atrelado ao dólar e, portanto, uma potencial apreciação do real ter
efeito negativo, o efeito de retomada da atividade na demanda mais que compensaria tal movimento,
trazendo maior utilização de capacidade e disciplina de preços. Usiminas é a mais beneficiada.

• Vestuário: O setor de varejo vestuário seria beneficiado numa potencial melhora de expectativa e renda
disponível, que aqueceriam as vendas. Lojas Renner é a rede mais beneficiada.

OS RISCOS PARA A BOLSA NO BRASIL – FOCO NO EXTERNO E REFORMA DA PREVIDÊNCIA
O cenário acima descrito para a bolsa passa por uma evolução da agenda reformista e liberal ao longo de
2019, com foco na previdência. Discutimos nas páginas 11-12 a previdência em detalhe. É importante
monitorar a evolução do cenário externo, que pode trazer volatilidade adicional, com foco em: (1) Inflação
nos EUA – se acelerar além das expectativas levaria a alta de juros e maior pressão para emergentes, (2)
Guerra Comercial EUA e China – poderia impactar negativamente o crescimento global e trazer volatilidade
aos mercados e (3) Europa – crescimento aquém do esperado poderia trazer pressão aos mercados.
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O BRASIL QUE SAI DAS ELEIÇÕES
2019 deve ser um ano de transformações, com movimentações políticas importantes, que dirão mais sobre a
próxima década do que sobre a década anterior. As ruas seguirão ativas, as redes sociais participativas. Os
partidos, as organizações políticas e o estado terão que se adaptar. Em geral, acreditamos que o Presidente da
República conseguirá uma frente de apoio no Congresso, o que permitiria avanço nas tão requisitadas
reformas. Porém, os desafios são grandes, e exigirão habilidade política e priorização da agenda desde já.

GANHADORES E PERDEDORES DAS ELEIÇÕES DE 2018
O processo eleitoral foi majoritariamente marcado pelo ato violento contra o candidato Jair Bolsonaro (PSL),
pela influência das redes sociais e WhatsApp no contato com o eleitorado e pelas idas e vindas do PT quanto a
Lula. Também cabe registro do quanto o PSDB sai diminuído da disputa. Derrotado eleitoralmente para a
Presidência da República, teve sua bancada federal reduzida e politicamente viu setores, da sociedade e da
política, que tradicionalmente se organizavam no partido ou no entorno de suas lideranças, embarcarem
progressivamente na campanha de Jair Bolsonaro.

As forças de esquerda saem do processo eleitoral com sua sobrevivência garantida, dado o número de votos
que tiveram no primeiro turno, mas é claro o esgotamento programático e de lideranças do campo vermelho
da política brasileira. Sem uma necessária reinvenção, PT e PDT, partidos que comandarão a esquerda
brasileira a partir destas eleições, estarão sujeitos à agenda econômica e política dos seus adversários.

Jair Bolsonaro, que hoje lidera um movimento político, é o vitorioso incontestável dessas eleições. Elegendo
bancada numerosa, que deve aumentar com adesões de deputados eleitos por partidos que não atingiram a
cláusula de barreira, é fato que Bolsonaro terá força no Congresso Nacional e na sociedade nos seus primeiros
meses de mandato.

Definitivamente, um dos resultados mais evidentes dessas eleições é que o Brasil passa a ter uma organização
política conservadora, que para chegar ao poder tratou de fazer uma aliança com o liberalismo econômico.

ETAPA 1 – TRANSIÇÃO DE GOVERNO
Será importante a descida de palanque do presidente eleito. Se for uma descida belicosa, o país seguirá no
“modo 2014”, em que as eleições não pareciam ter terminado em outubro. A transição de governo será
importante para sabermos de fato o que o governo eleito tentará implementar no Brasil a partir de janeiro, já
que na campanha eleitoral a discussão de propostas não foi a tônica.

