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Análise PolíticaDestaques

Na segunda rodada da pesquisa XP Investimentos com deputados e senadores, foram 

ouvidos 212 deputados e 22 senadores entre os dias 4 e 21 de fevereiro.

O clima entre os parlamentares ouvidos e a Presidência da República é ótimo e bom para 47% 

dos deputados e 32% dos senadores entrevistados. A percepção do relacionamento da Casa 

em geral com a presidência é mais positiva, 57% acham que a Câmara tem uma ótima ou boa 

relação, enquanto 50% dos senadores tem essa opinão sobre a relação com o Planalto. 

A percepção de que uma reforma da previdência é necessária continua alta. Em 

dezembro, 79% dos deputados eleitos disseram que a reforma era necessária, agora são 77%. 

No senado, em que pese a amostra menor no levantamento anterior, essa percepção caiu de 

73% para 64%. Ainda, 58% dos deputados e 64% dos Senadores ouvidos esperam que a 

aconteça no primeiro semestre a primeira votação da reforma no plenário da Câmara.

Parte da pesquisa foi realizada antes da apresentação do projeto da Nova Previdência, não 

obstante, apenas 27% dos deputados disseram apoiar a idade mínima de 62 anos para 

mulheres e 65 anos para homens, enquanto 17% defenderam 57M/62H e 19% foram contra 

qualquer idade. Os demais não responderam.

O aumento da alíquota dos servidores foi rejeitada pela maioria dos parlamentares que se 

posicionaram. Apenas 4% disseram que a reforma para os militares deve ocorrer num segundo 

momento. Ainda 37% foram a favor de uma regra de transição entre 10 e 15 anos. 
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Análise Política

1. Perguntas Fixas

2. Conjunturais
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Análise PolíticaRelação do parlamentar com a Presidência

Fonte: XP Investimentos

PERGUNTA

Como o sr./sra. classifica o seu relacionamento atual 

com a presidência da república?
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Análise PolíticaRelação da Casa com a Presidência

Fonte: XP Investimentos

PERGUNTA

Como o sr./sra. classifica o relacionamento atual da 

câmara/senado com a presidência da república? 
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Análise PolíticaAtendimento de pleitos e demandas

Fonte: XP Investimentos

PERGUNTA

Os pleitos e demandas que o sr./sra. encaminha junto a agências, 

órgãos e ministérios do governo federal tem sido atendidos: 
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Análise PolíticaPercepção sobre economia atualmente

Fonte: XP Investimentos. 

PERGUNTA

Como o sr./sra. percebe a situação atual da economia brasileira?
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Análise PolíticaPercepção sobre economia no futuro

Fonte: XP Investimentos. 

PERGUNTA

Como o sr./sra. acha que estará a situação da economia brasileira 

daqui a 6 meses?
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Análise Política

1. Perguntas Fixas

2. Conjunturais
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Análise PolíticaPrevidência: Necessidade de haver reforma

Fonte: XP Investimentos

PERGUNTA

O sr./sra. acredita ser necessário reformar a previdência?
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Análise PolíticaPrevidência: Data para votação na Câmara

Fonte: XP Investimentos

PERGUNTA

Quando o sr./sra. Acha que ocorrerá a primeira votação da refoma 

da previdência no plenário da Câmara dos deputados?
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Análise PolíticaPrevidência: Idade Mínima

Fonte: XP Investimentos



13

Análise PolíticaPrevidência: Transição 

Fonte: XP Investimentos
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Análise PolíticaPrevidência: Forças Armadas

Fonte: XP Investimentos
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Análise PolíticaPrevidência: Servidores Públicos

Fonte: XP Investimentos
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Análise Política

PT 28 PT 4
PSL 24 PSL 1
PP 13 PP 2
MDB 13 MDB 3
PSD 16 PSD 2
PR 12 PR
PSB 15 PSB 1
PRB 8 PRB
PSDB 8 PSDB 1
DEM 10 DEM 1
PDT 14 PDT
SD 3 SD
PODE 4 PODE 1
PSOL 5 PSOL
PTB 5 PTB
PCdoB 4 PCdoB
NOVO 3 NOVO
PROS 5 PROS 2
PPS 3 PPS 1
PSC 2 PSC 1
AVANTE 6 AVANTE
PHS 3 PHS
PATRI 1 PATRI
PV 3 PV
PRP 1 PRP
PMN 2 PMN
PTC 1 PTC
REDE REDE 2
PPL PPL
DC DC
Total 212 Total 22

Pesquisa XP Congresso (Fev/19) - Amostra
Deputados Senadores

Em parceria com:
Consultoria Contatos

Cobertura:
Deputados federais e senadores 
atuais e eleitos. 

Metodologia:
Entrevista presencial

Número de entrevistas:
234 

Período de coleta:
4-Fev a 21-Fev de 2019

Metodologia e amostra

Deputados e senadores que participaram não receberam qualquer incentivo e terão suas 
identidades preservadas. Todos os resultados são apresentados de maneira agregada. 



17

Análise PolíticaDisclaimer

Este material foi preparado pelo time de análise política da XP Investimentos CCTVM S/A (“XP Investimentos”) em parceria com o 

Consultoria Contatos  (“Contatos”) e não deve ser considerado um relatório de análise para os fins do artigo 1º da Instrução CVM nº 

598, de 3 de maio de 2018 (“ICVM 598/18”).

Este relatório tem como objetivo único fornecer informações macroeconômicas, análises políticas e levantamento de opiniões, e não 

constitui e nem deve ser interpretado como sendo uma oferta de compra/venda ou como uma solicitação de uma oferta de 

compra/venda de qualquer instrumento financeiro, ou de participação em uma determinada estratégia de negócios em qualquer 

jurisdição. As informações contidas neste relatório foram consideradas razoáveis na data em que ele foi divulgado e foram obtidas de 

fontes públicas consideradas confiáveis. 

O responsável pela elaboração deste texto certifica que as informações expressas nele refletem, de forma única e exclusiva, as 

opiniões dos entrevistados, e foram produzidas de forma independente e autônoma, inclusive em relação a XP Investimentos. A XP 

Investimentos e/ou qualquer outra empresa de seu grupo econômico não se responsabilizam por quaisquer opiniões aqui contidas e 

ainda decisões, de investimento ou de outra forma, que forem tomadas com base nas informações aqui divulgadas. 

A XP Investimentos alerta que o uso das informações apresentadas neste material, para atuar no mercado de valores mobiliários

brasileiro, antes da divulgação pública, pode caracterizar prática não equitativa, em violação à Instrução CVM nº 8, de 15 de outubro 

de 1979 (“ICVM 8/79”).

Este relatório é destinado à circulação exclusiva para a rede de relacionamento da XP Investimentos, incluindo agentes autônomos e 

clientes, podendo também ser divulgado no website da XP Investimentos. Fica proibida a sua reprodução ou redistribuição para 

qualquer pessoa, no todo ou em parte, qualquer que seja o propósito, sem o prévio consentimento expresso da XP Investimentos.

A Ouvidoria da XP Investimentos tem a missão de servir de canal de contato sempre que os clientes que não se sentirem satisfeitos 

com as soluções dadas pela empresa aos seus problemas. O contato pode ser realizado por meio do telefone: 0800 722 3710.
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