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A sexta edição de 2019 da sondagem XP Investimentos sobre Mercado e Política mostra que os 
investidores esperam o Ibovespa em 130 mil pontos, a cotação do dólar em R$ 3,95 e a Selic em 4,50 ao 
final de 2020. 

O levantamento mostrou também que 56% dos agentes atribuem um risco para baixo em relação ao 
consenso de IPCA para 2020, atualmente em 3.78%. Para os próximos meses, 60% dos respondentes 
identificaram a retomada do crescimento como principal fator a ser monitorado. Antes do detalhamento 
da nova POF no IPCA, a expectativa era de um impacto de -10 bps na inflação de 2020.

O levantamento foi realizado entre os dias 8 e 11 de outubro com 85 investidores institucionais, um público 
formato por gestores, traders e economistas de fundos de investimentos e instituições financeiras.

No campo político, a sondagem capturou uma queda no percentual de aprovação do governo de Jair 
Bolsonaro pelo mercado financeiro. Em julho deste ano, 55% avaliavam a atual gestão como ótima ou 
boa, enquanto nesta rodada, 45% deram a mesma resposta. Ainda, 46% têm avaliação regular. 

Na pauta fiscal, caiu de R$ 400 bilhões para R$ 300 bilhões a expectativa dos investidores em relação ao 
que pode ser arrecadado com as privatizações. Hoje, 45% esperam um rompimento do teto de gastos até 
o fim do mandato.

Houve queda no percentual de avaliação positiva do Congresso desde julho, quando foi aprovada a 
reforma da Previdência na Câmara dos Deputados. O percentual de entrevistados que classificavam o 
Congresso como ótimo e bom saiu de 86%, em julho, para 51%, em outubro. Foi verificada uma alta no 
percentual dos que julgam regular o desempenho dos parlamentares: de 13%, em julho, para 33% em 
outubro.
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4Fonte: XP Investimentos

Como você avalia o risco em relação ao consenso:

IPCA 2020 (3.78%) PIB 2020 (2.00%)



5Fonte: XP Investimentos

Cenário base para preços de ativos
Fim de 2019

BRL
Média 3,99
Mediana 4,00

Selic
Média 4,58
Mediana 4,50

Ibov
Média 111k
Mediana 110k

Fim de 2020
BRL
Média 3,90
Mediana 3,95

Selic
Média 4,49
Mediana 4,50

Ibov
Média 133k
Mediana 130k



6Fonte: XP Investimentos. *Essa pergunta não era obrigatória.

Impacto estimado da nova POF no IPCA 2020 (em bps)

49 respostas*
Média -8 bps
Mediana -10 bps



7

Índice
01 Economia e Mercados

02 Política e Mercados



8Fonte: XP Investimentos

Qual a chance de materialização dos riscos a seguir:



9Fonte: XP Investimentos

Aprovação do governo Bolsonaro
Entre agentes do mercado financeiro



10Fonte: XP Investimentos

Expectativa para restante do governo Bolsonaro
Entre agentes do mercado financeiro



11Fonte: XP Investimentos

Avaliação do Congresso
Entre agentes do mercado financeiro



12Fonte: XP Investimentos

O relacionamento do Congresso com o presidente 
irá nos próximos meses



13Fonte: XP Investimentos

Expectativa com privatizações em 4 anos (R$ bi)
Mediana



14Fonte: XP Investimentos

Quando essas empresas serão privatizadas ou 
seus serviços serão concedidos?



15Fonte: XP Investimentos

Expectativa de rompimento do teto de gastos de 
alguma maneira até 2022

Para os que responderam sim: Quando?



16Fonte: XP Investimentos

Qual será o principal tema para os mercados 
monitorarem nos próximos meses?



Metodologia

Realizamos, entre os dias 8 e 11 de outubro, 85 entrevistas com investidores 
institucionais sobre mercados e política. 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.
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