Aí conheceremos o desenho de governo e a agenda que será proposta ao novo Congresso Nacional, em
fevereiro de 2019. Aqui dois pontos são relevantes: 1) Embora se discuta votar este ano a reforma da
previdência proposta por Michel Temer, não temos visto a mesma disposição na Câmara dos Deputados.
Mesmo no entorno de Jair Bolsonaro este tema não é um consenso; 2) Governos conduzem reformas, os
Parlamentos “somente” as votam. Depende do governo eleito elaborar, na fase de transição, o desenho
político e das matérias que tentará aprovar no ano que vem, e não do Congresso Nacional. Mas discutir as
propostas com sociedade e parlamentares antes de enviá-las ao Congresso sempre ajuda a criar maiorias para
votações. Temos visto um início de disposição da equipe de Bolsonaro – e do próprio – nesse sentido.

Por Richard Back, Analista Político XP

Política: próximos passos

POLÍTICA: PRÓXIMOS PASSOS
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ETAPA 2 – FEVEREIRO DE 2019
O trabalho do Congresso Nacional tem início nos primeiros dias de fevereiro. Aí há um ponto sensível: as
eleições para as Presidências da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. Governos que vencem estas
eleições têm mais facilidade de tocar uma agenda, ao passo que governos derrotados têm dificuldades
imensas – o caso Dilma Rousseff versus Eduardo Cunha é um exemplo importante desta disputa.

Na Câmara dos Deputados, o atual presidente, Rodrigo Maia (DEM), é o favorito para ser reeleito. Se assim
for, a agenda de reformas ganha um bom reforço, uma vez que Maia é conhecido como um político que tem
proximidade com ideias econômicas liberais. A chave está na forma de vitória: Maia tem originalmente votos
no chamado “centro democrático”, mas precisa de uma complementação para que alcance o número de 257
que lhe daria a vitória. Esse número, se o governo o apoiar, está assegurado pela base de Bolsonaro. Mas –
esse é o maior risco político que enxergamos neste momento – se Maia não obtiver o apoio do governo pode,
dada a sua boa relação com os partidos de oposição, derrotar o governo com os votos do centro democrático
e oposição.

Rodrigo Maia eleito pela oposição não seria um Eduardo Cunha e tampouco ignoraria a agenda de reformas,
mas inevitavelmente teríamos um Planalto menos influente na Câmara dos Deputados.

No Senado Federal o jogo é um pouco mais complicado. Ali Bolsonaro não elegeu uma base tão grande como
na Câmara – Magno Malta, aliado seu de primeira hora, ficou sem mandato, inclusive. Além disso, o reeleito
senador Renan Calheiros – embora diga que não – trabalha para ser Presidente do Senado. Renan só não
pode ser descrito como favorito porque os eventuais adversários não estão postos, mas não é politicamente
razoável ignorar o senador alagoano.

É evidente que o governo trabalhará para construir um nome para a Presidência do Senado que, se não puder
ser alguém de seu agrupamento político, possa ser um nome com canais de diálogo abertos – caso de Rodrigo
Maia na Câmara, por exemplo.

Há sinais trocados neste momento, mas é importante olhar para o lugar certo. Embora os novos
parlamentares do PSL demonstrem interesse em comandar Câmara e Senado, Jair Bolsonaro, líder máximo do
movimento que se aglutina no seu entorno, tem dado sinais animadores de que entende que será necessária
uma composição com os partidos do centro democrático na Câmara e tem mantido saudável silêncio sobre o
Senado e sobre Renan Calheiros.

A menos que a orientação mude, não é de se esperar que erros relevantes sejam cometidos pelo novo Palácio
do Planalto nestas eleições para as presidências no Congresso Nacional.

ETAPA 3 – GOVERNANDO
Do próximo governo esperamos:
1. Uma estrutura de comunicação proativa com a população.
2. A proposição de uma agenda de valores conservadores no Congresso Nacional.
3. A proposição de uma agenda de recuperação econômica – reforma da previdência e tributária com

destaque.
4. Recuos em pontos ditos na campanha eleitoral, como a não indicação política para postos no governo e o

enfrentamento institucional com os outros poderes.

