REFORMA DA PREVIDÊNCIA - APROVAÇÃO TRARÁ DE VOLTA
CONFIANÇA DO INVESTIDOR

O presidente Michel Temer participou de uma reunião junto à outros deputados, para discutir a
PEC 287, que trata da reforma da Previdência. A aprovação da reforma poderá contribuir
significativamente para a diminuição da tensão política, trazendo de volta a confiança do
investidor nacional e estrangeiro. “A aprovação da reforma da previdência poderá significar uma
enorme vitória, não apenas do governo, mas sim, para o país. O que contribuirá não só com a
diminuição da tensão política, mas também com a queda de expectativas das taxas de juros
futuras. Aliado a outras coisas que já estão acontecendo, trará de volta também a confiança
do investidor estrangeiro, o que irá contribuir para um ambiente mais favorável ao crescimento
e à geração de empregos, resultando na retomada da atividade, o que permitirá que o país
conviva com juros estruturais mais baixos”, afirma Fernando Marcondes, Planejador Patrimonial
do Grupo GGR.
Já o economista Pedro Coelho Afonso, afirma que: “O principal ponto da previdência é a
questão do ajuste fiscal. Exemplo, um país, uma família ou uma empresa, não poderão gastar
mais do que recebem. No caso da previdência, se as projeções continuarem da maneira que
estavam indo, em alguns anos teríamos um rombo público muito grande. Significa que, teremos
um envelhecimento da população muito maior nas próximas décadas, então, haverá um gasto
muito grande com previdência, mas uma arrecadação muito menor”, diz. Segundo o Planejador
Patrimonial, Fernando Marcondes, a aprovação da reforma potencializará a atual tendência de
valorização no mercado acionário, queda de juros e o fortalecimento do real. “Este cenário é
altamente favorável para uma carteira diversificada de investimentos, com participações no
mercado de ações, imobiliário, e nos multimercados. Tudo terá uma enorme melhora
significativa no geral”, ressalta.

Fernando Marcondes, analisa abaixo as mudanças que deverão ocorrer com os principais
investimentos:


Investimentos em renda fixa: Contribuirá para que hajam juros mais baixos, apesar

dos títulos pagarem menos juros, os bons fundos de renda fixa ativos e multimercado podem se
beneficiar desta queda.


Mercado acionário: Ele irá se beneficiar de um ambiente mais favorável ao crescimento

e à geração de empregos, resultando na retomada da atividade e por consequência da alta de
preços das ações.


Câmbio: Terá um maior fluxo de investimento externo, pode haver um fluxo positivo com

mais entrada do que saída de dólares no Brasil, assim fará com que o real se valorize.


Mercado imobiliário: Com a retomada da economia e a confiança do investidor, o

mercado imobiliário voltará a ter aquecimento, podendo inclusive refletir na valorização de
alguns imóveis.
Pedro Coelho Afonso, conclui: “A reforma da previdência é importante para que se possa
ajustar esse equilíbrio entre o que o governo terá de pagar lá na frente e o que ele irá receber.
Outro ponto é que esse ajuste fiscal gera confiança no investidor internacional, porque ele
demonstra um compromisso do governo em ter umas contas equilibradas. De maneira geral, o
investidor acaba também se comprometendo com o desenvolvimento de longo prazo, porque se
tem um país com as contas saudáveis, então o governo garante que lá na frente ele terá caixa
para investir em outras coisas, e caixa para de maneira geral, acelerar o crescimento do país”.
Sobre o Grupo GGR
O grupo GGR é formado por três empresas: a GGR Gestão de Recursos, a GGR Planejamento
Patrimonial e a GGR Estruturação.
GGR Investimentos
Com mais de 6 anos de história, a GGR Investimentos atualmente é uma das mais conceituadas
gestoras e estruturadoras de fundos e demais produtos financeiros. Atualmente, possui um
total de 10 fundos, totalizando mais de R$ 480 milhões sob sua gestão. Durante sua história, a
GGR Investimentos já estruturou mais de R$ 1 bilhão de operações em crédito com lastro
imobiliário. Com expertise de mais de 20 anos, MBA em finanças pelo INSPER e passagens por
grandes instituições financeiras nacionais e internacionais, o sócio gestor Telêmaco Genovesi
Junior participa ativamente na estruturação de todas as operações.
GGR Planejamento Patrimonial

Inspirado nos modelos dos grandes multi-family offices e na filosofia de alocação de
investimentos dos gestores de endowments americanos, foi criado o modelo BPC de
planejamento patrimonial. Diferente de tudo o que existe atualmente disponível para o
investidor brasileiro, o modelo engloba um minucioso estudo da situação patrimonial
imobilizada, financeira, econômica e fiscal do núcleo familiar, inflação pessoal, exposição ao
risco e outras variáveis, que resulta em uma estratégia adequada para criar uma estrutura
protetora dos ativos e manter o poder de compra durante décadas. Com mais de 29 anos
trabalhando em alocação de recursos, o sócio Fernando Marcondes participa pessoalmente de
todos os estudos, seguindo seu “modelo BPC – (Blindagem de Poder de Compra)”. Nos últimos
13 anos, a GGR Planejamento Patrimonial auxiliou mais de 300 clientes, totalizando o volume
financeiro de R$ 1,5 bilhão. O foco está em construir de forma sólida e proteger o poder de
compra real do patrimônio e a previdência do cliente.
GGR Estruturação
Diante da necessidade e falta de parceiros capacitados para estruturar operações de crédito,
FIPs, Fundos Imobiliários e, principalmente, monitorar de perto as operações após as
liquidações, seguindo as exigências da GGR Investimentos, foi criada a GGR Estruturação para
atender tal demanda. Com mais de R$ 1 bilhão em operações estruturadas, já é uma das
estruturadoras mais conceituadas do mercado.
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