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Cenário Político
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✓

Cenário político constrasta com acerto no diagnóstico e agenda
econômica

✓

Presidente Bolsonaro ainda não transformou seu status de líder
do antipetismo em coalizão propositiva.

✓

Bases políticas para a reforma ainda não foram construídas

✓

Reforma da previdência é mantida no cenário básico (R$ 640
bilhões em 10 anos), mas risco de desidratação maior tem
crescido

✓

Potencial de conflitos entre agendas deve limitar andamento da
agenda econômica pós-previdência

Cenário Político

❑
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Agenda negativa e comunicação governista queimam capital político do
governo.

Fonte: XP/Ipesp Elaboração: Tendências

Capital político
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Fonte: XP/Ipesp Elaboração: Tendências
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Conflitos na agenda

Combate à
corrupção
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Agenda de
valores
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❑ b A concorrência entre as agendas é a principal fonte de risco para a reforma da previdência.
i
l
❑
A agenda de combate à corrupção reforça tensão com parlamentares.
i
d
❑ a Agenda de valores reforça polarização política.
d
e

❑

Ausência de coalizão partidária formal diminui blindagem presidencial.

❑

Poder de arbitragem do presidente não foi testado.

Elaboração: Tendências

PIB
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Projeção do ano está com viés de baixa. Desaceleração global e aumento das
incertezas no campo doméstico têm limitado o crescimento econômico.

Revisão baixista

Fonte: IBGE (Elaboração e projeções: Tendências)

Indicadores recentes de atividade: confiança

Fonte: IBGE (Elaboração e projeções: Tendências)
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Inflação (IPCA)
Ociosidade ainda elevada e expectativas de inflação bem ancoradas favorecem
manutenção da inflação em patamares alinhados às metas
Câmbio é fator de risco, mas avanço da agenda de reformas será atenuante às
eventuais pressões externas

Fonte: IBGE (Elaboração e projeções: Tendências)
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Taxa de juros
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Inflação bem comportada permite manutenção da taxa básica de juros em
patamares baixos nos próximos meses.
No entanto, nível atual está abaixo do considerado neutro. Cenário básico
contempla primeira elevação da Selic apenas em março de 2020.

Em revisão

Fonte: Banco Central (Elaboração e projeções: Tendências)

Taxa de câmbio
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Projeções são conservadoras, diante de incertezas ainda elevadas. Porém, riscos
são assimétricos do lado baixista.
Além do panorama global menos adverso para emergentes, aprovação de uma
reforma robusta da previdência levará à apreciação mais intensa do real.

Fonte: Banco Central (Elaboração e projeções: Tendências)

Concessões de Infraestrutura
Projeto avançar parcerias
Instituído em mai/16, o Programa de Parceria de Investimentos (PPI), concentra esforços para atrair investimentos privados ao setor de
infraestrutura. Os projetos qualificados no PPI foram agrupados no programa de concessões Avançar Parcerias.
Ao longo de mais de dois anos de programa, o Conselho do PPI obteve os seguintes resultados:
•

Qualificação de 193 projetos

•

157 empreendimentos concluídos (leiloados ou renovados), com compromissos de investimentos que somam cerca de R$ 260 bilhões.

Em virtude, especialmente, de turbulências políticas, o programa tem sofrido com alguns entraves:
•

Há ao menos 28 projetos atrasados, cujo investimento é estimado em R$ 100,4 bilhões

É possível notar que alguns setores do programa foram relativamente bem sucedidos, caso de Energia e ‘Óleo e Gás’. Por outro lado, os setores
ferroviário e rodoviário tiveram desempenho muito aquém ao esperado:

Investimentos Avançar parcerias – em bilhões de R$
R$ 176,8 bi

R$ 59,8 bi
100 %

100%

R$ 57 bi

R$ 55,4 bi

R$ 10 bi
100%

R$ 6 bi

14.1%

52.8%

Aeroportos

Portos

Compromissos de investimento

Energia
Projetos previstos

Fonte: Governo Federal e Imprensa. Elaboração Tendências.
¹O montante considera os valores divulgados no site oficial do Projeto Avançar Parcerias/Crescer.

Rodovias
Ferrovias
Compromissos de investimento

4.8%

Óleo e Gás
Projetos previstos

Programa Avançar Parcerias

Sinalizações para a agenda de investimentos
Inicialmente, o governo Bolsonaro deu sinais promissores para a infraestrutura. Além da preservação do core do Programa de
Parceria de Investimentos (PPI), o PPI teve sua atuação ampliada por meio do decreto nº 9.669, de 2 de Janeiro de 2019.
Apesar das sinalizações positivas, o atual governo ainda não realizou nenhuma reunião do PPI, o que impede que novos
ativos sejam qualificados ao programa.
O calendário oficial do atual Programa de Parcerias de Investimentos prevê uma série de projetos em andamento, desde estudos
em elaboração até aqueles que já cumpriram grande parte das etapas e estão muito próximos de serem leiloados. Abaixo
destacam-se, de um lado, os projetos que tiveram seus estudos recém-concluídos e devem ir ou estão em consulta pública e, de
outro lado, aqueles cuja previsão é serem leiloados no 2T19.

Projetos com estudos concluídos

Leilões previstos para o 2T19

(próximo passo: consulta pública)

Ferrovias
•
•

Ferrovia EF-170-MT/PA – Ferrogrão
Ferrovia EF-334/BA – FIOL

Portos
•
•

SUA 01 – Arrendamento de Veículos no Porto de Suape/PE
SUA 05 – Arrendamento de Contêineres no Porto de Suape/PE

Rodovias
•

Rodovia BR-101/SC – Paulo Lopes São João

Fonte: Governo Federal e Imprensa. Elaboração Tendências.

Portos
•

Terminal Portuário de Granéis Líquidos no Porto Vila do Conde/PA - (VDC 12) –
05/04/2019 (realizado)

•

Terminais Portuários de Granéis Líquidos no Porto de Belém/PA -(BEL 02A, BEL
02B, BEL 04, BEL 08 e BEL 09) – 05/04/2019 (realizado)

Mineração
•

DIREITOS MINERÁRIOS DA CPRM – 2T19

Outros
•

PPP para Gestão de Rede de Comunicações - Comando da Aeronáutica COMAER – 26/06/2019
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Cenário básico contempla a aprovação de reforma da
previdência relativamente boa e andamento modesto da agenda
econômica.
Risco de fracasso do governo em viabilizar reforma da
previdência cresceu diante da dificuldade de construir apoio
político.
Ainda assim, aprovação segue como desfecho mais provável
diante de custos elevados do cenário alternativo.
Economia deve ganhar maior tração ao longo do segundo
semestre com sinais mais concretos de aprovação da
previdência

