
Informações

de mercado

Propostas dos candidatos à Presidência para o mercado de capitais

A 
eleição presidencial acontece no domin-

go (7). A newsletter desta semana traz 

as principais propostas dos candidatos 

para o mercado financeiro e de capitais. Foram se-

lecionados os cinco primeiros colocados da disputa, 

conforme a pesquisa Ibope divulgada na noite desta 

quarta-feira (3). Os candidatos foram organizados 

segundo a porcentagem de intenções de votos: Jair 

Bolsonaro (32%), Fernando Haddad (23%), Ciro Go-

mes (10%), Geraldo Alckmin (7%) e Marina Silva (4%). 

Jair Bolsonaro - PSL 

Defende a manutenção do tripé econômico vigente: 

câmbio flexível, meta de inflação e meta fiscal. Pro-

põe acelerar a modernização da estrutura produti-

va e diz que incentivará o desenvolvimento e for-

talecimento do mercado de capitais. Também fala 

em apoio a “startups e scale-ups de alto potencial, 

sempre em parceria com instituições privadas do 

mercado de capitais”.  Ainda no campo econômico, o 

plano de Bolsonaro sugere a independência do Ban-

co Central, cuja diretoria teria mandatos fixos, “com 

metas de inflação e métricas claras de atuação”.

Fernando Haddad – PT

Propõe a construção de um novo indicador para a 

meta de inflação e diz que estimulará a queda do 

spread bancário por meio de uma “transformação 

profunda” do sistema bancário e financeiro. Essa 

mudança se daria pela “revitalização” de bancos 

públicos e pela adoção de uma tributação progres-

siva sobre bancos (alíquotas reduzidas para os que 

oferecem crédito a custos menores e períodos 

maiores). Sugere maior incentivo a fontes alter-

nativas de recursos, o que permitiria “manter e re-

formular os mecanismos de crédito direcionados 

ao financiamento do desenvolvimento, com forta-

lecimento de um mercado de capitais”.  Seu plano 

também prevê expandir investimentos em infra-

estrutura com recursos privados de longo prazo.

Ciro Gomes – PDT 

Defende a criação de um cadastro positivo, a po-

pularização de fundos lastreados em títulos priva-

dos e o estímulo ao “desenvolvimento do mercado 

de capitais e de financiamento privado de longo 

prazo, o que contribuirá para a elevação da pou-

pança nacional”. O plano de governo do pedetista 

também fala em expandir os mecanismos alterna-

tivos de crédito, como venture capital, e aprimorar 

a estrutura tributária para estimular a concessão 

de crédito de longo prazo. Sugere, ainda, a “reto-

mada do protagonismo” do BNDES na concessão 

de crédito e maior controle da concentração ban-

cária, além do “estímulo ao desenvolvimento de 

fintechs”. Ciro propõe a criação de um fundo garan-

tidor para investimentos em infraestrutura, “las-

treado em títulos emitidos a partir de um processo 

de securitização de dívidas com o setor público”.

Geraldo Alckmin – PSDB

Pretende incentivar e fomentar o financiamento de 

longo prazo por meio do mercado de capitais. Mas 

admite que, para isso, será necessário aprimorar e 

fortalecer agências reguladoras. O texto também 

fala em tratar “setores e segmentos da economia de 

forma similar”, a fim de evitar distorções oriundas de 

subsídios, isenções fiscais e proteções tarifárias. O 

candidato ainda afirma que incentivará a poupança 

pessoal e familiar e estimulará a competição no mer-

cado financeiro, com a entrada de novos bancos e a 

atuação de fundos, cooperativas e sociedades priva-

das de crédito. Por fim, o plano fala em “desenvolver o 

mercado de debêntures, facilitando o acesso das pe-

quenas e médias empresas e o crescimento do mer-

cado secundário para dar mais liquidez aos títulos”. 

Marina Silva - Rede

Segundo o plano de governo de Marina, os investi-

mentos públicos são “necessários”, mas o envolvi-

mento do setor privado é “imprescindível”. A avalia-

ção é que “a severa restrição fiscal limita fortemente 

o aumento de gastos discricionários, incluindo in-

vestimentos públicos”. Assim, a forma mais racional 

de viabilizar projetos estruturantes no Brasil é pelo 

investimento privado. Para isso, ela afirma que mo-

bilizará o potencial dos recursos privados “sem sub-

sídios ou artificialismos”. Para o financiamento em 

infraestrutura, a candidata propõe “tornar obriga-

tória a contratação do seguro-garantia para obras 

públicas”, a fim de evitar ineficiências e corrupções. 