Partindo da expectativa de que o governo não deslize no ponto que tratamos na etapa 2, é possível assumir
que o Presidente da República terá base congressual para a aprovação de matérias que exijam quórum
simples (até 257 na Câmara e até 41 votos no Senado). Essa necessariamente é uma notícia positiva, porque
garante o funcionamento político e administrativo da gestão federal ativa, já que boa parte dos recursos
financeiros e ações de governo tem de ser aprovada pelo Legislativo.
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A questão fica mais complexa quando a necessidade é de aprovação de reformas constitucionais, como é o
caso da reforma da previdência. Avançar e dizer que o governo federal não alcançará quórum constitucional
(Câmara 308/513, Senado 49/81) para a aprovação de reformas seria especular em demasia, mas também
afirmar que será aprovada uma reforma da previdência revolucionária pode ser um tanto otimista em excesso
neste momento.

Bolsonaro tem dado alguns sinais no decorrer da campanha de que procurará estabelecer sua relação com o
Congresso por fora das estruturas partidárias, fazendo a aproximação por meio das bancadas temáticas, como
a ruralista ou a da segurança pública. Sobre esse ponto, interessante notar que, regimentalmente e
legalmente, líderes e dirigentes partidários mantêm instrumentos de controle sobre suas bancadas, como
distribuição de vagas em comissões da Câmara ou até recursos do fundo partidário para os diretórios
estaduais. Deputados experientes esperam que Bolsonaro flexibilize essa posição depois da campanha
quando precisar, de fato, de apoio do Congresso para governar. Fazer a articulação sem respaldo dos partidos
pode dificultar seu trabalho.

Em que pese a natural liderança do Presidente da República recém-eleito e a potencial crise econômica que
veríamos com a não aprovação de reformas, não se pode ignorar que haverá dura oposição parlamentar e
também das corporações do serviço público. O timing é muito relevante, já que as condições econômicas e
políticas podem se deteriorar com o passar do tempo, e isso deixa baixa margem para movimentos erráticos
do governo quanto à condução política do processo de aprovação no Congresso Nacional.

Em termos práticos e objetivos, somos construtivos com a política brasileira no próximo ano. Em geral,
acreditamos que o Presidente da República conseguirá ter base parlamentar no próximo mandato, o que
permitirá uma estabilização do governo no Congresso Nacional, e o avanço em temas importantes, como
reformas da previdência e tributária, serão centrais na agenda do país, especialmente no primeiro ano de
mandato. Os riscos são obviamente muitos, mas as soluções são tangíveis e de caminho desenhado com
começo, meio e fim.

Abaixo mostramos nossa simulação de aprovação inicial de Bolsonaro, em 52% – lua de mel, por ora.
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Um presidente sem experiência e não pertencente ao
centro do espectro político implica riscos à necessária
continuidade da agenda de reformas do governo
Temer. Não que reformas não serão aprovadas, mas
há um grande risco de serem tímidas e atrasadas.

De todas, a mais urgente é a reforma da Previdência.
A Previdência é a principal despesa do governo,
representando em torno de 60% do orçamento
federal, e é o gasto que mais cresce por conta do
rápido envelhecimento populacional. Segundo o IBGE,
nos próximos 15 anos, a participação de idosos na
sociedade irá saltar de 13% para 20%. Esta reforma é,
portanto, a espinha dorsal do ajuste fiscal, e não
apenas na União. Nos estados, mais de 40% da folha é
consumida por aposentadorias e pensões.

Sem ela, será necessário flexibilizar a regra do teto -
estabelece que os gastos públicos não podem crescer
acima da inflação, uma vez que as receitas líquidas da
União estão completamente comprometidas com
despesas obrigatórias. Neste caso, abre-se um
precedente perigoso que ameaçaria o ajuste gradual
das contas públicas e o cenário de estabilização da
dívida pública como proporção do PIB adiante. É
verdade que o resultado fiscal de 2019 poderá ser
beneficiado com receitas de um leilão do óleo
excedente da cessão onerosa do pré-sal e de
concessões de infraestrutura. São recursos
transitórios, no entanto.

