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Mesmo correndo o risco de sermos um pouco repetitivos, não podemos nos furtar a falar sobre a 
reforma da previdência novamente. É o principal tema do mercado financeiro no ano corrente e 
todas as atenções estão voltadas para ele. Para não nos perdermos nas idas e vindas do processo, 
tentamos fazer aqui uma breve síntese dos acontecimentos, buscando sermos o mais objetivo 
possível. A partir do exame dos fatos, podemos tirar algumas conclusões.

O ano político começou em fevereiro, quando o Congresso Nacional voltou a funcionar. O projeto 
de reforma da previdência foi encaminhado pelo governo. É uma nova proposta de emenda 
constitucional (PEC), contrariando aqueles que achavam melhor usar a proposta de reforma já 
enviada pelo governo Temer. Uma nova PEC terá que passar nas comissões de constituição e 
justiça e na comissão especial, antes de ir a plenário. Terá uma tramitação longa, portanto. Do lado 
positivo, o Presidente da República demonstrou apoio ao projeto, indo pessoalmente ao Congresso 
entregá-lo. Ademais, o projeto corrige alguns erros da proposta anterior. Tem uma narrativa mais 
bem construída, que visa reduzir desigualdades dentro do regime geral (INSS) e minimizar as 
diferenças entre o INSS e o regime próprio dos servidores (RPPS). Outro ponto positivo é que o 
projeto é mais ambicioso em termos fiscais: se aprovado plenamente, significará uma economia de 
mais de um trilhão de reais em dez anos.

Após o entusiasmo inicial com o envio do projeto em fevereiro, começaram a surgir as dificuldades. 
O governo enviou em março a proposta dos militares, que contém uma reestruturação de cargos 
e salários que praticamente anula todo o ganho fiscal da reforma previdenciária dessa categoria. 
Isso repercutiu mal no Congresso. Ficou difícil para os deputados defenderem a reforma, que tira 
direitos dos civis, mas beneficia claramente os militares. A reestruturação da carreira militar 
poderia ter ficado para um segundo momento, caracterizando claramente um erro de cálculo 
político. Além disso, o governo revelou uma fragilidade de articulação notável. Os líderes 
governistas são novos e inexperientes. O partido do Presidente (PSL) não tem unidade 
programática e não fechou questão em torno da reforma. Pelo contrário, seus membros estão em 
constantes brigas e discussões públicas. Por fim, a militância política insiste na tese da nova política 
contra a velha política, classificando a maioria dos partidos e membros do Parlamento como 
fisiológica e corrupta, o que desagrada profundamente os parlamentares. Esse desgaste culminou 
com o bate-boca público entre o Presidente da Câmara, Rodrigo Maia e o Presidente da República, 
Jair Bolsonaro. O episódio foi contornado, mas o mal-estar permaneceu. Maia disse que vai cumprir 
seu papel institucional, mas que cabe ao governo articular. De certa forma, lavou as mãos.

Ainda sobre a Previdência
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Com base na observação dos fatos até aqui narrados, podemos traçar dois cenários distintos. 
Cenário A – o governo vai se acertar no relacionamento com o Congresso e vai aprovar uma boa 
reforma da previdência ainda esse ano; cenário B – o governo continuará operando sem base de 
sustentação e testará uma nova forma de fazer política, sem concessões ao Parlamento, de olho 
na reação popular, principalmente através das redes sociais. No cenário A, os ativos financeiros 
tenderiam a se valorizar. No cenário B, dificilmente o governo teria sucesso. O sistema político 
brasileiro é presidencialista, mas o Congresso tem muito poder. A história nos mostra que, desde 
a redemocratização, os governos que mais aprovaram projetos foram os que construíram uma 
maioria sólida e bem articulada no Parlamento. Em geral, isso se deu com a participação dos 
partidos e o fatiamento do poder, coisa que, até agora, o governo Bolsonaro não fez. Portanto, 
no cenário B, haveria um grande risco de não aprovação da reforma da previdência e uma forte 
correção (para pior) dos ativos.

Por enquanto, nos parece que os participantes do mercado, em sua maioria, acreditam no cenário 
A. No acumulado do ano, a maior parte dos ganhos dos fundos multimercados foi obtida na compra 
de ativos brasileiros. Pode-se dizer que há um certo consenso em torno da aprovação da reforma 
da previdência, mesmo que um pouco desidratada. Como todo consenso tende a estar precificado, 
nos parece que há assimetria de preços nos dois cenários. Ganhos relativamente limitados no 
cenário A, perdas muito grandes no cenário B. Acompanharemos atentamente os próximos 
acontecimentos para nos posicionar de maneira correta em qualquer um dos casos.
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