
Esse material marca o início de um relatório semanal com um resumo dos 

desenvolvimentos da disputa composto por um clipping das notícias do período e a 

evolução nas pesquisas, além da eventual publicação de materiais especiais.

A eleição para presidente dos Estados Unidos ocorrerá apenas em 3 de novembro de 2020, mas 

a disputa já começou a ser delineada. Já foram dois debates entre 20 dos pré-candidatos 

democratas (resumo do debate de julho na p.3). Joe Biden, que já foi candidato em 1988 e 2008, 

lidera a corrida com 31,1% (ver pesquisas na p.4). É seguido por um pelotão formado por Bernie 

Sanders (16,4%), que disputou a vaga em 2016, pela senadora pela Califórnia, Kamala Harris 

(14,1%) e Elizabeth Warren (10.6%), que tem feito campanha com base em propostas como a 

separação de grandes empresas de tecnologia e um plano para cancelar parte relevante do 

estoque de empréstimos estudantis (ver perfil dos candidatos p.6).

Até dezembro, serão mais quatro confrontos. As primárias terão em início em Iowa, em 3 de 

fevereiro e vão até junho do ano eleitoral (ver calendário da disputa p.5). Do lado republicano, 

Trump deve conseguir a vaga para a disputa sem grandes desafios. A primeira e única vez que 

um presidente não conseguiu sequer disputar sua reeleição foi em 1857. Mas uma primária 

apertada, embora não pareça ser o caso, pode criar dificuldades no embate com os 

democratas. Com ressalvas devido ao tempo que falta até o pleito, as pesquisas mostram 

Trump atrás dos principais candidatos democratas.
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Cinco pré-candidatos democratas se destacam na arrecadação de fundos para suas 
campanhas. Pete Buttigieg (USD 24,9 milhões), Joe Biden (USD 22 milhões), Elizabeth 
Warren (USD 19,2 milhões), Bernie Sanders (USD 18 milhões) e Kamala Harris (USD 11,8 
milhões) são os pré-candidatos que mais arrecadaram recursos de doadores individuais
nos últimos três meses, de acordo com relatórios divulgados pela Comissão Eleitoral 
Federal na segunda-feira (15) (https://nyti.ms/2JBMtwM). Já os pré-candidatos Beto 
O’Rourke, Cory Booker e John Hickenlooper gastaram mais do que arrecadaram. Os 
relatórios também mostram que Joe Biden foi quem mais gastou até agora 
(https://on.wsj.com/30DPn9F). No entanto, Donald Trump continua sendo o candidato que 
mais arrecadou dinheiro: USD 26,5 milhões nos últimos três meses (http://bit.ly/2XNtckr). 

Sete pré-candidatos democratas já estão classificados para o terceiro debate democrata, em 
setembro. São eles: Joe Biden, Bernie Sanders, Kamala Harris, Elizabeth Warren, Pete 
Buttigieg, Beto O’Rourke e Cory Booker. Apresentar pelo menos 2% de intenção de votos 
em 4 pesquisas e receber doações de pelo menos 130.000 pessoas são as duas 
exigências para qualificação ao terceiro debate (http://bit.ly/2LN41YV). 

Na semana anterior, Joe Biden deixou de ser o pré-candidato democrata mais mencionado 
em artigos online. Desde o início de Junho Biden contava com o maior número de 
menções, mas Bernie Sanders e Elizabeth Warren passaram a liderar o ranking na semana 
retrasada. No entanto, Biden continua sendo o pré-candidato mais mencionado na T.V. 
(https://53eig.ht/2MfGRtB).

Donald Trump vem causando polêmica no Twitter. O primeiro alvo foi o democrata Elijah 
Cummings, que tinha atacado o secretário de Segurança Nacional e as condições de 
centros de detenção de imigrantes. O presidente se referiu a Baltimore, distrito do 
deputado, como nojento, infestado por ratos e “muito mais perigoso” que os centros de 
detenção (https://cnn.it/31bD7hh). O segundo foi o reverendo ativista Al Sarpton
(http://bit.ly/312LNGn). O tumulto é seguido pelo ataque do presidente, também via 
Twitter, há algumas semanas, a quatro deputadas democratas conhecidas como ‘o squad’ 
(http://bit.ly/2leBQ9h). Por esses casos, o presidente foi acusado de racismo. Os tweets 
originais podem ser verificados nesses links: http://bit.ly/30Z6VgM e http://bit.ly/2ld458k

https://nyti.ms/2JBMtwM
https://on.wsj.com/30DPn9F
http://bit.ly/2XNtckr
http://bit.ly/2LN41YV
https://53eig.ht/2MfGRtB
https://cnn.it/31bD7hh
http://bit.ly/312LNGn
http://bit.ly/2leBQ9h
http://bit.ly/30Z6VgM
http://bit.ly/2ld458k
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Dia 1

As propostas mais radicais de Bernie Sanders e Elizabeth 
Warren foram alvos de críticas de seus oponentes. Os 
mais moderados se referiram às políticas de ambos, que 
clamaram por mudanças estruturais e coragem para 
enfrentar grandes empresas e bilionários, como irreais, 
pouco pragmáticas e extremistas. Portanto, o debate 
colocou em evidência a divisão e o conflito do Partido 
Democrata, entre a ala moderada e ala mais radical.