O cenário para 2019 é binário e o divisor de águas é a
aprovação de uma boa reforma da Previdência, de
preferência aquela proposta pelo Presidente Temer e
aprovada nas comissões da Câmara em 2017. Uma
nova proposta de reforma implicaria o risco de ela
não ser aprovada ainda em 2019. Importante notar
que não há, no momento, espaço fiscal para a
introdução da regra de capitalização.

O primeiro ano do mandato presidencial é o
momento ideal para aprovar reformas que sofrem
resistência da sociedade e de grupos organizados,
pois o presidente conta com maior capital político.
Dada a urgência da reforma da Previdência, o que
acontecer em 2019 poderá definir o cenário
econômico nos anos seguintes.

Economia: riscos adiante
Por Zeina Latif,  Economista Chefe XP

O ideal seria aprová-la ainda no primeiro semestre,
pelo menos na Câmara, para reduzir o risco de sua
desidratação ao longo das negociações. Este cenário,
no entanto, não parece o mais provável, por ora.

O novo presidente enfrentará um quadro desafiador,
com a economia ainda frágil, a piora na oferta de
serviços públicos e uma elevada rejeição por conta da
eleição polarizada. Soma se a isso um Congresso mais
fragmentado e o crescimento de bancadas que
defendem interesses corporativistas, que poderá
atrapalhar o avanço da agenda econômica.

O cenário básico, portanto, é de aprovação apenas no
segundo semestre de uma reforma da Previdência
desidratada.

A agenda de promoção do crescimento não está clara.
Há várias propostas de reformas estruturais bem
encaminhadas pelo governo Temer, mas não há
sinalização sobre sua continuidade. A privatização da
Eletrobras, que deveria ser prioritária, parece pouco
provável, por ora. O mesmo vale para a reforma
tributária de criação do IVA. Com baixo crescimento
da arrecadação e uma reforma da Previdência tímida,
será difícil os estados apoiarem esta iniciativa, por
temerem perdas de receita.

Em relação ao cenário internacional, a desaceleração
do crescimento mundial, bem como do comércio
mundial, e o aperto gradual das condições financeiras
poderão implicar o fortalecimento adicional da
moeda americana. A desaceleração na China, ainda
que gradual, é agravante. Este quadro é
particularmente preocupante para países
emergentes.
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PRIORIDADES NÚMERO UM, DOIS E TRÊS
A reforma da previdência é a prioridade número um, dois e três do próximo governo. A Previdência é a principal
despesa do governo, representando em torno de 60% do orçamento federal, e é o gasto que mais cresce por
conta do rápido envelhecimento populacional. Se nada for feito, em 2030 a despesa com previdência chegará a
70% do orçamento federal, o que é insustentável. Assim como acontece em alguns Estados, poderá faltar
dinheiro para serviços básicos, haveria queda na confiança, no investimento e aumento do desemprego,
revertendo o ciclo de melhora econômica visto desde o final de 2016.

O CAMINHO MAIS RÁPIDO SERIA TRABALHAR NA REFORMA PROPOSTA POR TEMER
O Brasil já reformou a previdência em 1991, 1998 e 2003, comprando tempo, mas não resolveu o problema
estrutural. Em 2017, o Presidente Temer chegou perto de aprovar uma reforma abrangente, que na nossa visão
teria levado a um rápido equilíbrio das contas, mas o processo foi interrompido com o escândalo das gravações,
e a proposta foi diluída desde então. Com retóricas ainda divergentes, não se sabe hoje se o futuro governo
Bolsonaro seguiria com a mesma reforma proposta por Temer, ou uma nova mais abrangente, o que traz
incertezas, pois a reforma poderia levar mais tempo para ser aprovada. Com as informações disponíveis, vemos
três principais cenários:

