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Análise Política

Em parceria com:
Consultoria Contatos

Cobertura:
Deputados federais e senadores 
atuais e eleitos. 

Metodologia:
Entrevista presencial, por 
telefone e por meio digital.

Número de entrevistas:
202 

Período de coleta:
20-Nov a 4-Dez de 2018

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. 

Não Reeleito Reeleito Novos Não Reeleito Reeleito Novos
REDE 1 1 REDE
PPL PPL
PCdoB 3 3 2 PCdoB
PSOL 1 1 PSOL
PDT 1 4 2 PDT
PSB 8 4 4 PSB 1
PT 4 9 1 PT 1 2
PV 1 PV
AVANTE AVANTE
NOVO NOVO
PROS 3 1 PROS 1
PPS 1 1 PPS 1
SOLIDARIEDADE 2 1 2 SOLIDARIEDADE
PSDB 10 1 8 PSDB 1
DC DC
PTC 1 PTC
PMN 2 PMN
PHS 1 PHS 1
PATRI 1 1 PATRI
MDB 4 5 1 MDB 1 1
PP 4 4 4 PP 1
PRP PRP
PTB 7 3 PTB 1
PSC 1 3 PSC
PODE 1 4 PODE 2
DEM 1 3 2 DEM 1
PRB 6 2 5 PRB
PR 1 9 4 PR 1
PSD 1 6 5 PSD 1 1
PSL 1 11 PSL
Total: 184 62 59 63 Total: 18 3 8 7

Pesquisa XP Congresso (Dez/18) - Amostra
Deputados Senadores
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Análise PolíticaPesquisa com o Congresso

A XP Investimentos lança hoje a primeira pesquisa pública e com periodicidade definida 

[trimestral] realizada com deputados e senadores. O objetivo é formar séries históricas que 

evidenciem as impressões dos congressistas sobre a própria relação e a de suas Casas com o 

Executivo, e a avaliação que fazem dos estados atual e futuro da economia brasileira.

Parte do questionário se destina a discussões conjunturais. Nesta edição, o tema abordado foi 

a reforma da Previdência. Parte dos resultados são comparáveis àqueles colhidos junto à 

população na Pesquisa Mensal XP de opinião pública.

Entre os deputados que integrarão a Câmara a partir de fevereiro de 2019, 79% acreditam na 

necessidade de se reformar a Previdência e 68% avaliam ser provável que uma reforma 

constitucional sobre o tema seja aprovada no ano que vem.

No entanto, apenas 42% defendem a manutenção ou elevação da idade mínima que consta 

da proposta atual (62 anos para mulheres e 65 para homens). Outros 26% apoiam a redução 

da idade mínima ou defendem que nem sequer exista uma idade exigida para a concessão de 

certos benefícios. 33% dos deputados eleitos entrevistados não souberam ou não quiseram 

responder.

Na percepção sobre a economia, os políticos ficaram bem alinhados com a população na 

avaliação da situação atual, mas se mostraram mais pessimistas em relação ao futuro.
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Análise Política

1. Perguntas Fixas

2. Conjunturais
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Análise PolíticaRelação parlamentar-presidente

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

Fonte: XP Investimentos. Ver pesquisa mensal XP com a população de novembro-2018.

PERGUNTAS

Como o sr./sra. Percebe a situação atual da economia brasileira?

e

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 PolíticaAgenda de costumes e reformas econômicas

Fonte: XP Investimentos

PERGUNTA

O sr./sra. Acredita que a agenda de comportamentos e costumes 

do futuro presidente:
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Análise PolíticaUrgência de matérias

Fonte: XP Investimentos

PERGUNTA

Na opinião do sr./sra. O que será mais urgente para o novo 

governo aprovar?



12

Análise PolíticaNecessidade da previdência

Fonte: XP Investimentos

PERGUNTA

O sr./sra. Acredita ser necessário reformar a previdência?
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Análise PolíticaPrevidência – Idade Mínima

Fonte: XP Investimentos

PERGUNTA

Um dos pontos centrais em discussão é a adoção de uma idade 

mínima. Qual sua posição em relação à proposta de 62 anos para 

mulheres e 65 anos para homens?



14

Análise PolíticaChance de aprovação

Fonte: XP Investimentos

PERGUNTA

O sr./sra. acredita na aprovação de uma reforma da previdência 

que envolva mudança constitucional em 2019?
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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 obt idas 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 satisfe itos 

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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