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Resumo da disputa
Após o terceiro debate democrata, que aconteceu na quinta-feira (12) passada, as
pesquisas não mostraram grandes alterações, como previmos na última edição. Joe
Biden mantem a liderança, e Elizabeth Warren e Bernie Sanders continuam a disputa pelo
segundo lugar (p. 3-4).

No clipping da semana, destacamos a tendência de crescimento de Elizabeth Warren e
seu anuncio sobre novas medidas para o seu plano anticorrupção e lobby, um assunto
essencial para o eleitorado Americano (p. 2). Ademais, observamos uma mudança na
atitude dos pré-candidatos sobre Barack Obama, que se concretizou no ultimo debate. O
ex-presidente ainda é imensamente popular entre os eleitores democratas (p.2).

Destaque da semana
A grande notícia da semana nos EUA foi o ataque às instalações da empresa Saudita de
petróleo Aramco, que também repercutiu no plano eleitoral. A aproximação de Trump com
o país não é bem vista pelo partido democrata. Sendo assim, a atitude do presidente, que
indicou que o Irã estava por trás dos ataques e ameaçou a declarar guerra contra o país,
atraiu críticas dos pré-candidatos (http://bit.ly/2O5txJq).

Bernie Sanders disse, via Twitter, que a Constituição é clara, e apenas o Congresso
poderia declarar guerra (http://bit.ly/2O72fCy). Ademais, afirmou que “não deixariam” que
Trump comece mais uma guerra “desastrosa” só porque a ditadura Saudita “ordenou”
Trump a fazê-lo. Por sua vez, Pete Buttigieg afirmou que o país estava “indo para direção
errada” e deveria tentar ser uma “força construtiva” na região (http://bit.ly/2O69avr).

http://bit.ly/2O5txJq
http://bit.ly/2O72fCy
http://bit.ly/2O69avr
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O crescimento de Elizabeth Warren é perigoso para Bernie Sanders
A pré-candidata tem melhorado muito nas pesquisas nas últimas semanas, inclusive 

empatando com Bernie Sanders. Nesta semana, a pré-candidata aproveitou o momentum de 
sua campanha para crescer ainda mais. Segundo pesquisa do Five Thirty Eight em parceria 

com IPSOS, a pré-candidata foi a que mais ganhou apoio com o debate na semana passada 
(https://53eig.ht/2O468YC). Ademais, na segunda-feira (15), se apresentou em um evento de 

campanha em Washington Square Park, Nova Iorque, atraindo por volta de 20.000 pessoas. A 
multidão até chamou a atenção do presidente Trump, que atenuou o ocorrido dizendo que 

“qualquer um” pode obter uma multidão em Nova Iorque e que os números eram exagerados 
(https://politi.co/2O3KfsB).  E, em mais um retrocesso para Sanders, o Partido de Famílias 

Trabalhadoras, que até o momento apoiava Bernie Sanders, ontem passou a apoiar a senadora 
(https://politi.co/2O6YUmF). Apesar do partido ser muito pequeno, a transferência do apoio 

consolida a tendência que temos estudado. 

Elizabeth Warren publica projeto anticorrupção e lobby, e ataca Trump. 
Horas antes do evento em Nova Iorque, a pré-candidata propôs iniciativas adicionais ao projeto 

anticorrupção que apresentou no ano passado. Warren também lançou novos ataques contra 
Donald Trump, afirmando que seu governo é a “administração mais corrupta que já vimos”. As 

novas medidas proibiriam a arrecadação de fundos em eventos organizados por entidades 
dedicadas ao lobby e que parlamentares possam participar do conselho de entidades com fins 

lucrativos, mesmo que não sejam recompensados por isso (http://bit.ly/2O64RQQ). O assunto 
é popular com o eleitorado e pode ajudá-la nas urnas. Segundo pesquisa do Wall Street Journal, 

em parceria com NBC News, 77% do eleitorado americano acredita que “reduzir a influência de 
grupos de interesse e a corrupção em Washington” é o assunto mais importante ou um assunto 

muito importante para o país. O único assunto em que foi dado o maior peso pelos eleitores foi 
a economia (https://on.wsj.com/304N43R). No entanto, vale relembrar que o Congresso é 

dominado pelo partido Republicano e tal proposta tem poucas chances de ser aprovada. 

A importância de Barack Obama nas primárias democratas. 
No último debate democrata, que aconteceu na quinta-feira passada (12), houve mais 

menções ao ex-presidente, e muito menos críticas ao seu governo, em comparação a debates 
passados. Com a exceção de Joe Biden, que tem invocado a popularidade de Obama desde o 

início de sua campanha, outros candidatos haviam se mostrado críticos ou feito poucas 
menções ao ex-mandatário. 

Clipping da semana

Porém, conforme mostrado pela pesquisa Gallup de novembro 
2018, Obama é literalmente mais popular que Jesus entre os 
eleitores democratas (http://bit.ly/303kxvE), algo que os pré-
candidatos parecem ter percebido no último mês. Elizabeth 
Warren, por exemplo, que não havia se posicionado anteriormente 
sobre o ex-Presidente, elogiou seu trabalho no setor de saúde no 
debate (https://cnn.it/302UVPd). Até agora, Obama não se 
manifestou acerca dos pré-candidatos, porém a turnê de seu livro 
de memórias está prevista para a mesma época que as eleições 
(http://bit.ly/303kxvE) e, caso a faça, terá enorme impacto. 

“Todos nós 
devemos muito ao 

presidente 

Obama.”
- Elizabeth Warren 
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A semana foi pouco movimentada para os candidatos em menções online e na TV.

Joe Biden liderou o ranking de menções online e na televisão por mais uma vez. Elizabeth
Warren ficou em segundo lugar em ambos os rankings, com um aumento significativo desde a
semana passada – foi mencionada 7.3 p.p. mais na T.V e 11 p.p. mais no online. No entanto,
Bernie Sanders ficou em terceiro lugar em ambos rankings. Os ‘Top 3’ foram seguidos por
Kamala Harris e Pete Buttigieg, mostrando uma clara correlação com as pesquisas de intenção
de voto.

XP Política – Menções aos democratas na mídia 
Número de menções em matérias online

Número de blocos de exposição dos candidatos na TV*

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

Menções na mídia
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Pesquisa Data Biden Harris Sanders Warren Buttigieg

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

Survey USA 16-set-19 -9 0 -5 -2

FOX News 17-set-19 -16 -2 -9 -7

Fonte: RCP. Elaboração: XP Política

XP Política – Eleição presidencial democratas x republicanos

XP Política - Disputa pela vaga democrata 
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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.
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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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