1. Reforma em moldes similares ao do governo Temer – cumpre teto dos gastos, inflação controlada e na
meta (4 - 4,25%), PIB 2,5-3,5% a partir de 2019, Selic estabilizando em 8 - 9% e câmbio entre R$ 3,50 – 3,70;

2. Reforma diluída e sem cumprir o teto dos gastos – inflação gradualmente acelera a partir de 2019, PIB 1-
2%, Selic 9-10% em 2019-20 e com viés de alta, câmbio entre R$ 4,00 - 4,20;

3. Sem reforma, mas com controle de gastos – inflação desancora e acelera, crescimento baixo e risco de
recessão, PIB potencial 1%, juros em 11% 2019-20 com viés de alta, câmbio deprecia rumo aos R$ 5,0.

Há ainda uma discussão de uma possível transição para um regime de capitalização na previdência, mas sem
detalhes até o momento. Acreditamos que o mercado deva precificar algo entre o primeiro e o segundo cenário.

PRINCIPAIS VARIÁVEIS A MONITORAR
• Idade mínima (RGPS) – atualmente, 60 para mulher, 65 para homem, com possibilidade de se aposentar

apenas por tempo de contribuição (30 anos), que leva a aposentadoria para perto de 55 anos na média. Na
reforma do Governo Temer isso migraria para 62 e 65, além de 25 anos de tempo de contribuição mínima.

• Regra de transição – Na última proposta do governo Temer, a idade mínima começaria em 53 anos para
mulheres e 55 anos para homens, sendo elevada em um ano a cada dois anos. Haveria um pedágio de 30%
sobre o tempo de contribuição que faltar para atingir 35 anos (homens) e 30 anos (mulheres);

• Benefício integral – Para obter a aposentadoria integral, na última proposta do Temer, teria que ter 40 anos
de contribuição além da idade mínima, contra 30-35 hoje (mulher / homem) sem restrição de idade mínima.

• Regimes especiais – Hoje, professores podem aposentar-se aos 55 anos de idade e 30 anos de contribuição,
se homem; e 50 anos de idade e 25 anos de tempo de contribuição, se mulher. Já as regras para polícias
militares apresentam variações por estado, porém em todos os casos contam com um regime de
aposentadoria especial. Os policiais podem se aposentar com salário integral após 30 anos de serviço
(homens e mulheres) e contribuem menos com o INSS em comparação a outros servidores públicos
(desconto na folha de 7,5%). Na proposta do governo Temer, professores e policiais deverão se aposentar
com 60 anos de idade, e 25 anos de tempo de contribuição mínima.

• Benefícios assistenciais – Atualmente, o benefício é um salário mínimo pago a pessoas com renda familiar de
até ¼ do salário mínimo per capita, com mais de 65 anos de idade ou alguma deficiência física (sem idade
mínima). Na proposta original do governo Temer, ainda haveria a vinculação com o salário mínimo para
pessoas com deficiência, ou idosos com mais de 68 anos, e a idade subiria de 65 para 68 anos, aumentando
um ano a cada dois anos. Na última versão proposta, esse ajuste foi removido.

Reforma da Previdência
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PREVIDÊNCIA – CAPITALIZAÇÃO VERSUS REPARTIÇÃO
O modelo atual da previdência se baseia na repartição, na qual o trabalhador paga hoje os benefícios dos atuais
aposentados, enquanto que os futuros trabalhadores pagarão a sua aposentadoria futura. Na capitalização, cada
trabalhador contribui para uma conta individual, equivalente a uma poupança, que será futuramente utilizada
para financiar a aposentadoria do mesmo. O time econômico de Bolsonaro já falou de migrar de um modelo
para o outro. O desafio disso é a transição, uma vez que para um grupo que contribui hoje no modelo de
repartição e paga a aposentadoria de um terceiro, não haveria outro contribuindo no futuro para arcar com a
sua aposentadoria, ônus que cairia para o Estado. Uma transição gradual seria possível, mas incerta hoje.

