
Após o segundo debate democrata, as pesquisas não capturaram mudanças relevantes na 

configuração da disputa pela vaga do partido (ver pesquisas na p.4). Joe Biden se recuperou 

após o desempenho ruim do primeiro debate às custas de Kamala Harris. Os demais 

candidatos ficaram praticamente estagnados. 

No clipping da semana, em destaque a reação política aos atentados em Gilroy, Califórnia (dia 

29, 4 mortos); El Paso, Texas (dia 3, 22 mortos) e Dayton, Ohio (dia 4, 10 mortos). Os 

democratas usam o momento para questionar a política sobre armas no país e criticar o 

presidente Trump, que fez apenas uma condenação formal aos ataques (ver no clipping p.2). 

Passamos a acompanhar a exposição na mídia online e na TV dos candidatos. Os dados mais 

recentes disponíveis mostram  a dominância dos principais candidatos na imprensa e que a 

exposição total, por causa do debate, foi mais de 3x maior do que uma semana normal (p.3).

Nessa edição, trouxemos os principais pontos das propostas dos pré-candidatos para economia 

e saúde pública (ver na p.5). Em ambos os tópicos existem divergências entre Biden, que se 

posiciona com moderação, e Sanders e Warren, que defendem propostas mais radicais e com 

alto grau de intervencionismo. Kamala estaria em algum lugar mais à esquerda de Biden e mais 

ao centro de Sanders e Warren.

Sanders e Warren criticam os ricos e as grandes corporações. Falam em regular os bancos e, 

Warren, em dividir empresas de tecnologia. Quanto à saúde, concordam que o governo deve 

prover seguro público, mas diferem quanto a opção entre seguro público e privado. 
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Pré-candidatos democratas pedem por controle ao acesso de armas depois dos tiroteios em 
Dayton, Ohio, e El Paso, Texas, neste final de semana. Biden disse que a NRA pode ser 
enfrentada. Warren e Harris, via Twitter, demandaram ações imediatas, assim como o 
deputado por Ohio Tim Ryan, que disse em declaração que o Congresso deveria voltar do 
recesso imediatamente para discutir um pacote de leis para acabar com atos de violência 
armada. Beto O’Rourke, ex-prefeito de El Paso, em referência ao manifesto anti-imigração 
publicado pelo autor do tiroteio no Texas, afirmou que o presidente tem parcela de culpa pelo 
ataque, já que encoraja ódio, racismo e intolerância. Sanders também criticou Trump por não 
promover uma reforma à legislação de armas (https://abcn.ws/2GPvlld e 
http://bit.ly/2GNd6gk). Donald Trump apenas se manifestou na segunda-feira. Condenou os 
dois “ataques cruéis”, a supremacia branca e o ódio, afirmando que ações devem ser 
tomadas com urgência. Via Twitter, apontou a verificação mais profunda de antecedentes 
como uma solução (http://bit.ly/2YJIAKk). 

Propostas Políticas vs. Elegibilidade. Pesquisas recentes mostram que existe uma divisão 
entre eleitores democratas: os mais jovens tendem a escolher seus candidatos de acordo 
com propostas que se aproximam de suas próprias ideias, enquanto eleitores mais velhos 
tendem a priorizar candidatos que têm mais chances de derrotar Donald Trump. Eleitores de 
todas as idades dizem que Joe Biden é o candidato com mais chances de vitória, porém 
pesquisas mostram que 28% dos democratas nomeiam Biden como sua primeira opção, em 
contraste com 17% de democratas entre 18 e 49 anos. O desafio com os eleitores mais 
jovens é leva-los às urnas, mas uma vez mobilizados, podem causar um impacto significativo 
nas eleições. O desafio com candidatos mais velhos, por outro lado, é justamente atrair a 
juventude (https://53eig.ht/2GNLRSQ).

