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Destaques

Fonte: XP Investimentos

Entre as matérias com discussão prevista para o segundo semestre, a reforma tributária é a que os deputados reputam maior 
chance de aprovação, segundo pesquisa conduzida pela XP Investimento junto aos congressistas. Foram ouvidos 146 deputados, 
com representatividade da composição da Câmara, entre 20 e 31 de julho.

Para 56% deles, a reforma tributária tem alta chance de aprovação na Câmara e no Senado até o fim de 2020. Em seguida, 
aparece o Renda Brasil, a que 42% dos consultados atribuem chance alta de se transformar em norma até o fim do ano. 
Excluídos os deputados de partidos de oposição, o percentual da reforma tributária cresce para 59%, e o do Renda Brasil cai para
40%.

Considerando os detalhes de cada proposta, os deputados se dizem mais favoráveis a uma unificação de PIS, Cofins e IPI, como 
proposto pelo governo federal (77%), do que a uma unificação mais ampla, que inclua também ICMS e ISS (59%), como previsto 
na PEC 45.

Outros dois temas que aparecem na discussão da reforma tributária, a tributação de dividendos com redução de imposto de 
renda de pessoa jurídica é apoiada por 57% (56% no grupo que não faz parte da oposição), enquanto a criação de um imposto 
sobre transações tem apoio de 20% (15% na parcela de deputados que exclui oposição) -- a fatia sobe a 32% se os recursos forem 
usados para a desoneração da folha ou para o benefício do Renda Brasil (33% sem considerar a oposição).

Nesse tema, 53% dos deputados que não são de oposição avaliam que o programa deve ser financiado pelos recursos de outros 
programas sociais que seriam encerrados. Outros 16% avaliam que as despesas do Renda Brasil deveriam ser excluídas do teto 
de gastos. 

Destaque para o dado de que 56% dos deputados que não são oposição disseram defender taxação de fortunas.

No bloco de perguntas fixas, passou de 56% para 61% o percentual dos deputados que não são oposição que consideram a relação 
com o governo boa ou ótima. Nesse grupo, a avaliação positiva sobre atendimento de demandas saltou de 44% para 52%.

Os deputados foram questionados também sobre a influência das eleições municipais no ritmo de trabalho da Câmara. Para 
23%, a alteração se dará a partir de setembro; para 39%, a diminuição do ritmo acontece a partir de outubro, e para 18%, a partir de 
novembro. Outros 19% avaliam que o ritmo não será afetado pelas eleições.
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PERGUNTA
Como o sr./sra. classifica o relacionamento atual da Câmara com a presidência 
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Relação da Câmara com a Presidência



PERGUNTA
Os pleitos e demandas que o sr./sra. encaminha junto a agências, órgãos e 
ministérios do governo federal tem sido atendidos: 

Fonte: XP Investimentos

Atendimento de pleitos e demandas
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Chance de aprovação de matérias



PERGUNTA
Sobre a reforma tributária, qual o(a) sr(a) acha que é o melhor caminho em relação a abrangência?
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Reforma tributária



PERGUNTA
Em relação a essas propostas específicas da reforma tributária, o(a) sr(a) é contra ou a favor?
Fonte: XP Investimentos
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Em relação a essas propostas específicas da reforma tributária, o(a) sr(a) é contra ou a favor?
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Reforma tributária



PERGUNTA
Sobre o Renda Brasil, o(a) sr(a) acha que:
Fonte: XP Investimentos
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Renda Brasil



PERGUNTA
Por causa das eleições, como o(a) sr(a) acredita que será o ritmo de votações no segundo semestre? A redução 
no ritmo por causa das campanhas começará em:
Fonte: XP Investimentos
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Impacto das eleições municipais



Partido Bancada Amostra
PT 53 15
PSL 53 15
PL 40 11
PP 39 9
PSD 37 14
MDB 33 11
PSDB 32 10
PSB 31 10
REPUBLICANOS 31 8
PDT 28 9
DEM 27 7
SOLIDARIEDADE 14 3
PTB 12 1
PODEMOS 10 2
PSOL 10 4
PROS 10 1
PSC 9 2
CIDADANIA 9 3
PCdoB 8 5
NOVO 8 3
AVANTE 8 0
PATRIOTA 5 2
PV 4 1
PMN 1 0
REDE 1 0
Total 513 146

Oposição* 131 43
Demais deputados 382 103
Total 513 146
*Oposição: PT, PSB, PDT, PSOL, PCdoB e REDE.

Cobertura:
Deputados federais

Metodologia:
Entrevistas com parlamentares

Número de entrevistas:
146 

Período de coleta:
20 a 31 de julho de 2020

Metodologia e amostra

Deputados que participaram não receberam qualquer incentivo e 
terão suas identidades preservadas. 

Todos os resultados são apresentados de maneira agregada. 



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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