Gráfico 1. Dívida Bruta Brasil (% PIB) – sem reforma, vamos para 200% em 2030, insustentável

12

REFORMA DA PREVIDÊNCIA



Este relatório de análise foi elaborado pela XP Investimentos CCTVM S.A. ("XP Investimentos ou XP") de acordo com todas as exigências previstas na Instrução CVM nº 
483, de 6 de julho de 2010, tem como objetivo fornecer informações que possam auxiliar o investidor a tomar sua própria decisão de investimento, não constituindo
qualquer tipo de oferta ou solicitação de compra e/ou venda de qualquer produto. As informações contidas neste relatório são consideradas válidas na data de sua
divulgação e foram obtidas de fontes públicas. A XP Investimentos não se responsabiliza por qualquer decisão tomada pelo cliente com base no presente relatório.

Este relatório foi elaborado considerando a classificação de risco dos produtos de modo a gerar resultados de alocação para cada perfil de investidor.

O(s) signatário(s) deste relatório declara(m) que as recomendações refletem única e exclusivamente suas análises e opiniões pessoais, que foram produzidas de forma 
independente, inclusive em relação à XP Investimentos e que estão sujeitas a modificações sem aviso prévio em decorrência de alterações nas condições de mercado, e 
que sua(s) remuneração(es) é(são) indiretamente influenciada por receitas provenientes dos negócios e operações financeiras realizadas pela XP Investimentos.

O analista responsável pelo conteúdo deste relatório e pelo cumprimento da Instrução CVM nº 483/10 está indicado acima, sendo que, caso constem a indicação de mais
um analista no relatório, o responsável será o primeiro analista credenciado a ser mencionado no relatório. Os analistas da XP Investimentos estão obrigados ao
cumprimento de todas as regras previstas no Código de Conduta da APIMEC para o Analista de Valores Mobiliários e na Política de Conduta dos Analistas de Valores
Mobiliários da XP Investimentos.

O atendimento de nossos clientes é realizado por empregados da XP Investimentos ou por agentes autônomos de investimento que desempenham suas atividades por
meio da XP, em conformidade com a ICVM nº 497/2011, os quais encontram-se registrados na Associação Nacional das Corretoras e Distribuidoras de Títulos e Valores
Mobiliários – ANCORD. O agente autônomo de investimento não pode realizar consultoria, administração ou gestão de patrimônio de clientes, devendo atuar como
intermediário e solicitar autorização prévia do cliente para a realização de qualquer operação no mercado de capitais.

Os produtos apresentados neste relatório podem não ser adequados para todos os tipos de cliente. Antes de qualquer decisão, os clientes deverão realizar o processo de 
suitability e confirmar se os produtos apresentados são indicados para o seu perfil de investidor. Este material não sugere qualquer alteração de carteira, mas somente
orientação sobre produtos adequados a determinado perfil de investidor.

A rentabilidade de produtos financeiros pode apresentar variações e seu preço ou valor pode aumentar ou diminuir num curto espaço de tempo. Os desempenhos
anteriores não são necessariamente indicativos de resultados futuros. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. As informações presentes neste material são
baseadas em simulações e os resultados reais poderão ser significativamente diferentes.

Este relatório é destinado à circulação exclusiva para a rede de relacionamento da XP Investimentos, incluindo agentes autônomos da XP e clientes da XP, podendo
também ser divulgado no site da XP. Fica proibida sua reprodução ou redistribuição para qualquer pessoa, no todo ou em parte, qualquer que seja o propósito, sem o 
prévio consentimento expresso da XP Investimentos.

A Ouvidoria da XP Investimentos tem a missão de servir de canal de contato sempre que os clientes que não se sentirem satisfeitos com as soluções dadas pela empresa
aos seus problemas. O contato pode ser realizado por meio do telefone: 0800 722 3710.

O custo da operação e a política de cobrança estão definidos nas tabelas de custos operacionais disponibilizadas no site da XP Investimentos: www.xpi.com.br.
A XP Investimentos se exime de qualquer responsabilidade por quaisquer prejuízos, diretos ou indiretos, que venham a decorrer da utilização deste relatório ou seu
conteúdo.