Bernie Sanders é o pré-candidato democrata com maior número de doadores individuais e 
mais dinheiro arrecadado. Sanders tem uma vantagem significativa sobre os demais 
candidatos no número de doadores individuais (746.000, em contraste com 421.000 de 
Warren), mas não há uma margem grande no total de dinheiro arrecadado (USD 36 milhões, 
comparado com USD 32 milhões de Pete Buttigieg). Para ver mapas detalhados sobre a 
arrecadação de fundos por região, acesse: https://nyti.ms/2YOrKdk

Guerra comercial e as eleições americanas

Como argumenta nosso estrategista global, 
Alberto Bernal, aqui na XP nossa visão é de 
que uma economia e mercado estáveis são 
muito importante para que Trump seja 
reeleito Portanto, a incerteza criada por uma 
guerra comercial com a China não é 
positivo para as chances de reeleição do 
presidente – se ele não quer ser lembrado 
como um presidente de mandato único, o 
seu incentivo é de resolver o impasse o 
quanto antes (http://bit.ly/2YR6ZgY). 

“Ele acha que está sendo durão. 

Bom, é fácil ser durão quando é 

outra pessoa que sente a dor. 

Quantos fazendeiros tiveram que 

enfrentar perspectiva de perder 

seus negócios, sua fazenda, por 

conta das tarifas de Trump? ”  

Joe Biden

https://abcn.ws/2GPvlld
http://bit.ly/2GNd6gk
http://bit.ly/2YJIAKk
https://53eig.ht/2GNLRSQ
https://nyti.ms/2YOrKdk
http://bit.ly/2YR6ZgY


21-jul 28-jul Dif. (p.p.) 21-jul 28-jul Dif. (p.p.)

Joe Biden 14% 12% -2% 36% 28% -8%

Bernie Sanders 13% 12% -2% 11% 13% 3%

Elizabeth Warren 14% 10% -4% 11% 13% 2%

Kamala Harris 13% 9% -3% 19% 14% -5%

Pete Buttigieg 6% 5% -1% 3% 3% 0%

Beto O'Rourke 2% 2% 0% 1% 3% 1%

Outros (18 cand) 38% 50% 12% 19% 26% 7%

CANDIDATO

Online TV

21-jul 28-jul Dif. 21-jul 28-jul Dif.

Joe Biden 411 1322 911 1152 2666 1514

Bernie Sanders 403 1310 907 350 1276 926

Elizabeth Warren 429 1163 734 356 1196 840

Kamala Harris 380 1048 668 621 1341 720

Pete Buttigieg 194 608 414 89 270 181

Beto O'Rourke 59 176 117 47 269 222

Outros (18 cand) 1149 5529 4380 614 2490 1876

CANDIDATO

Online TV
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Em uma jogada que parece reconhecer o risco, o líder republicano tentou tomar controle da 
narrativa. Trump afirmou que a resistência chinesa às negociações é uma estratégia para 
ganhar tempo e ver se, após a eleição, os chineses podem negociar com “alguém que não 
sabe o que está fazendo, como Obama e Biden” (http://bit.ly/2yIttWS e 
https://reut.rs/2OGmOrd).

O assunto não é  muito comentado pelos pré-candidatos democratas. No entanto, alguns se 
manifestaram após ataques de Trump, como Joe Biden (https://on.wsj.com/33hdQnA).

O pré-candidato Bernie Sanders, em seu plano econômico, mostrou ter uma visão parecida 
com a do atual presidente sobre o assunto. Destacou a importância de proteger o mercado de 
trabalho americano e classificou o país asiático como manipulador de câmbio. 

Com base e um levantamento originalmente do site Five Thirty Eight
(https://53eig.ht/2KvfwBm), passamos a acompanhar o ranking de menções online e na TV 
entre os pré-candidatos democratas. Joe Biden liderou ranking online e na TV na semana 
encerrada em 28 de julho, que, por sua vez, teve número mais de 3x maior que a média das 
semanas anteriores de menções aos candidatos devido à proximidade do debate. É digno de 
nota que os candidatos com pouca exposição foram os que puxaram esse aumento, pois 
foram citados apenas por ocasião do embate televisivo.