Sanders e Warren não se agrediram durante o debate, 
capturaram aplausos da audiência e saíram como os 
vitoriosos da primeira noite. John Delaney, Steve Bullock e 
Amy Klobuchar lutaram para manter vivas suas 
campanhas, enquanto Beto O´Rourke, que já se 
classificou para o próximo debate em setembro, não se 
destacou. Pete Buttigieg aparentemente optou pela rota 
segura e não foi locutor de falas memoráveis, mas passou 
a mensagem de que sua idade (37 anos) é um diferencial.

Dia 2

O ex-vice-presidente Joe Biden foi o principal alvo de 
ataques. Bill de Blasio questionou por que Biden não 
impediu deportações quando estava na Casa Branca; 
Booker travou batalha sobre o sistema criminal; Gillibrand
trouxe à tona comentários antigos sobre desigualdade de 
gênero, e Kamala Harris teceu críticas a seu plano para 
saúde, além de retomar a discussão sobre divisão racial. 
De maneira geral, sua performance foi irregular, ora com 
argumentos fortes para neutralizar os ataques, ora com 
respostas hesitantes.

Kamala Harris também não foi poupada e passou grande 
parte do debate se defendendo, especialmente dos 
ataques ao seu histórico de atuação como promotora da 
Califórnia. Por vezes rebateu apenas com “isso 
simplesmente não é verdade”, mas no geral se saiu bem e 
deve conseguir manter o eleitorado que detém. 

Cory Booker repetiu o apelo à união do partido para 
derrotar Donald Trump. Sua performance no debate foi 
positiva, com argumentos contundentes contra Biden.

“Eu não entendo por que alguém 

se dá ao trabalho de concorrer à 

presidência dos EUA apenas para 

falar do que não pode ser feito”  

Elizabeth Warren

Temas mais discutidos

Seguro Saúde: Os democratas ficaram 
divididos entre “Medicare for All” 
(acesso universal a seguro saúde 
financiado pelo governo, o que 
implicaria fim dos seguros privados) e 
Medicare opcional (o governo 
forneceria seguro gratuito, mas o 
seguro privado seria ainda uma 
opção).

Imigração: O debate sobre esse tópico 
foi marcado principalmente por 
críticas às políticas de Trump. Há 
consenso de que imigrantes devem 
receber tratamento melhor, mas os 
candidatos discordam quanto ao grau 
de abertura a ser conferido. 

“Eu escrevi o maldito texto (sobre 

proposta de saúde em debate)”  

Bernie Sanders

“Vamos deixar uma coisa bem 

clara. Nós amamos os EUA. Nós 

não vamos deixa-lo. Estamos aqui 

para ficar. E certamente não o 

deixaremos para você (Trump)”  

Joe Biden

Na terça-feira (30) e quarta-feira (31) aconteceram em Detroit, Michigan (um swing-state), as duas 
noites do segundo debate democrata. Vinte candidatos, dez por noite, discutiram temas quentes, 
como saúde, imigração e divisão racial dos Estados Unidos. 



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
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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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Calendário eleitoral
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Joe Biden Jr., 76
• Ex-vice presidente de Obama e ex-senador pelo estado de

Delaware.
• Já foi candidato à presidência duas vezes (1988 e 2008).
• Busca se posicionar como candidato mais moderado e

com mais chances de vitória na eleição contra Trump.
• Principais pautas: fortalecer as proteções econômicas

para trabalhadores de baixa renda e restaurar a posição
dos EUA no cenário global.

• Anos na política: 49

Bernie Sanders, 77
• Senador pelo estado de Vermont e ex-deputado.
• Concorreu à presidência em 2016.
• Costuma se referir ao socialismo democrático, e tem apelo

à ala mais radical do partido.
• Principais pautas: “Medicare for All”, ensino superior

gratuito e “limitar a influência dos bilionários”.
• Anos na política: 38

31,1

16,4

Kamala Harris, 54
• Senadora pelo estado da Califórnia e ex-Procuradora Geral

da Califórnia.
• Principais pautas: ensino superior gratuito, aumento do

salário mínimo e “Medicare for All”.
• Anos na política: 1614,1

Perfil dos candidatos às primárias democratas

Elizabeth Warren, 70
• Senadora pelo estado de Massachusetts e ex-professora de

Harvard.
• Tem feito campanha baseada em propostas concretas e,

em geral, distantes do centro. Entretanto, mantém relações
com o establishment do partido.

