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Nessa edição
Nessa edição: os desenvolvimentos mais recentes no processo de impeachment de Trump e o
cenário eleitoral democrata (p.1). As pesquisas continuam mostrando que a disputa está entre
Elizabeth Warren e Joe Biden (p.3). Finalmente, apresentamos um material introdutório sobre os
“swing states”, que devem determinar as eleições nos EUA (p.4).

Resumo da semana
O mais novo desenvolvimento no processo de impeachment de Donald Trump foi o surgimento de
mais um informante. Segundo o advogado que defende o whistleblower, sua equipe também
representa ao menos um outro informante que teve acesso direto à ligação com o presidente da
Ucrânia. A porta-voz do governo, Stephanie Grisham, disse que “não importa quantas pessoas se
chamem de whistleblowers sobre a mesma ligação – uma ligação que o presidente já tornou
pública – não muda o fato que ele não fez nada de errado” (https://on.wsj.com/2nxNA8w).

Outra ação do presidente que chamou a atenção da mídia foi a orientação dada pelo governo ao
embaixador na UE, Gordon Sondland, para que não testemunhasse no inquérito de impeachment
do presidente. Ele falaria à Câmara dos Deputados nesta terça-feira após o vazamento de
mensagens em que ele discutia a investigação de Joe e Hunter Biden na Ucrânia com outros
diplomatas. A orientação foi classificada como “obstrução da lei” por lideres democratas
(https://politi.co/2VmEesu).

No disputa democrata, a liderança de Joe Biden se encontra cada vez mais ameaçada. Os
candidatos mais radicais não só crescem nas pesquisas, mas arrecadaram mais que o pré-
candidato no último trimestre. Biden arrecadou USD 15,2 milhões, ficando atrás de Bernie Sanders,
que surpreendeu arrecadando USD 25.3 milhões, mais que todos os outros candidatos, e Elizabeth
Warren, cuja campanha recebeu USD 24,6 milhões nos últimos três meses
(https://politi.co/2VnzbIt).

https://on.wsj.com/2nxNA8w
https://politi.co/2VmEesu
https://politi.co/2VnzbIt
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XP Política – Menções aos democratas na mídia 

Proporção do número de menções em matérias online

Proporção do número de blocos de exposição dos candidatos na TV*

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

Menções na mídia

Os dados de mídia da semana mostram uma vez mais grande concentração de menções a Joe 
Biden na televisão e online. O ocorrido é certamente resultado da notícia da ligação de Trump ao 
presidente da Ucrânia sobre o pré-candidato.

Bernie Sanders foi o segundo mais mencionado na televisão, o que se deve aos problemas de 
saúde que o pré-candidato sofreu na semana passada. O assunto foi muito tratado pela mídia. 
Sanders ficou em terceiro lugar online.

Finalmente, Elizabeth Warren ficou em terceiro lugar em número de menções na televisão e 
segunda online. 



Pesquisa Data Biden Harris Sanders Warren Buttigieg

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

Emerson 23-set-19 -2 4 2 -2

Rasmussen Reports 24-set-19 4

IBD/TIPP 3-out-19 -7 0 -4 -2

XP Política – Eleição presidencial democratas x republicanos
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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.

.Fonte: RCP. Elaboração: XP Política.
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Swing states

‘Swing states’ têm um papel essencial nas eleições Americanas. Como o próprio nome diz eles
atuam de forma ‘pendular’; enquanto outros estados tendem a votar pelo mesmo partido, os
‘swing states’ mudam de preferência frequentemente. Em 2016 esses estados foram cruciais ao
sucesso de Trump e, em 2020, também terão uma função importante.

Este ano, a Convenção Nacional Democrata estabeleceu operações em seis estados que
consideram chave: Arizona, Florida, Michigan, Ohio, Pennsylvania e Wisconsin. Apesar de ser
muito cedo para ter um senário eleitoral claro, entender as tendências nesses estados nos ajuda
a compreender melhor o contexto eleitoral de 2020. Estudamos os seis estados mencionados
acima, identificando as tendências eleitorais nos últimos anos e assuntos mais importantes em
suas comunidades.

OH

MI

AZ

FL

PA

WI
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Michigan
Número de votos eleitorais: 16

Voto em 2016: Partido Republicano (47.5%
vs. 47.3%)

Partido do governador: Democrata (desde
2019) – anteriormente republicano.

Número de deputados: 14
- 8 Democratas
- 6 Republicanos

Número de senadores: 2
- 2 Democratas

Data das eleições primárias: 10 de março.

Florida
Número de votos eleitorais: 29

Voto em 2016: Partido Republicano (49% vs.
48%)

Partido do governador: Republicano (desde
1999)

Número de deputados: 27
- 13 Democratas
- 14 Republicanos

Número de senadores: 2
- 2 Republicanos

Data das eleições primárias: 17 de março.

Arizona
Número de votos eleitorais*: 11

Voto em 2016: Partido Republicano (49% vs.
45%)

Partido do governador: Republicano (desde
2009)

Número de deputados: 9
- 5 Democratas
- 4 Republicanos

Número de senadores: 2
- 1 Democrata
- 1 Republicano

Data das eleições primárias: 17 de março.

Ohio
Número de votos eleitorais: 18

Voto em 2016: Partido Republicano (51.7%
vs. 43.6%)

Partido do governador: Republicano (desde
2019) – antes era democrata.

Número de deputados: 16
- 4 Democratas
- 12 Republicanos

Número de senadores: 2
- 1 Democrata
- 1 Republicano

Data das eleições primárias: 17 de março.

* As eleições nos Estados Unidos não são diretas e cada estado tem um peso diferente.

Pennsylvania 
Número de votos eleitorais: 20

Voto em 2016: Partido Republicano (48.2%
vs. 47.5%)

Partido do governador: Democrata (desde
2015) – antes era republicano.
Número de deputados: 18

- 9 Democratas
- 9 Republicanos

Número de senadores: 2
- 1 Democrata
- 1 Republicano

Data das eleições primárias: 24 de abril.

Wisconsin
Número de votos eleitorais: 12

Voto em 2016: Partido Republicano (47.5%
vs. 47.3%)

Partido do governador: Democrata (desde
2019) – antes era republicano.
Número de deputados: 8

- 3 Democratas
- 4 Republicanos

Número de senadores: 2
- 1 Democrata
- 1 Republicano

Data das eleições primárias: 7 de abril.



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.

Disclaimer

6

Richard Back
Head de Macro Sales e 
Análise Política

Debora Santos
Analista Política

Erich Decat
Analista Político

Victor Scalet
Analista Político

Sol Azcune
Analista Política

Paulo Gama
Analista Político

Tomas Arias
Analista Político

XP POLÍTICA

@opaulogama

XP Frequência Política

@orichardback


