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Resumo da semana
Nove pré-candidatos democratas já estão qualificados para o debate democrata em 
setembro. São eles: Joe Biden, Bernie Sanders, Elizabeth Warren, Kamala Harris, Pete 
Buttigieg, Cory Booker, Beto O’Rourke, Amy Klobuchar e Andrew Yang. Julián Castro já 
atingiu o número mínimo de doadores individuais (130.000) mas ainda falta uma pesquisa que 
aponte 2% de intenção de voto a ele para completar as quatro necessárias. Os pré-
candidatos terão até 28 de agosto para preencher os requisitos (https://53eig.ht/2H6M0ko). 
John Hickenlooper, por sua vez, retirou sua candidatura presidencial na quinta-feira (15). O 
anúncio não foi surpreendente, já que Hickenlooper não conseguiu exceder a marca de 2% 
em nenhuma pesquisa nacional, além de ser cotado para uma vaga no Senado 
(https://53eig.ht/2HbPh21). 

As chances de reeleição de Donald Trump diminuirão se a economia dos Estados 
Unidos cair em recessão. Reiteramos que um bom desempenho econômico é muito 
importante para a estratégia eleitoral de Trump em 2020. A semana passada não foi positiva 
para o presidente nesse aspecto; a incerteza causada pelo atrito com a China causou 
preocupação nos mercados, e, apesar de declarar ao público que o assunto não é 
preocupante, teve que assegurar investidores em privado. O presidente realizou uma 
conferência telefônica com executivos dos grupos JP Morgan, Citigroup e Bank of America na 
quarta-feira passada (https://on.wsj.com/2P2mVh2). O assunto da economia também foi 
destacado pelos pré-candidatos democratas. Elizabeth Warren, por exemplo, comunicou via 
Twitter que os indicadores econômicos negativos são sinais de “outra recessão” e que ações 
precisam ser tomadas “agora” (https://ab.co/2HbRxX3).
Forbes publicou uma matéria sobre o patrimônio de cada candidato à Presidência em 
2020, baseado em informações financeiras divulgadas, históricos imobiliários e benefícios 
previdenciários. Joe Biden, que se autoproclama “Joe da classe média”, é milionário, assim 
como Elizabeth Warren e Bernie Sanders, os mais eloquentes candidatos pela ala mais 
radical do partido. Pete Buttigieg é o pré-candidato com menor patrimônio, o qual é estimado 
em USD 100.000. Para ler a matéria completa, acesse o link: http://bit.ly/2Hcymw0



4-ago 11-ago Dif. 4-ago 11-ago Dif.
Elizabeth Warren 564 466 -98 460 660 200
Bernie Sanders 559 454 -105 296 509 213
Joe Biden 663 427 -236 1009 1051 42
Kamala Harris 339 321 -18 265 358 93
Pete Buttigieg 287 202 -85 93 126 33
Beto O'Rourke 288 126 -162 540 275 -265
Outros (18 cand) 1718 1357 -361 842 850 8

CANDIDATO
Online TV
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US Election 2020

Menções na mídia

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.

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 na liderança do ranking em 
menções na TV, mas perdeu a posição de menções online para Elizabeth Warren, que agora 
lidera este ranking. Warren também demonstra mais exposição na televisão, tornando-se a 
segunda candidata mais mencionada nesta plataforma. Bernie Sanders, por sua vez, está 
na terceira posição nas duas categorias.

4-ago 11-ago Dif. (p.p.) 4-ago 11-ago Dif. (p.p.)
Elizabeth Warren 13% 14% 1% 13% 17% 4%
Bernie Sanders 13% 14% 1% 8% 13% 5%
Joe Biden 15% 13% -2% 29% 27% -2%
Kamala Harris 8% 10% 2% 8% 9% 1%
Pete Buttigieg 6% 6% 0% 3% 3% 0%
Beto O'Rourke 7% 4% -3% 15% 7% -8%
Outros (18 cand) 39% 40% 1% 24% 22% -2%

CANDIDATO
Online TV



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.
* Apesar da média mostrar Warren atrás de Sanders, ela está na frente dele nas pesquisas mais recentes 

do Economist e da Fox News

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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Biden defende 
uma nova 
estratégia para a 
China. Argumenta 
que o país asiático 
não representa 
uma ameaça 
significativa para 
os EUA e que as 
tarifas atuais têm 
repercussões 
injustas para 
fazendeiros 
americanos. 

Defende a 
importância do 
comércio justo 
acima do livre 
comércio. 

É relativamente 
moderado em sua 
política externa 
militar. Propõe que 
o país termine seu 
envolvimento na 
guerra do Iémen, 
mas não apoia a 
retirada total de 
tropas americanas 
do Afeganistão.

O candidato é 
favorável à 
imposição de 
tarifas em 
produtos chineses. 

Sua agenda propõe 
o fim de acordos 
de livre comércio, 
e foco na criação 
de empregos no 
país. 

Na política militar, 
Sanders acredita 
na redução do 
intervencionismo.  
Propõe retirar 
todas as tropas 
americanas do 
Afeganistão e o 
fim da intervenção 
no  Iémen. 

Ademais, defende 
a diminuição de 
gastos militares. 

Apoia o aumento 
de exportações e 
oportunidades 
comerciais, mas se 
opõe a acordos que 
não vão de 
encontro aos 
interesses dos 
trabalhadores 
americanos.

Apesar de não ter 
apresentado 
propostas 
concretas, sugere 
que os Estados 
Unidos enfrentem 
a China junto com 
seus aliados, ao 
invés do approach 
unilateral.

Defende retirar 
grande parte das 
tropas americanas 
do Afeganistão 
mas sustenta que 
uma presença 
militar americana 
deve ser mantida 
no país.

Na questão da 
China, Warren não 
descarta impor 
tarifas para 
favorecer a 
indústria e os 
trabalhadores 
americanos.

Propõe reformular 
os termos do 
comércio 
internacional para 
beneficiar as 
famílias e os 
trabalhadores, não 
as grandes 
empresas.

Defende 
diminuição de 
gastos militares e 
de intervenções 
militares 
americanas –
diplomacia e 
planos 
econômicos como 
ferramentas para 
evitar guerras. 
Defende retirar 
todas as tropas 
americanas do 
Afeganistão.

Perspectivas sobre Política Externa

Elizabeth WarrenKamala Harris Joe Biden Bernie Sanders
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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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