• Principais pautas: eliminação de dívidas estudantis, fim dos
monopólios agrícolas e das gigantes de tecnologia, creches
universais e desigualdade salarial.

• Anos na política: 10

10,6
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Beto O’Rourke, 46
• Ex-deputado pelo Texas e candidato ao Senado em 2018.
• Principais pautas: reforma migratória, regulamentação

anti-trust, legalização da maconha e acesso a hospitais em
zona rurais.

• Anos na política: 14

Cory Booker, 50
• Senador por Nova Jersey e ex-prefeito de Newark.
• Principais pautas: reforma criminal e desigualdade social.
• Anos na política: 14

Andrew Yang, 44
• Executivo do ramo de tecnologia.
• Fundou uma organização sem fins lucrativos de

desenvolvimento econômico.
• Principais pautas: criação de uma renda básica universal

de U$S 1 mil para todos os americanos.
• Anos na política: Menos de 1

Amy Klobuchar, 59
• Senadora por Minnesota.
• Principais pautas: combate à crise dos opioides e o custo

de remédios com prescrição.
• Anos na política: 12

Pete Buttigieg, 37
• Prefeito de South Bend, Indiana, e veterano da marinha.
• Único candidato abertamente homossexual.
• Antes de ser prefeito, trabalhou na consultoria McKinsey.
• Principais pautas: mudanças climáticas e oportunidades

econômicas.
• Anos na política: 7

5,6



8

Eleições EUA 2020

8

Tulsi Gabbard, 38
• Deputada pelo Havaí e veterana da Guarda Nacional.
• Principais pautas: contrária à intervenções militares

americanas e a favor do corte de gastos militares.
• Anos na política: 17

Jay Inslee, 68
• Governador do estado de Washington e ex-deputado.
• Principais pautas: mudanças climáticas.
• Anos na política: 24

Marianne Williamson, 67
• Autora de livros de autoajuda e espiritualidade.
• Concorreu como deputada independente em 2014, mas

não foi eleita.
• Principais pautas: distribuir U$S 10 bilhões por ano,

durante 10 anos, a projetos de educação e economia, em
reparações pela escravidão.

• Anos na política: 5

John Hickenlooper, 67
• Ex-governador do Colorado e ex-prefeito de Denver.
• Principais pautas: controle às armas, direitos

homoafetivos e expansão do Medicaid.
• Anos na política: 16

Julián Castro, 44
• Ex-prefeito de San Antonio, Texas, e ex-secretário de

moradia e desenvolvimento urbano da gestão Obama.
• Principais pautas: reforma migratória, “Medicare for All” e

creche universal.
• Anos na política: 18
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John Delaney, 56
• Ex-deputado por Maryland e executivo.
• Principais pautas: fortalecer agricultores familiares e a

infraestrutura rural.
• Anos na política: 6

Tim Ryan, 45
• Deputado por Ohio e ex-candidato à liderança dos

democratas na Câmara.
• Principais pautas: renegociar ou impor acordos

comerciais, punir a manipulação da moeda chinesa e
revitalizar a educação pública.

• Anos na política: 15

Steve Bullock, 53
• Governador de Montana e ex-procurador geral de

Montana.
• Principais pautas: reforma no financiamento de

campanhas, promoção da educação infantil e redução da
desigualdade econômica.

• Anos na política: 11

Kirsten Gillibrand, 52
• Senadora pelo estado de Nova Iorque e ex-deputada.
• Principais pautas: combate ao assédio e violência sexual

nas Forças Armadas, igualdade salarial para mulheres e
licença maternidade e paternidade.

• Anos na política: 11

Michael Bennet, 54
• Senador pelo estado do Colorado.
• Principais pautas: modernização da economia em áreas

como inteligência artificial e infraestrutura.
• Anos na política: 10
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Bill de Blasio, 58
• Prefeito de Nova Iorque.
• Principais pautas: prioridade aos trabalhadores, educação

infantil gratuita, aumento do salário mínimo e licença
médica remunerada.

• Anos na política: 11

Perfil do candidato às primárias republicanas

William Weld, 73
• O único pré-candidato republicano a desafiar Donald

Trump.
• Ex-governador de Massachusetts e ex-procurador federal.
• Concorreu como VP pelo Partido Libertário nas eleições de

2016.
• Apresenta-se como alternativa aos conservadores.
• Principais pautas: favorável à contenção fiscal, livre

comércio e uma reforma migratória moderada.
• Anos na política: 45
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