XP Política – Menções aos democratas na mídia 

Número absoluto de menções em matérias online e na TV

Número relativo de menções em relação ao total dos candidatos

Fonte: Media Cloud e GDELT. Elaboração: XP Política.

http://bit.ly/2yIttWS
https://reut.rs/2OGmOrd
https://on.wsj.com/33hdQnA
https://53eig.ht/2KvfwBm


Pesquisa Data Biden Harris Sanders Warren Buttigieg

PPP (D) 28-mar-19 -14 -8 -9 -7 -5

Emerson 14-abr-19 -6 0 -3 4 2

Emerson 13-mai-19 -8 -2 -8 -3 0

FOX News 14-mai-19 -13 0 -6 -2 1

Quinnipiac 10-jun-19 -14 -9 -10 -8 -6

FOX News 12-jun-19 -11 -1 -10 -2 -1

Emerson 24-jun-19 -10 -4 -10 -6 -4

ABC News/Wash Post 1-jul-19 -10 -2 -1 0 0

Emerson 8-jul-19 -6 2 -2 2 2

NBC News/Wall St. Jrnl 9-jul-19 -10 -1 -8 -5

FOX News 23-jul-19 -11 4 -7 1

Emerson 29-jul-19 -2 1 -2 0 4

XP Política – Eleição presidencial democratas x republicanos
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Pesquisas

Média das 7 pesquisas mais recentes e de institutos diferentes.

Diferença do candidato democrata para Trump. Exemplo: Se “-10”, Trump está 10 pp atrás.

Fonte: RCP. Elaboração: XP Política.

Fonte: RCP. Elaboração: XP Política.
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Foco: classe 
média

Reconstruir a 
classe média por 

meio de um 
sistema tributário 

progressivo.

Propõe investir em 
infraestrutura 

federal, por meio 
de fundos públicos 

e privados, e 
equilibrar a 

desigualdade 
geográfica.

Foco: inclusão 
social 

Sistema tributário 
progressivo e 

regulamentação 
para o mercado 

financeiro.

Green New Deal: 
promoção de 

energia limpa e 
emprego a 
milhões de 
pessoas em 
projetos de 

infraestrutura. O 
financiamento não 

é claro. 

Foco: classe 
média

Sua principal 
proposta é o LIFT 
the Middle Class
Act - pagamentos 

anuais em 
dinheiro a famílias 

de classe média. 

Aumento do 
salário mínimo 
para USD 15 por 

hora. 

Foco: 
desigualdade

socioeconômica

Propõe taxar os 
americanos com 
mais de USD 50 
milhões (2%) e 
empresas com 

lucro superior a 
100 milhões (7%).

Regulação para 
bancos e divisão 
de empresas de 

tecnologia.

Apoia o Green New 
Deal.

Mantém 
elementos do 

Obamacare e cria 
um seguro de 
saúde público.

Mantém seguros 
de saúde privados 

opcionais. 

Seguro de saúde 
público universal 

Seguros de saúde 
privados seriam 

proibidos. 

Transição 
aconteceria em 4 

anos. 

Financiamento 
por aumento de 

impostos.

Seguro de saúde 
público universal.

Seguros de saúde 
privados não

seriam proibidos, 
mas altamente 

regulados. 

Criaria novo 
imposto. 

10 anos de 
transição.

Apoia proposta de 
Sanders. Com 

seguro universal, 
sem opção 

privada.

Warren disse que 
“existem muitos 

caminhos 
diferentes para o 
Medicare for All”.

Propostas para a Saúde Pública

Propostas para a Economia

Eleições EUA 2020

Elizabeth WarrenKamala Harris Joe Biden Bernie Sanders

Elizabeth WarrenKamala Harris Joe Biden Bernie Sanders

Divergência Democrata



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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