PROGRAMAS ECONÔMICOS
Foco de cada candidato

HADDAD

TAMANHO DO ESTADO Aprova a ideia de um Estado maior e mais intervencionista.
AJUSTE FISCAL
TETO DE GASTOS

CARGA TRIBUTÁRIA

REFORMA DA
PREVIDENCIA
PRIVATIZAÇÕES
BANCO CENTRAL

REFORMA
TRABALHISTA
COMÉRCIO EXTERNO
BANDEIRA
INDIVIDUAL

Pouco importante no curto prazo. Baseado em aumento de impostos e suposição de crescimento
econômico
Contra o teto e favorável a aumento de gastos. Retoma obras no valor de R$ 120 bi com recursos
parciais das reservas internacionais.
Aumento de carga. Criação de Imposto sobre grandes fortunas, aumento da progressividade dos
impostos sobre heranças e tributação maior sobre lucros e dividendos. Isenta IR até 5 S.M. e
aumenta dos “super ricos”. Taxar bancos de acordo com Spread. Implantação gradual do IVA.
Contra. Entende que o crescimento e inclusão via emprego resolvem o problema de déficit.
Contrário de forma geral. Acredita na eficiência e valor estratégico das estatais.
Contra Independência. Cria meta de inflação e emprego.
Contra. Vai apresentar proposta de revogação
Pouca Importância. Mantém economia muito protecionista. Destaque para Mercosul, América
Latina e África.
Ampliação do Bolsa Família.

CIRO GOMES

TEMA
TAMANHO DO
ESTADO
AJUSTE FISCAL

CIRO GOMES
Aprova a ideia de um Estado maior e mais intervencionista
Relevante. Baseado em aumento de impostos

Contra o teto da forma atual. Prevê controle de gastos. Retira investimentos públicos do controle de
gastos.
Aumento de carga. Criação de Imposto sobre grandes fortunas, aumento da progressividade dos
CARGA TRIBUTÁRIA impostos sobre heranças e tributação maior sobre dividendos. Volta da CPMF para transações de
maior valor. Revê isenções. Cria IVA.
TETO DE GASTOS

REFORMA DA
PREVIDÊNCIA
PRIVATIZAÇÕES

BANCO CENTRAL
REFORMA
TRABALHISTA

Contra a atual. Apresentará nova proposta. Propõe modelo de capitalização.
Relativamente Favorável. Exclui várias empresas do pacote. Contra fusão da Embraer e retoma
participação estatal na empresa. Forte atuação do BNDES no processo. Expropriar campos de
petróleo em mãos estrangeiras.
Contra Independência. Cria meta de inflação e taxa de desemprego.
Contra a atual. Apresentará nova proposta

COMÉRCIO
EXTERNO

Sinaliza aumento de protecionismo, visando reindustrializar o país. Privilegia Mercosul e África.

BANDEIRA
INDIVIDUAL

Resgatar Inadimplentes do SPC

MARINA

TEMA

MARINA

TAMANHO DO
ESTADO

Aprova a ideia de um Estado menos intervencionista

AJUSTE FISCAL

Relevante com corte de gastos.

TETO DE GASTOS

Contra o teto da forma atual. Prevê controle de gastos. Preocupado com gastos sociais

Contrário ao aumento de carga. Modifica estrutura atual, e apoia criação de impostos sobre
CARGA TRIBUTÁRIA dividendos, vinculados à redução do IRPJ. Defende unificação de impostos indiretos em um IBS.
Aumenta tributação sobre heranças.
REFORMA DA
PREVIDÊNCIA

Favorável ao modelo atualmente proposto, com introdução gradual do modelo de capitalização

PRIVATIZAÇÕES

Favorável com restrições à Petrobras, BB e CEF.

BANCO CENTRAL

Favorável à independência de fato mas não institucional. Meta de inflação.

COMÉRCIO
EXTERNO

Defende os princípios da reforma atual, mas propõe alterações complementares. Foca a redução do
custo de contratação. Negociado não pode se sobrepor ao legislado
Defende maior abertura comercial. Uso de acordos multilaterais e bilaterais. Privilegia America do
Sul, do Norte, Europa e Leste da Ásia.

BANDEIRA
INDIVIDUAL

Meio Ambiente

REFORMA
TRABALHISTA

ALCKMIN

TEMA
TAMANHO DO
ESTADO
AJUSTE FISCAL
TETO DE GASTOS

ALCKMIN
Aprova a ideia de um Estado menor e menos intervencionista
Relevante. Baseado em redução de gastos sem aumento de carga tributária. Estabelecimento de
metas para todas as áreas com objetivo de aumentar a eficiência do Gasto Público
Favorável ao Teto de Gastos. Revisão após dois anos.

Contrário ao aumento de carga. Modifica estrutura atual, e apoia criação de impostos sobre
CARGA TRIBUTÁRIA dividendos, vinculados à redução do IRPJ. Defende unificação de impostos indiretos em um IVA. Revê
isenções.
REFORMA DA
PREVIDÊNCIA

Favorável a uma reforma rigorosa. Critica a hipótese de regime de capitalização.

