
10 Pré-candidatos já se qualificaram para o próximo debate democrata e um 11º está perto de se 
qualificar. Os pré-candidatos que já se qualificaram são: Joe Biden, Bernie Sanders, Elizabeth 
Warren, Kamala Harris, Pete Buttigieg, Cory Booker, Julián Castro, Amy Klobuchar, Beto 
O’Rourke e Andrew Yang. O empreendedor Tom Steyer está muito perto de passar para o 
debate também – lembrando que para isso é preciso receber doações de, no mínimo, 130.000 
indivíduos e ter 2% da intenção de voto em pelo menos quatro pesquisas. O próximo debate 
está marcado para o dia 12 de setembro e pode ser dividido em duas noites novamente se mais 
de dez pré-candidatos se qualificarem (https://nyti.ms/324ezqK e https://53eig.ht/2ZwZX1i).  

O líder das pesquisas, Joe Biden, pode estar envolvido em um escândalo político. Empresários 
dizem que o James Biden ofereceu a ajuda do seu irmão mais velho para promover seus 
negócios. A denúncia feita no estado de Tennessee empresários que tiveram negociações com 
James Biden, eles alegam que, em mais de uma ocasião, o irmão do Vice mencionou como as 
conexões de Joe poderiam “crescer o modelo” de sua empresa para o país inteiro 
(https://politi.co/2Hs8EE8). 

Bernie Sanders publicou seu plano ambiental, ‘Green New Deal’, na semana passada. O projeto 
propõe declarar um estado de emergência e assim decretar medidas que o candidato considera 
essenciais. Algumas dessas medidas são: fazer com que a rede elétrica nacional e o transporte 
no país sejam 100% renovável até 2030, proibir a perfuração offshore e suspender a construção 
de dutos de petróleo. O plano foi criticado por não ser realista ou economicamente viável, tendo 
um custo de USD 16,3 trilhões. Em comparação, o plano de Joe Biden custaria USD 1,7 trilhão 
(https://on.wsj.com/2zoY3oQ).  
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Resumo da disputa

https://nyti.ms/324ezqK
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https://on.wsj.com/2zoY3oQ


Trump  aposta em Minnesota para 2020. O presidente perdeu no estado em 2016 por apenas 
1,5 p.p. e quer garantir que em 2020 o voto prevalente seja o republicano. A equipe de Trump 
já está começando a campanha no estado com o deputado de Minesotta, Jason Lewis, 
apelidado ‘Mini-Trump’ pelos seus apoiadores. Lewis deve concorrer a uma vaga no Senado e 
conta com o apoio da equipe eleitoral do presidente (https://politi.co/2ZtiI5Z).

Clipping da semana
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Enquanto os democratas vão aos poucos 
desistindo da disputa pela presidência, entre os 
republicanos, Joe Walsh lançou sua candidatura. O 
pré-candidato foi senador e hoje tem um programa 
no rádio, no qual discute acontecimentos políticos. 
Walsh apoiou Trump na última eleição, mas diz ter 
mudado de opinião, principalmente por conta do 
crescimento do déficit. Ele se junta a Bill Weld na 
tentativa muito provavelmente frustrada de tomar a 
vaga de Trump. Outros possíveis candidatos 
republicanos são o ex-deputado Mark Sanford e o 
ex-governador de Ohio, John Kasich
(https://on.wsj.com/2ZwZtfG e 
http://bit.ly/2ZpCQ92). 

“Eu estou me 

candidatando porque ele 

[Trump] não é apto –

alguém precisa dar um 

passo à frente e precisa 

ter uma alternativa”  

Joe Walsh

Apesar de divergências na temática tributária, parece haver um consenso entre os pré-
candidatos democratas sobre a necessidade de reformular o imposto de renda. Os 
democratas querem um sistema de tributação progressivo. Entre as propostas defende-se o 
aumento da alíquota do IR, do imposto sobre imóveis e/ou sobre heranças. Discute-se até a 
tributação da riqueza ou da variação do preço de ativos antes da realização dos ganhos 
(https://on.wsj.com/2Hs4DiM) 

https://politi.co/2ZtiI5Z
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A semana foi pouco movimentada para os candidatos em menções online e na TV. 

Bernie Sanders liderou o ranking online esta semana com 17% das menções totais 
online, subindo duas posições em relação à semana passada. O candidato divulgou 
propostas recentemente, como seu plano ambiental, o que pode explicar o aumento. 
Já na televisão, os anúncios não resultaram em um aumento significativo, ele ficou 
em 3º lugar. 

No entanto Joe Biden manteve a liderança na TV e cresceu 9%. Elizabeth Warren ficou 
em  2º na TV e em 3º online. Biden, Sanders e Warren foram novamente os mais 
mencionados. 

XP Política – Menções aos democratas na mídia 
Número de menções em matérias online

Número de blocos de exposição dos candidatos na TV*

Fonte: Media Cloud e GDELT. Elaboração: XP Política. *Blocos de 15 segundos.

Menções na mídia



Pesquisa Data Biden Harris Sanders Warren Buttigieg

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

DNM/Emerson 3-ago-19 -2 1 -2

Survey USA 5-ago-19 -9 8 -9 -2 2

FOX News 13-ago-19 -14 -7 -10 -8

Quinnipiac 26-ago-19 -17 -12 -15 -13 -10

Emerson 26-ago-19 -8 0 -4 0 2

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.



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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