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No momento em que se intensificam ruídos na relação entre o presidente Jair Bolsonaro e o ministro Paulo 
Guedes, pesquisa XP Investimentos/Ipespe mostra que 47% da população acredita que a economia do país está no 
caminho certo – contra 40% que veem a condução da política econômica no caminho errado.

As oscilações em relação a janeiro ocorreram dentro da margem de erro. No mês anterior, eram 45% os que 
aprovaram o desempenho no setor, e 43% os que reprovavam.

Foram feitas 1.000 entrevistas nos dias 17, 18 e 19 de fevereiro. A margem de erro é de 3,2 pontos percentuais.

Os resultados mostram oscilações também na aprovação e reprovação do mandato do presidente. Os que 
consideram o governo ruim ou péssimo foram de 39% para 36%, e os que consideram a gestão boa ou ótima 
passaram de 32% para 34%, o que fez com que a diferença entre a reprovação e a aprovação caísse a 2 pontos 
percentuais, a menor margem desde julho.

Agenda econômica
A pesquisa testou a opinião dos brasileiros em relação a privatizações. Os números mostram resistência da 
população à venda das estatais. No caso da Eletrobras, que tem maior acompanhamento do mercado, 49% se dizem 
contra enquanto 39% são favoráveis. 

Em relação a outro ponto da agenda econômica, a reforma administrativa, o levantamento mostra que a população 
acredita que os servidores públicos trabalham menos que os funcionários da iniciativa privada (60% têm esse 
entendimento), apesar de ganharem mais (56%). Os números são próximos aos do levantamento anterior sobre o 
tema, de novembro de 2019.

Os entrevistados foram questionados, ainda, sobre o impacto do aumento da cotação do dólar. Para 55%, a alta da 
moeda americana impacta negativamente a própria vida e a de sua família, e para 62% há impacto negativo sobre a 
economia brasileira.

Destaques



3

1. Política nacional

2. Conjuntura



4Fonte: XP/Ipespe. Q. Como o(a) sr(a) avalia o governo de Jair Bolsonaro até o momento? 



5Fonte: XP/Ipespe. Q. Pensando no restante do mandato, o(a) sr(a) acha que o presidente Jair Bolsonaro fará um governo:



6Fonte: XP/Ipespe. Q. Como o(a) sr(a) avalia o desempenho do atual Congresso Nacional? 



7
Fonte: XP/Ipespe. Q. O(A) sr(a) acha que o desempenho do Congresso Nacional irá melhorar, piorar ou será igual nos próximos 

meses? 



8Fonte: XP/Ipespe. Q. Daqui a seis meses, o(a) sr(a) acha que a corrupção no brasil terá:



9Fonte: XP/Ipespe. Q. A quem o(a) sr(a) atribui a maior responsabilidade pela atual situação econômica do país:



10
Fonte: XP/Ipespe. Q. Pelo que o(a) sr(a) sabe ou ouviu falar, as notícias que saíram recentemente sobre o governo federal e o 

presidente Jair Bolsonaro, na televisão, nos jornais, nas rádios e na internet foram:



11
Fonte: XP/Ipespe. Pelo que tem visto ou ouvido falar, o(a) sr(a) acha que a economia no Brasil, no momento, está no caminho 

certo ou no caminho errado? 



12Fonte: XP/Ipespe. Q. O(A) sr(a) acha que a violência e a criminalidade no brasil nos últimos 12 meses: 
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1. Política nacional

2. Conjuntura



14
Fonte: XP/Ipespe. Q. Gostaria que o(a) sr(a) me dissesse se é a favor ou contra a privatização de cada uma dessas empresas que eu

vou citar?
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Fonte: XP/Ipespe. Q: “Na sua opinião, em geral, os funcionários públicos:”  e Q: “E o sr(a) acha que, em geral, quanto à remuneração:”



16
Fonte: XP/Ipespe. Q. “O ano começou com o dólar cotado a R$ 4,00 e recentemente chegou a R$ 4,35%, uma alta de quase 10%. Na 

sua opinião, o aumento da cotação do dólar: “ e Q. “E em relação à economia brasileira, o aumento da cotação do dólar:”



17Fonte: XP/Ipespe. Q. A respeito do surto do coronavírus, o qual já chegou a vários países, o(a) sr(a) diria que:



18Fonte: XP/Ipespe. Q. Como o(a) sr(a) avalia, até o momento, a administração do governador do seu estado? 



Masculino 48% Capital 24%
Feminino 52% Periferia 13%

Interior 63%
Norte 8%
Nordeste 27% 16 a 17 anos 1%
Sudeste 43% 18 a 34 anos 34%
Sul 15% 35 a 54 anos 38%
Centro Oeste 7% 55 anos ou mais 26%

Até 50 mil hab. 35% Católicos 56%
Mais de 50 mil hab a 200 mil hab 23% Evangélicos 20%
Mais de 200 mil hab a 500 mil hab 13% Não sabe 0%
Mais de 500 mil hab 29% Espiritas / Kardecistas 4%

Outros 20%
Sim / Trabalha 60%
Não / Não trabalha 41% ATÉ R$ 1.039,00 13%

DE R$ 1.039,01 A R$ 2.078,00 35%
Até 4ª série do fundamental 12% DE R$ 2.078,01 A R$ 5.195,00 35%
Da 5ª à 8ª série do fundamental 26% DE R$ 5.195,01 A R$ 20.780,00 14%
Ensino médio 42% MAIS DE R$ 20.780,01 2%
Superior 21% Não respondeu

Ocupação
Renda

Nível Educacional

PERFIL DA AMOSTRA (% DO TOTAL)
Sexo Tipo de Cidade

Região
Idade

Porte do município Religião

19

Em parceria com:
Instituto de pesquisas sociais, políticas 
e econômicas (Ipespe)

Cobertura:
Nacional

Metodologia:
Entrevistas telefônicas realizadas por 
operadores

Número de entrevistas:
1000

Margem de erro:
3,2 pontos percentuais

Períodos de coleta:
17 a 19 de Fevereiro de 2020

Metodologia e amostra

Clique aqui para acessar o histórico dessa pesquisa e de outras realizadas pela XP

http://bit.ly/2YyUPKt


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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