PRIVATIZAÇÕES

Favorável de forma geral, porém em processo gradual para evitar a desvalorização do patrimônio
público a ser vendido.

BANCO CENTRAL

Favorável à independência. Única Meta: inflação.

REFORMA
TRABALHISTA

Defende a manutenção da reforma atual.

COMÉRCIO
EXTERNO

Defende forte abertura comercial, com objetivo de chegar a 50% do PIB em corrente de comércio.
Aposta na aliança do Pacífico e aproximação com EUA.

BANDEIRA
INDIVIDUAL

Governabilidade

BOLSONARO

TEMA

BOLSONARO

TAMANHO DO
ESTADO

Aprova a ideia de um Estado menor e menos intervencionista

AJUSTE FISCAL

Relevante. Baseado em redução de gastos sem aumento de carga tributária.

Favorável ao Teto de Gastos.
Contrário ao aumento de carga. Modifica estrutura atual, e apoia criação de impostos sobre
CARGA TRIBUTÁRIA dividendos, vinculados à redução do IRPJ. Defendem unificação de impostos indiretos em um IVA.
Revê isenções.
TETO DE GASTOS

REFORMA DA
PREVIDÊNCIA

Favorável: 61 anos homens, 56 mulheres e 31 anos de contribuição. Leva em conta diferenças
regionais para definir critérios. Cria modelo de capitalização

PRIVATIZAÇÕES

Favorável à privatização agressiva. Venda de ativos (além de empresas). Prevê arrecadar rapidamente
R$ 700 bi para abater dívida pública.

BANCO CENTRAL

Favorável à independência. Única Meta: inflação.

REFORMA
TRABALHISTA

Defende a manutenção da reforma atual.

COMÉRCIO
EXTERNO

Defende forte abertura comercial. Veta alguns acordos com China (preocupação com Soberania)

BANDEIRA
INDIVIDUAL

Liberalismo na Economia e Tradição nos Costumes

FECOMERCIO
TEMA

FECOMERCIO

TAMANHO DO
ESTADO

Aprova a ideia de um Estado menor e menos intervencionista

AJUSTE FISCAL

Relevante. Baseado em redução de gastos sem aumento de carga tributária. Aumentar a eficiência dos
gastos públicos. (Fazer mais com menos)

TETO DE GASTOS
CARGA TRIBUTÁRIA
REFORMA DA
PREVIDÊNCIA

Favorável ao Teto de Gastos.
Contrário ao aumento de carga. Modifica estrutura atual. Defendem unificação de impostos indiretos
em um IVA.
Favorável a uma reforma rigorosa ,com o fim de distinção entre setor privado e público e dos
privilégios. Estímulos a implantação gradual do sistema de capitalização.

PRIVATIZAÇÕES

Favorável à privatização de forma mais rápida possível. Venda de ativos (além de empresas). Usar
recursos para abater dívida pública.

BANCO CENTRAL

Favorável à independência. Única Meta: inflação.

REFORMA
TRABALHISTA

Defende a manutenção da reforma atual.

COMÉRCIO
EXTERNO

Abertura comercial agressiva. Ganhos de competitividade para concorrer.

BANDEIRA
INDIVIDUAL

Competitividade, Livre Mercado e Crescimento

RESUMO
TEMA

TETO DE GASTOS

AJUSTE FISCAL

REFORMA
TRABALHISTA

REFORMA DA
PREVIDÊNCIA

HADDAD
Aprova a ideia de um
Estado maior e mais
intervencionista.

Pouco importante no
curto prazo. Baseado
em aumento de
impostos e suposição
de crescimento
econômico

Contra o teto e
favorável a aumento
de gastos. Retoma
obras no valor de R$
120 bi com recursos
parciais das reservas
internacionais.
Aumento de carga.
Criação de Imposto
sobre grandes
fortunas, aumento da
progressividade dos
impostos sobre
heranças e tributação
maior sobre lucros e
dividendos. Isenta IR
até 5 S.M. e aumenta
dos “super ricos”.
Taxar bancos de
acordo com Spread.

CIRO GOMES
Aprova a ideia de um
Estado maior e mais
intervencionista

MARINA

ALCKIMIN

BOLSONARO

FECOMERCIO
Aprova a ideia de
um Estado menor e
menos
intervencionista
Relevante. Baseado
em redução de
gastos sem
aumento de carga
tributária.
Aumentar a
eficiência dos
gastos públicos.
(Fazer mais com
menos)

Aprova a ideia de um
Estado menos
intervencionista

Aprova a ideia de um
Estado menor e menos
intervencionista

Aprova a ideia de um
Estado menor e menos
intervencionista

Relevante. Baseado
em aumento de
impostos

Relevante com corte
de gastos.

Relevante. Baseado em
redução de gastos sem
aumento de carga
tributária.
Estabelecimento de
metas para todas as
áreas com objetivo de
aumentar a eficiência
do Gasto Público

Relevante. Baseado em
redução de gastos sem
aumento de carga
tributária.

