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Clipping da semana

> Debate democrata: debate mais afiado, mas sem grandes surpresas.  

Elizabeth Warren propôs a criação de contribuição para o sistema de Seguridade Social

A expansão do sistema de Seguridade Social é algo muito debatido entre democratas. No
momento, a proposta sendo considerada pela ala mais radical do partido busca manter a
solvência do sistema pelos próximos 75 anos e por meio de um aumento de impostos para
classe média e mais ricos. A proposta de Warren é um pouco menos radical. O projeto da pré-
candidata busca aumentar benefícios mensais por USD 200 e fazer com que mais pessoas
tenham acesso aos benefícios. Segundo análise do economista-chefe da Moody’s, o projeto
imediatamente tiraria 4.9 milhões de idosos da pobreza. Para financiar o projeto, Warren
pretende tributar indivíduos com renda alta, o que manteria o sistema solvente até 2054. No
entanto, o custo total da proposta não foi divulgado (https://on.wsj.com/2LqUO7f).

Nesta edição, o principal assunto é o terceiro debate democrata, que ocorreu ontem à noite em 
Houston, Texas. Pela primeira vez os três principais candidatos, Joe Biden, Elizabeth Warren e 
Bernie Sanders, se enfrentaram e discutiram suas divergências.

Não consideramos que tenha havido uma grande inflexão que tenha alterado significativamente 
a, em nossa opinião, baixa probabilidade de vitória dos democratas no colégio eleitoral em 2020.

O sistema de seguro de saúde público foi o assunto mais debatido. Outros temas abordados 
foram as restrições para posse de armas, imigração, racismo, política externa e educação. 
Detalhes nas páginas 2 e 3. Levantamos ainda alguns destaques das redes sociais (P.4).

https://on.wsj.com/2LqUO7f
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O primeiro debate a reunir os principais candidatos em uma única noite começou com 
mensagens de união dos democratas e ataques ao atual presidente, o republicano Donald 
Trump. 

Para analisar o debate é preciso lembrar que se trata de uma disputa entre democratas. Embora 
as posições em relação a grandes temas sejam consensuais, existe uma importante divisão 
entre os que tem propostas mais radicais, como Elizabeth Warren e Bernie Sanders, e aqueles 
que buscam políticas mais palatáveis ao eleitorado geral, como Joe Biden e Pete Buttigieg. A 
senadora Kamala Harris oscila entre esses polos.

Houve uma disputa dentro desses campos, em especial com Buttigieg e Amy Klobuchar
fustigando Biden para conseguir espaço dentro do campo moderado. O ex vice-presidente, por 
sua vez, mirou Sanders e Warren para reforçar sua posição. 

Nesse contexto, o esperado enfrentamento entre Biden, Warren e Sanders, que lideram a disputa, 
ocorreu já nos primeiros minutos do debate. Biden atacou a falta de clareza no financiamento 
dos projetos de Warren, criticou o custo das propostas de ambos os candidatos e defendeu o 
Obamacare como a melhor alternativa para saúde. Warren não conseguiu responder a altura e 
Bernie continuou sem detalhar como pretende fazer para custear seus planos. O vice-presidente 
saiu-se melhor que os senadores neste trecho do debate.

China e guerra comercial: Buttigieg atacou Trump, mas não foi claro sobre o que faria. Warren foi 
pela linha de que os acordos comerciais foram negociados para favorecer grandes empresas e 
que no futuro quer negociar com foco em sindicatos e pequenos fazendeiros. Kamala Harris foi 
mais pragmática e reconheceu que a relação é complicada, mas lembrou que um país precisa 
do outro e que, portanto, um acordo seria benéfico para ambos. Já Bernie Sanders 
genericamente defendeu uma política protecionista para defender empresas que criam 
empregos nos EUA. Joe Biden defendeu a igualdade de condições de competição, algo já havia 
sido falado por Harris e Warren antes dele, mas não foi específico sobre como negociaria com 
os chineses.

Moderados e radicais buscam destaque antes de primárias

“E agora, Sr. Presidente, você pode voltar a assistir Fox News.”
- Kamala Harris

“O que está naquela 
droga de lei que ele 
(Sanders) escreveu”

- Pete Buttigieg
em um trocadilho com
a frase de Sanders em
debate anterior sobre
seu projeto de saúde.

Saúde foi o tema que gerou mais enfretamentos, pois é o que 
expõe a maior divergência entre os candidatos. Assuntos 
como imigração, política externa e educação também 
renderam algumas trocas de farpas, ainda que em menor 
escala. E apesar de a maioria dos candidatos terem se 
manifestado sobre restrições para posse de armas, meio 
ambiente e racismo, houve praticamente um consenso e 
propostas genéricas. Também, houve consenso que as 
tropas precisavam ser retiradas do Afeganistão, apesar de 
divergências sobre a velocidade em que isso deveria ocorrer. 
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Joe Biden: o pré-candidato que mais falou e foi também o mais atacado pelos outros, como 
era de se esperar, uma vez que ele lidera as pesquisas de intenção de voto até aqui (p.5).  O 
ex vice-presidente começou a noite bem e se mostrou mais energético que nos debates 
anteriores. Porém, ao longo do debate, foi voltando ao seu estilo mais abatido e teve 
dificuldade a se desvencilhar, passando a ter dificuldade de responder aos ataques. Deu 
respostas fracas, especialmente sobre o racismo, e chamou Bernie Sanders de “senhor 
presidente” sem querer. 

