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CARTA EDITORIAL

Nosso cenário central é que a crise
política, amplificada pela operação LavaJato e pelo ativismo judicial, tem ofuscado
avanços importantes na relação do Estado
com o mercado, que caracterizam uma
verdadeira mudança de paradigma em
pelo menos dois aspectos: o econômicofiscal e o ético-moral.

A
consequência
disso
é
que,
independentemente da visão ideológica
dos futuros governantes, por força da
situação fiscal do país e da aplicação
das leis de transparência e de combate à
corrupção, eles estarão mais propensos a
fazer o que é necessário do que o que seja
politicamente conveniente.

No aspecto econômico-fiscal, o processo
de impeachment da ex-presidente Dilma
teve efeito pedagógico. Houve rejeição
clara, tanto à intervenção do Estado
nos negócios privados, que chegou ao
limite de interferir na margem de retorno
de determinados setores da atividade
econômica, quanto à criação de despesas
permanentes de modo insustentável.

A missão de nossa consultoria é fornecer
aos nossos clientes uma visão prospectiva
do ambiente de negócios, despoluída
das disputas políticas e eleitorais da
conjuntura, e que possa dar segurança e
apoiar a tomada de decisão estratégica.

No aspecto ético-moral, ficou evidente
a intolerância da sociedade a desvios
de conduta, sujeitando tais práticas à
aplicação de punições cíveis e penais.
O sentimento de impunidade, tanto dos
agentes públicos quanto privados, não
orienta mais as relações entre o mercado
e o Estado.
Também já houve e continuará havendo
mudanças em importantes marcos
regulatórios
que
inibem
práticas
intervencionistas e fiscais. Essas práticas
afugentavam investidores, sufocavam o
contribuinte e davam ensejo a iniciativas
perdulárias com recursos públicos.

Oferecemos relatórios, newsletters, palestras
e workshops que possibilitam uma
avaliação consistente sobre os riscos e
oportunidades na estratégia de negócios.
O material dessa edição traz uma leitura
de cenários abrangente e qualificada, que
esperamos seja útil.

ANTÔNIO AUGUSTO DE QUEIROZ
Consultor Sênior da Prospectiva

3

NOSSA LEITURA DO CENÁRIO:
Michel Temer vem conquistando vitórias políticas e econômicas importantes. Mas embora elas indiquem sua
continuidade no cargo até o fim de 2018, são insuficientes para estancar a crise e a crescente tensão social.
O atual momento é paradoxal: em condições normais, a instabilidade política geraria uma paralisia
do processo decisório. O que se vê, ao contrário, é a formação de um consenso entre o mercado e os
operadores políticos sobre a necessidade de uma agenda que vise à melhoria do ambiente de negócios, ao
compromisso fiscal e à recuperação econômica.

1.

Economicamente, a manutenção do governo decorre da melhora nas projeções de crescimento e do
aumento do poder de compra. Destacam-se a queda da inflação, que chegou a 10,7% em 2015 e deve
cair a 3,14% em 2017, e da taxa do desemprego, que passou de 13,7% no primeiro trimestre de 2017 para
12,8% (maio, junho e julho).
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3.

Além disso, os ventos favoráveis a Temer
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4.
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DESDOBRAMENTOS POSSÍVEIS:
País consolida saída da recessão, mas volta dos investimentos será lenta
O Brasil saiu da maior recessão de sua história puxado, principalmente, pela agricultura e, mais
recentemente, pelo consumo das famílias. Além disso, algumas atividades industriais também
mostram sinais de recuperação.
Os indicadores de investimento, porém, continuam a cair. Ainda assim, com a diminuição da
capacidade ociosa em função da retomada econômica, e, principalmente, com a queda nos juros
reais de maneira consistente nos próximos anos, há indicativos de que eles possam também
se recuperar.
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Fonte: Ipeadata. Elaboração: Prospectiva.
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Retomada das reformas é improvável
O arrefecimento da crise política e a coesão da base aliada são insuficientes para garantir a
aprovação das reformas macroeconômicas, como a previdenciária. Por outro lado, dão fôlego ao
governo para avançar em uma agenda positiva:
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Privatizações: até o fim de 2017,
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Relatório de Receitas e Despesas deve confirmar queda na arrecadação
O recolhimento de impostos em julho foi o pior desde 2010, o que indica tendência futura, já que
parte importante da queda se deve a uma mudança no cálculo do PIS/Cofins. Assim, o governo deve
anunciar nova deterioração na arrecadação federal por meio do Relatório de Receitas e Despesas do
quarto bimestre.

