
Iowa State Fair é um evento anual com dez dias de duração que reúne os moradores do 

estado. Embora política não seja a atração principal, os pré-candidatos têm uma boa 

oportunidade de marcar presença no estado chave para as eleições presidenciais americanas. 

Não só vão ao palco fazer discursos, como também podem deixar impressões positivas (ou 

negativas) aos eleitores. Em 2007, por exemplo, Obama deixou de discursar para levar as 

filhas ao carrinho bate-bate da feira (https://cnn.it/2Z1aQIK).

Ao longo da feira, os residentes podem manifestar seu apoio aos pré-candidatos depositando 

grãos de milhos em jarras de vidro com o nome de cada um dos políticos. Este ano, Biden 

liderou o ranking entre os democratas, com 33% dos votos. Pette Buttigieg ficou em segundo 

lugar, com 14%, e Elizabeth Warren em terceiro, com 12%. Entre os republicanos, Trump 

obteve 97% dos votos (https://bloom.bg/2TsedHn). 

Bill Weld, outro pré-candidato republicano, esteve presente ao evento e direcionou seu 

discurso aos apoiadores do seu partido, pedindo que rejeitem o racismo de Donald Trump 

(http://bit.ly/2Z4GiFM). Já Bernie Sanders reivindicou para si os créditos pelo boom

progressista nessas eleições e afirmou que muitas de suas ideias foram adotadas por outros 

pré-candidatos, a exemplo do Medicare for All (http://bit.ly/2H2ihJe). Kamala Harris também 

tem investido mais em Iowa, com propagandas especialmente feitas para o estado e um tour 

de cinco dias, o mais longo que já fez nos primeiros estados que realizam as convenções 

partidárias. Pesquisas recentes mostram que Harris configura terceira posição entre os pré-

candidatos democratas em Iowa, atrás de Biden e Warren (https://nyti.ms/2H3NOL2).

Por que Iowa é importante para as eleições presidenciais americanas?

A convenção partidária de Iowa é a primeira do ano eleitoral. Os filiados aos partidos discutem 

e escolhem os nomes em que os delegados do estado votarão. Por ser o primeiro a selecionar 

candidatos, Iowa atrai a atenção da imprensa, de eleitores e doadores de campanha. Um bom 

desempenho é importante para seguir tendo apoio financeiro.
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28-jul 4-ago Dif. (p.p.) 28-jul 4-ago Dif. (p.p.)

Joe Biden 12% 15% 3% 28% 29% 1%

Bernie Sanders 12% 13% 1% 13% 8% -5%

Elizabeth Warren 10% 13% 2% 13% 13% 1%

Kamala Harris 9% 8% -2% 14% 8% -7%

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

Beto O'Rourke 2% 7% 5% 3% 15% 13%

Outros (18 cand) 50% 39% -11% 26% 24% -2%

CANDIDATO

Online TV

Menções na mídia
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Com base no levantamento originalmente elaborado pelo site Five Thirty Eight

(https://53eig.ht/2KvfwBm), estamos acompanhando o ranking de menções online e na TV 

entre os pré-candidatos democratas. Joe Biden segue liderando, enquanto Kamala Harris 

apresenta números decrescentes. Na mesma semana do tiroteio ocorrido em El Paso, 

Texas, Beto O´Rourke, que foi deputado pelo estado, contou com aumento de 5% nas 

menções online e 13% nas televisivas, tornando-se o segundo pré-candidato mais 

mencionado na TV.

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.

28-jul 4-ago Dif. 28-jul 4-ago Dif.

Joe Biden 1322 663 -659 2666 1009 -1657

Bernie Sanders 1310 559 -751 1276 296 -980

Elizabeth Warren 1163 564 -599 1196 460 -736

Kamala Harris 1048 339 -709 1341 265 -1076

Pete Buttigieg 608 287 -321 270 93 -177

Beto O'Rourke 176 288 112 269 540 271

Outros (18 cand) 5529 1718 -3811 2490 842 -1648

CANDIDATO

Online TV

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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Número de delegados por estado

Resultado das eleições gerais de 2016

Partido Democrata Partido Republicano

3-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 38 55

São 538 delegados distribuídos 

pelos 50 estados americanos de 

acordo com critério populacional. 

270 é o número de delegados 

necessário para eleger o 

presidente.

Califórnia é o estado com maior 

número de delegados (55), 

seguido pelo Texas (38), por NY e 

Flórida (29 cada). Pelo princípio do

‘winner-takes-all’, o vencedor no 

estado leva todos os votos que 

este estado tem direito no colégio 

eleitoral (existem duas únicas 

exceções para essa regra: Maine e 

Nebraska).

Trump não ganhou as eleições 

pelos votos populares. Obteve 

46,42% dos votos populares 

contra 48,53% de Hilary 

Clinton. No entanto, somou 

306 votos do colégio eleitoral 

e, por isso, foi eleito 

presidente.

Alguns estados mudam de 

preferência a cada eleição. 

Enquanto Alabama, por 

exemplo, vota no Partido 

Republicano desde 1980, 

Flórida elegeu Bush em 2000 e 

2004, e Obama em 2008 e 

2012. Esses estados são 

chamados de ‘swing states’. 

Sistema eleitoral americano



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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