No último domingo, Jair Bolsonaro (PSL) venceu a disputa para a presidência da
República com pouco mais de 55% dos votos válidos. Nossos analistas econômicos, José
Márcio Camargo e Tiago Tristão, fizeram uma análise do cenário base para 2019. Veja:


A prioridade do novo governo é dar continuidade à reforma da Previdência, seja
aprovando a proposta que está em andamento na Câmara dos Deputados ou
enviando uma nova proposta, mais dura e abrangente. Segundo nossos analistas,
a primeira opção tem a vantagem de já estar em estágio adiantado de tramitação,
podendo ser aprovada ainda neste ano.



O novo governo pretende aprovar outras propostas em trâmite no Congresso,
como o Cadastro Positivo e a Lei das Agências Reguladoras. Além disso, deve
anunciar a privatização de algumas estatais.



Nossos analistas esperam maior abertura econômica e reformas regulatórias em
alguns setores. Por exemplo, maior liberalização do setor de energia e no setor de
óleo e gás, com o fim do monopólio da Petrobras no setor de refino e marco
regulatório moderno para permitir concorrência.



Uma das propostas que já está na Câmara é tornar o Banco Central independente.
Nossos analistas acreditam que o projeto pode ser aprovado ainda em 2018.



A taxa de juros tem espaço para cair. Mesmo que haja algum início de ciclo de alta
na Selic durante 2019, a taxa média deve ficar em torno de 6,5%.



Mantendo a política monetária atual, com comunicação clara e objetivo bem
definido de inflação na meta, o IPCA deve fechar o ano de 2019 muito próximo dos
4,2%.



A greve dos caminhoneiros, a forte desvalorização do real e a incerteza eleitoral
prejudicaram o crescimento no 2º e no 3º trimestres, jogando os indicadores para
baixo. No entanto, nossos analistas acreditam que a partir do 4º trimestre deste
ano o PIB vai retomar a trajetória de crescimento, podendo crescer 2,5% em
relação ao mesmo período do ano passado.



Alguns indicadores de setembro já mostram melhoras, como a Pesquisa Mensal
de Serviços e os dados do CAGED (emprego com carteira assinada), que
surpreenderam positivamente nos últimos dois meses. O emprego está
aumentando e vai possibilitar um crescimento de cerca de 3,5% em 2019.



Nossos analistas acreditam que as condições do ambiente externo devem levar à

depreciação do real. No entanto, o ambiente interno de recuperação econômica e
reformas deve gerar um efeito inverso, de apreciação da moeda brasileira, que
compensará a queda. O real deve ficar em torno de R$ 3,50 no próximo ano.
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