Dispositivo constitucional exigirá esforços adicionais da equipe econômica
Além de tentar cumprir a meta fiscal, a equipe econômica tenta evitar o descumprimento da “regra
de ouro” das finanças públicas, que proíbe que a emissão de dívidas seja superior aos gastos com
capital em um ano fiscal. Com déficits fiscais e investimento público em nível historicamente baixo, o
governo corre o risco de não cumprir a regra já em 2018, cometendo, assim, crime
de responsabilidade.
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Fonte: Tesouro Nacional. Elaboração: Prospectiva.Tal como apresentado, a
“regra de ouro” deve ser positiva para que a CF seja respeitada.

CONCLUSÃO PRINCIPAL:
A conjunção entre o avanço de uma agenda pró-mercado e da retomada econômica consolida um cenário em
que oportunidades de negócios começam a se tornar mais factíveis. Vários setores dão sinais de retomada do
consumo, tais como o mercado imobiliário, materiais de construção civil, calçado e varejo em geral.
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As privatizações apresentadas pelo governo, incluindo importantes ativos, como o aeroporto de Congonhas e
a Eletrobrás, deverão ser levadas a cabo ao longo deste e do próximo ano, oferecendo também oportunidades
de investimentos e de negócios.
A área de saneamento também ganha relevo na atual conjuntura. Quinze estados já aderiram ao programa
do BNDES que promove assessoria técnica para projetos de privatização. Segundo fontes ouvidas pela
Prospectiva, quatro blocos de modelagem serão finalizados já em 2017.
Parte dos recursos provenientes dos leilões supracitados deverá ser utilizado pelo governo para o custeio
da máquina pública, evitando uma paralisia generalizada de serviços. Para tanto, o governo trabalha em
adaptações do modelo da privatização da Eletrobrás, o que explica por que a medida provisória ainda não foi
editada.
A gradual recuperação econômica e a manutenção desses serviços podem reduzir o grau de insatisfação
popular em relação ao governo e ao presidente Michel Temer.

CENÁRIOS PARA 2018
Levamos em consideração três variáveis parcialmente independentes
para a construção de cenários para o médio prazo.
o Continuidade ou saída do governo
o Desempenho da economia
o Eleições de 2018
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CENÁRIO 1
Temer é afastado e o núcleo político se desfaz, o
que levará ao agravamento da crise econômica e à
polarização nas eleições de 2018.

CENÁRIO 2
Temer continua no cargo, economia tem
desempenho mediano e eleições de 2018 com
múltiplas candidaturas de centro-direita.

• Crescimento do PIB: 0%
● • Inflação: 4,2%
● • Selic: 10%
● • Desemprego: 14%
● • Paralisação recorrente de serviços públicos (crise
fiscal aguda)
● • Intensificação de greves e manifestações
● • Forte acirramento do debate político, favorecendo
candidaturas mais radicalizadas e pulverização
das candidaturas de centro e centro-direita para as
eleições de 2018

• Crescimento do PIB: 1,5%
• Inflação: 4,2 %
• Selic: 8 %
• Desemprego: 12,5%
• Viabilização parcial da agenda microeconômica
• Manifestações sociais esporádicas (crise fiscal
mediada)
• Baixa articulação da centro-direita com o centro e
várias candidaturas de centro-direita nas eleições
de 2018

CENÁRIO 3
Temer continua no cargo, economia tem bom desempenho e grupo
político dominante de centro-direita (PMDB, PSDB, DEM, PSD) apresenta
chapa eleitoral unificada nas eleições de 2018.

• Crescimento do PIB: 3%
• Inflação: 4,2 %
• Selic: 7 %
• Desemprego: 11,5 %
• Viabilização da agenda microeconômica
• Crise fiscal aliviada com recuperação da arrecadação
• Ausência de manifestações e poucas greves
• Boa articulação da centro-direita com o centro e organização de
candidatura unificada
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