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Esta rodada da sondagem pré-Copom mostra que 91% dos investidores institucionais 
consultados esperam que o Banco Central corte a Selic em 50 bps na próxima reunião, 
cuja decisão será divulgada no dia 18 de setembro. As expectativas estão menos consensuais 
para outubro e dezembro.

O levantamento foi realizado entre os dias 16 e 17 de setembro com 129 investidores 
institucionais, um público formato por gestores, traders e economistas de fundos de 
investimentos e instituições financeiras.

Para o final de 2019, os investidores atribuem, em média, 42% de probabilidade de que a 
Selic esteja em 5%, uma concentração em relação à sondagem realizada em julho. Para 2020, 
43% dos respondentes esperam que a taxa de juros determinada pelo BC encerre o ano em 5%, 
um viés de estabilidade, portanto. O cenário parece equilibrado, pois 31% esperam uma taxa 
abaixo de 5% e outros 26% aguardam que o índice esteja acima de 5%.

Pesando os riscos para o cenário, 55% consideram a inflação como o mais importante fator 
benéfico para o balanço do Copom até o fim de 2019. Por outro lado, outros 47% citaram tensões 
comerciais e geopolíticas como principais pontos desfavoráveis, seguidos pela taxa de Câmbio 
(34%).

Nesta rodada, 62% dos respondentes afirmaram ter uma alocação de risco reduzido, enquanto 
34% têm viés para aumentar as posições. Por outro lado, dos 38% que dizem já ter uma 
alocação elevada, 19% querem reduzir o risco adiante.
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Copom Set/Out/Dez



4Fonte: XP Investimentos

Copom de Setembro
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Juros ao fim de 2019
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Juros ao fim de 2020
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Posicionamento de mercado
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Alocação de risco 
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Riscos favoráveis
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Riscos desfavoráveis



Metodologia

Realizamos, entre os dias 16 e 17 de julho, 129 entrevistas com investidores 
institucionais sobre mercados e política monetária. O formulário foi enviado e preenchido 
de forma digital e os resultados são divulgados de maneira agregada.

Os resultados não refletem a opinião da XP Investimentos. Disclaimer completo no último slide.



1) Este relatório foi preparado pela XP Investimentos CCTVM S.A. (“XP Investimentos”) e não deve ser considerado um relatório de análise para os fins do artigo 1º da 
Instrução CVM nº 483, de 6 de julho de 2010. 
2) Este relatório tem como objetivo único fornecer informações macroeconômicas e análises políticas, 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. A XP Investimentos não dá nenhuma segurança ou garantia, seja de forma expressa ou implícita, sobre a integridade, 
confiabilidade ou exatidão dessas informações. Este relatório também não tem a intenção de ser uma relação completa ou resumida dos mercados ou 
desdobramentos nele abordados. As opiniões, estimativas e projeções expressas neste relatório refletem a opinião atual do responsável pelo conteúdo deste relatório 
na data de sua divulgação e estão, portanto, sujeitas a alterações sem aviso prévio. A XP Investimentos não tem obrigação de atualizar, modificar ou alterar este 
relatório e de informar o leitor.
3) O responsável pela elaboração deste relatório certifica que as opiniões expressas nele refletem, de forma precisa, única e exclusiva, suas visões e opiniões pessoais, 
e foram produzidas de forma independente e autônoma, inclusive em relação a XP Investimentos.
4) Este relatório é destinado à circulação exclusiva para a rede de relacionamento da XP Investimentos, incluindo agentes autônomos da XP e clientes da XP, podendo 
também ser divulgado no site da XP. 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.
5) A XP Investimentos não se responsabiliza por decisões de investimentos que venham a ser tomadas com base nas informações divulgadas e se exime de qualquer 
responsabilidade por quaisquer prejuízos, diretos ou indiretos, que venham a decorrer da utilização deste material ou seu conteúdo. 
6) 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.
7) Para maiores informações sobre produtos, tabelas de custos operacionais e política de cobrança, favor acessar o nosso site: www.xpi.com.br.

Disclaimer