Warren e Sanders: No geral, foi uma noite ruim para a dupla de radicais. Ambos não se 
destacaram. Foram muito criticados por suas propostas mais radicais, como a falta de 
escolha no Medicare for All. Warren evitou certas perguntas, como se iria aumentar os 
impostos da classe média para financiar seus programas. 

Kamala Harris: performou melhor que no último debate, tendo alguns momentos 
memoráveis e confrontando Trump diretamente, o que foi muito bem recebido pela plateia. 

Pete Buttigieg: também teve momentos fortes, e se mostrou como uma força moderada. 
“Isso é o que as pessoas não aguentam mais”, disse ele quando os candidatos se atacavam. 
Ademais, foi elogiado pelos outros candidatos por ter servido no exército. 

Entre os outros candidatos, Beto O’Rourke se sobressaiu. O pré-candidato foi muito elogiado 
pelos seus pares por sua atuação após o tiroteio em El Paso, Texas, sua cidade natal e fez 
fortes pronunciamentos, defendendo que armamentos com maior potencial de destruição 
sejam obrigatoriamente vendidos ao governo. A senadora Amy Kobuchar teve um melhor 
resultado que em debates anteriores, e criticou fortemente a falta de escolha no Medicare
for all. 

Candidatos

“Ele quer levar o crédito 
por todo o trabalho de 
Obama, mas não 
responder qualquer 
pergunta”

- Julian Castro

Seu histórico como vice-presidente atraiu críticas dos 
outros pré-candidatos, especialmente sobre 
imigração e a falta de resultados de seu governo em 
aprovar leis para restringir o acesso a armas. A 
questão de sua idade foi levantada novamente 
quando Booker questionou se ele não se lembrava do 
que havia dito há 3 minutos. A transcrição mostrou 
que  Booker estava errado, mas o estrago já havia 
sido feito.
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As redes sociais são um termômetro para medir quem se destacou no debate. Dados iniciais 
mostram que o destaque no Twitter foi Julián Castro, que figura com menos de 2% de votos, 
segundo nossos dados. Ele apareceu durante quase todo o período do debate entre as dez 
principais hashtags na rede. Também destacaram-se os candidatos Pete Buttigieg, Beto O’Rourke
e Andrew Yang, nesta ordem.

No caso do  do Top 3 – Biden, Warren e Sanders – apenas o primeiro se destacou nos trending
topics, liderando as hashtags dos candidatos, mesmo que por apenas uma hora. Warren e 
Sanders pouco apareceram, pelo menos no Twitter. O senador do Vermont sequer figurou entre 
os trending topics e a senadora Warren apareceu apenas em uma ocasião, na décima posição. O 
arrefecimento da campanha do Top 3, na última semana, já havia sido percebido por alguns 
analistas de mídia. Na semana de 28/8 a 05/09, procuras por Andrew Yang no Google subiram 
exponencialmente, representando 170% das pesquisas sobre Biden. No Twitter, sendo 1,4x  mais 
comentado do que o ex-VP. (https://washex.am/2lMNjxe).

E os candidatos tiveram ainda um adversário externo: a NFL. O audiência do debate teve que 
competir com a maior paixão americana, o futebol. Cam Newton, quarterback do Carolina 
Panters, ficou em muitas ocasiões acima de todos os candidatos nos trending topics. 
(http://bit.ly/2mf4QhM).

XP Política – Trendind Topics (EUA)
Trendind topics, por hora.

Mídias sociais

8PM 9PM 10PM 11PM

#DemDebate #DemDebate #DemDebate #DemDebate

Cam Newton Cam Newton Cam Newton Andrew Yang

Biden Biden Castro Cory Booker

#DontCallmeAngel #DontCallmeAngel Beto Cam Newton

Castro Castro #TBvsCAR Kamala Harris

Panthers Panthers #ThursdayNightFootball Mayor Pete

Beto #ThursdayNightFootball Andrew Yang Klobuchar

#ThursdayNightFootball Beto Cory Booker Medicare

Ron Rivera Carolina Mayor Pete Democracy Dollars

OJ Howard Bucs Elizabeth Warren Buttigieg

12AM 1AM 2AM 3AM

#DemDebate #DemDebate #DemDebate Biden

Biden Castro #NationalVideoGamesDay Cam Newton

Beto Medicare Amy Klobuchar #DontCallmeAngel

Andrew Yang #TBvsCAR Shaun King Castro

Mayor Pete Mayor Pete #ISupportYang Panthers

Cory Booker Cory Booker #DontCallMeAngelTONIGHT #ThursdayNightFootball

#TBvsCAR Klobuchar McCabe Happy Friday the 13th

Elizabeth Warren #ThursdayNightFootball #OnTheOtherSideOfTheLake Carolina

#ThursdayNightFootball #ISupportYang Rich Hill #DemDebates

Medicare NFL Network PewDiePie Minkah

https://washex.am/2lMNjxe
http://bit.ly/2mf4QhM


Pesquisa Data Biden Harris Sanders Warren Buttigieg

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

ABC News/Wash Post 5-set-19 -16 -8 -9 -7 -4

Fonte: RCP. Elaboração: XP Política

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.



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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