A Avaliação Técnica e a Avaliação de Fundamentos seguem diferentes metodologias de análise. A Análise Técnica é executada seguindo conceitos como tendência, 
suporte, resistência, candles, volumes, médias móveis entre outros. Já a Análise Fundamentalista utiliza como informação os resultados divulgados pelas companhias
emissoras e suas projeções. Desta forma, as opiniões dos Analistas Fundamentalistas, que buscam os melhores retornos dadas as condições de mercado, o cenário
macroeconômico e os eventos específicos da empresa e do setor, podem divergir das opiniões dos Analistas Técnicos, que visam identificar os movimentos mais prováveis
dos preços dos ativos, com utilização de "stops" para limitar as possíveis perdas.

O investimento em ações é indicado para investidores de perfil moderado e agressivo, de acordo com a política de suitability praticada pela XP Investimentos Ação é uma
fração do capital de uma empresa que é negociada no mercado. É um título de renda variável, ou seja, um investimento no qual a rentabilidade não é preestabelecida, 
varia conforme as cotações de mercado. O investimento em ações é um investimento de alto risco e os desempenhos anteriores não são necessariamente indicativos de 
resultados futuros e nenhuma declaração ou garantia, de forma expressa ou implícita, é feita neste material em relação a desempenhos. As condições de mercado, o 
cenário macroeconômico, os eventos específicos da empresa e do setor podem afetar o desempenho do investimento, podendo resultar até mesmo em significativas
perdas patrimoniais. A duração recomendada para o investimento é de médio-longo prazo. Não há quaisquer garantias sobre o patrimônio do cliente neste tipo de 
produto.

O investimento em opções é preferencialmente indicado para investidores de perfil agressivo, de acordo com a política de suitability praticada pela XP Investimentos. No 
mercado de opções, são negociados direitos de compra ou venda de um bem por preço fixado em data futura, devendo o adquirente do direito negociado pagar um 
prêmio ao vendedor tal como num acordo seguro. As operações com esses derivativos são consideradas de risco muito alto por apresentarem altas relações de risco e 
retorno e algumas posições apresentarem a possibilidade de perdas superiores ao capital investido. A duração recomendada para o investimento é de curto prazo e o 
patrimônio do cliente não está garantido neste tipo de produto.

O investimento em termos é indicado para investidores de perfil agressivo, de acordo com a política de suitability praticada pela XP Investimentos. São contratos para 
compra ou a venda de uma determinada quantidade de ações, a um preço fixado, para liquidação em prazo determinado. O prazo do contrato a Termo é livremente
escolhido pelos investidores, obedecendo o prazo mínimo de 16 dias e máximo de 999 dias corridos. O preço será o valor da ação adicionado de uma parcela
correspondente aos juros – que são fixados livremente em mercado, em função do prazo do contrato. Toda transação a termo requer um depósito de garantia. Essas
garantias são prestadas em duas formas: cobertura ou margem.

O investimento em Mercados Futuros embute riscos de perdas patrimoniais significativos, e por isso é indicado para investidores de perfil agressivo, de acordo com a 
política de suitability praticada pela XP Investimentos. Commodity é um objeto ou determinante de preço de um contrato futuro ou outro instrumento derivativo, 
podendo consubstanciar um índice, uma taxa, um valor mobiliário ou produto físico. É um investimento de risco muito alto, que contempla a possibilidade de oscilação
de preço devido à utilização de alavancagem financeira. A duração recomendada para o investimento é de curto prazo e o patrimônio do cliente não está garantido neste
tipo de produto. As condições de mercado, mudanças climáticas e o cenário macroeconômico podem afetar o desempenho do investimento.

ESTA INSTITUIÇÃO É ADERENTE AO CÓDIGO ANBIMA DE REGULAÇÃO E MELHORES PRÁTICAS PARA ATIVIDADE DE DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS DE 
INVESTIMENTO NO VAREJO

Disclaimer
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