
Dez pré-candidatos já se qualificaram para o próximo debate democrata. Os 10 candidatos que se 
qualificaram foram: Joe Biden, Bernie Sanders, Elizabeth Warren, Kamala Harris, Pete Buttigieg, 
Julián Castro, Amy Klobuchar, Beto O’Rourke e Andrew Yang. O debate será no dia 12 de 
setembro. 

Enquanto as primárias democratas continuam acirradas, marcadas por ásperas discussões, o 
Partido Republicano tem gozado de certa calmaria. Apenas as impotentes figuras de Joe Walsh e 
Bill Weld se apresentaram na tentativa de concorrer com Donald Trump à nomeação republicana.

Se os dois primeiros se apegassem à história americana, provavelmente não perderiam tempo e 
recursos neste pleito. Desde o início do século XX, nenhum presidente deixou de ser nomeado 
candidato por seu partido à reeleição. No século XIX, foram seis casos em que os partidos 
abandonaram seus presidentes. O último, Chester Arthur, no distante ano de 1884. 

Para além disso, o presidente goza de alta popularidade entre a população identificada com o 
Partido Republicano. Em recente pesquisa Gallup realizada entre 11 e 14 de Agosto, 88% destes 
aprovavam o trabalho de Trump. Até março –quando os dados estão disponíveis –, todas as 
pesquisas mostravam que Trump tinha pelo menos 60% de intenções de votos nas primárias 
republicanas, quase 50 p.p. acima do segundo colocado, o ex-senador Mitt Romney 
(http://bit.ly/2NPyzJQ). Todo esse cenário implica inequivocamente a presença de Trump nas 
eleições de 2020. 
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Clipping

> Debate democrata ocorrerá dia 12 de setembro com 10 candidatos (p.1)

> Principais candidatos ganham destaque na TV (p. 3)

http://bit.ly/2NPyzJQ
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Elizabeth Warren está ficando cada vez mais popular. 
Segundo pesquisa realizada pelo Wall Street Journal, em julho, apenas 12% do eleitorado das 
primárias democratas já estão certos em quem vão votar. Sendo assim, a popularidade dos 
pré-candidatos pode determinar com que facilidade eles poderão aumentar sua base de apoio. 
Um monitoramento do Five Thirty Eight, conduzido entre 1 e 25 de agosto, indica o quão 
favoráveis eleitores democratas são aos candidatos. Apesar de Joe Biden ser o líder de todas 
as pesquisas de intenção de voto, Warren é a pré-candidata mais bem vista pelo eleitorado. 
Biden e Sanders são os candidatos mais conhecidos - 94% e 92% disseram ter uma opinião 
sobre eles, enquanto apenas 83% disse ter uma opinião sobre Warren. De todo modo, a 
pesquisa é mais uma que mostra Elizabeth Warren, Bernie Sanders e Joe Biden como os 
principais concorrentes (https://53eig.ht/2MQqbdj).

Fonte: FiveThirtyEight

https://53eig.ht/2MQqbdj
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Desde o início de nossas publicações, temos acompanhado de perto as primárias do Partido 
Democrata. Iniciada com dezenas de candidatos, está cada vez mais claro que a briga se 
concentrará entre apenas três figuras competitivas: Joe Biden, Bernie Sanders e Elizabeth 
Warren. Os dois últimos, localizados mais à esquerda do espectro político, angariaram as 
maiores somas em seus fundos eleitorais em 2019: $38,7 e $35,5 milhões, respectivamente. Já 
o líder das pesquisas, Joe Biden, conquistou o segundo maior aporte financeiro no segundo 
trimestre ($21,5 milhões), ficando apenas atrás de Pete Buttigieg, que arrecadou 
impressionantes $24,5 milhões no mesmo período (http://bit.ly/2MU5j4O).  

No entanto, a política pode ser cruel, visto que dinheiro não se converte necessriamente em 
intenções de votos. Buttigieg sentiu essa dura realidade recentemente. Embora tenha recebido 
aporte financeiro considerável, suas intenções de voto saíram de 2,6% no início de abril para 
5,1% no final de agosto, ficando ainda muito distante do pelotão inicial – Biden, Sanders e 
Warren com 29,3%, 17,3% e 16,6%, respectivamente, segundo os nossos dados.

Outra forma comum de atrair votos é a exposição do candidato. Esta pode ser conquistada por 
diversas formas, tanto pelas tradicionais viagens aos mais distantes rincões do país, como pelo 
uso das redes sociais. A televisão, por outro lado, ainda é um veículo muito importante – mesmo 
até fundamental – para um político se projetar. Ao explorarmos os dados de exposição dos pré-
candidatos na televisão, vimos que o top 3, em conjunto, foi mais comentado do que todos os 
outros concorrentes desde Abril. A partir do mês de Agosto, há um maior descolamento entre eles 
o restante. Entre 18/08 até 25/08, quase 76% das menções a políticos na televisão americana 
foram destinadas a Biden, Warren e Sanders. Trata-se de mais um indício, portanto, de que o 
candidato democrata à presidência deverá restringir-se a um dos três.

XP Política – Menções aos democratas na TV (% total)

Menções na mídia

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

http://bit.ly/2MU5j4O
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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.

Pesquisa Data Biden Harris Sanders Warren Buttigieg

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

IBD/TIPP 30-ago-19 -12 -3 -4 -3

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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