Contra o teto da forma
atual. Prevê controle
de gastos. Retira
investimentos públicos
do controle de gastos.

Contra o teto da forma
Favorável ao Teto de
atual. Prevê controle
Gastos. Revisão após
de gastos. Preocupado
dois anos.
com gastos sociais

Favorável ao Teto de
Gastos.

Favorável ao Teto
de Gastos.

Aumento de carga.
Criação de Imposto
sobre grandes
fortunas, aumento da
progressividade dos
impostos sobre
heranças e tributação
maior sobre
dividendos. Volta da
CPMF para transações
de maior valor. Revê
isenções. Cria IVA.

Contrário ao aumento
de carga. Modifica
estrutura atual, e apoia
criação de impostos
sobre dividendos,
vinculados à redução
do IRPJ. Defende
unificação de impostos
indiretos em um IBS.
Aumenta tributação
sobre heranças.

Contrário ao aumento
de carga. Modifica
estrutura atual, e apoia
criação de impostos
sobre dividendos,
vinculados à redução do
IRPJ. Defendem
unificação de impostos
indiretos em um IVA.
Revê isenções.

Contrário ao
aumento de carga.
Modifica estrutura
atual. Defendem
unificação de
impostos indiretos
em um IVA.

Contrário ao aumento
de carga. Modifica
estrutura atual, e apoia
criação de impostos
sobre dividendos,
vinculados à redução do
IRPJ. Defende
unificação de impostos
indiretos em um IVA.
Revê isenções.

CARGA TRIBUTÁRIA

PRIVATIZAÇÕES

TAMANHO DO
ESTADO

BANCO CENTRAL

COMÉRCIO EXTERNO

BANDEIRA
INDIVIDUAL

Contra a atual.
Contra. Entende que o
Apresentará nova
crescimento e inclusão
proposta. Propõe
via emprego resolvem
modelo de
o problema de déficit.
capitalização.

Favorável ao modelo
atualmente proposto,
com introdução
gradual do modelo de
capitalização

Relativamente
Favorável. Exclui várias
empresas do pacote.
Contrário de forma
Contra fusão da
geral. Acredita na
Embraer e retoma
Favorável com
eficiência e valor
participação estatal na restrições à Petrobras,
estratégico das
empresa. Forte
BB e CEF.
estatais.
atuação do BNDES no
processo. Expropriar
campos de petróleo
em mãos estrangeiras.
Favorável à
Contra Independência. Contra Independência.
independência de fato
Cria meta de inflação e Cria meta de inflação e
mas não institucional.
emprego.
taxa de desemprego.
Meta de inflação.
Defende os princípios
da reforma atual, mas
propõe alterações
Contra a atual.
Contra. Vai apresentar
complementares. Foca
Apresentará nova
a redução do custo de
proposta de revogação
proposta
contratação.
Negociado não pode se
sobrepor ao legislado
Defende maior
Pouca Importância.
Sinaliza aumento de
abertura comercial.
Mantém economia
protecionismo,
Uso de acordos
muito protecionista.
visando
multilaterais e
Destaque para
reindustrializar o país. bilaterais. Privilegia
Mercosul, América
Privilegia Mercosul e
América do Sul, do
Norte, Europa e Leste
Latina e África.
África.
da Ásia.
Ampliação do Bolsa
Família.

Resgatar
Inadimplentes do SPC

Meio Ambiente

Favorável a uma
reforma rigorosa
Favorável: 61 anos
,com o fim de
homens, 56 mulheres e distinção entre
Favorável a uma
31 anos de contribuição. setor privado e
reforma rigorosa.
Leva em conta
público e dos
Critica a hipótese de
diferenças regionais para privilégios.
regime de capitalização.
definir critérios. Cria
Estímulos a
modelo de capitalização implantação
gradual do sistema
de capitalização.

Favorável à privatização
Favorável de forma
agressiva. Venda de
geral, porém em
ativos (além de
processo gradual para
empresas). Prevê
evitar a desvalorização
arrecadar rapidamente
do patrimônio público a
R$ 700 bi para abater
ser vendido.
dívida pública.

Favorável à
privatização de
forma mais rápida
possível. Venda de
ativos (além de
empresas). Usar
recursos para
abater dívida
pública.

Favorável à
independência. Única
Meta: inflação.

Favorável à
independência. Única
Meta: inflação.

Favorável à
independência.
Única Meta:
inflação.

Defende a manutenção
da reforma atual.

Defende a manutenção
da reforma atual.

Defende a
manutenção da
reforma atual.

Defende forte abertura
comercial, com objetivo
de chegar a 50% do PIB
em corrente de
comércio. Aposta na
aliança do Pacífico e
aproximação com EUA.

Defende forte abertura
comercial. Veta alguns
acordos com China
(preocupação com
Soberania)

Abertura comercial
agressiva. Ganhos
de competitividade
para concorrer.

Governabilidade

Competitividade,
Liberalismo na Economia
Livre Mercado e
e Tradição nos Costumes
Crescimento

