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Nessa edição
O principal assunto da semana foi o quarto debate democrata, que aconteceu ontem (15) em Columbus,
Ohio. O debate reuniu os doze pré-candidatos que disputam a nomeação democrata para a eleição
presidencial de 2020, sendo eles Joe Biden, Elizabeth Warren, Bernie Sanders, Pete Buttigieg, Kamala
Harris, Beto O’Rourke, Amy Klobuchar, Cory Booker Julián Castro, Andrew Yang, Tom Steyer e Tulsi
Gabbard.

Consideramos que o debate não deve produzir grandes mudanças no panorama eleitoral. A disputa
democrata continua acirrada entre Elizabeth Warren, Joe Biden e Bernie Sanders.

Os temas mais importantes da noite foram o impeachment de Trump, o sistema de saúde público e as
diferentes propostas dos pré-candidatos para acabar com a desigualdade social. (p. 2-3)

Analisamos também o desempenho dos candidatos individualmente. Com destaque para a performance
de candidatos menores, como Pete Buttigieg.

No clipping da semana, observamos mais dificuldades na Justiça para o presidente Donald Trump, cujo
pedido de impedimento de uma intimação da Câmara do Deputados para a divulgação de suas
declarações de imposto foi negado.

No plano democrata, Joe Biden procurou reanimar sua campanha e fez um discurso se posicionando
firmemente a favor do impeachment de Trump. O filho do ex-vice-presidente também atraiu a atenção
da mídia ao dar uma entrevista sobre as acusações feitas por republicanos contra ele.

Finalmente, surge a possibilidade da candidatura do ex-prefeito de Nova Iorque, o empresário Michael
Bloomberg (p.4)

> Debate democrata: Warren vira alvo de candidatos moderados
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O primeiro debate após a abertura do inquérito de impeachment contra Donald Trump começou com
uma pergunta sobre o assunto. Todos os pré-candidatos usaram a oportunidade para marcar suas
diferenças com o atual presidente e mostraram-se unidos contra ele.

Joe Biden, por exemplo, usou a oportunidade para apresentar-se como o melhor candidato para ganhar
de Trump e reafirmar sua inocência nas acusações de corrupção.

“O presidente e seu grupo de delinquentes estão mentindo. Ele não quer que
eu seja o candidato. Se eu for o candidato, e ele sabe que vou vencer.”

Joe Biden

Porém, esse foi um dos poucos consensos da noite, que foi marcada por enfrentamentos entre
moderados e radicais, especialmente Elizabeth Warren. O avanço da pré-candidata nas pesquisas
repercutiu claramente no palco e foi o principal alvo da noite. A senadora foi questionada sobre
propostas como o imposto sobre a riqueza e sobre como financiaria o seu sistema de saúde pública, algo
que evitou responder. Sua falta de clareza foi criticada pelos moderados Joe Biden, Pete Buttigieg e
Amy Klobuchar.

Outro assunto tratado foi a idade dos candidatos, já que três deles tem mais de 70 anos. Biden se
destacou nessa questão ao identificar sua idade como uma virtude. O ex-vice-presidente afirmou que
era mais sábio e experiente que muitos dos outros pré-candidatos, e, portanto, saberia exatamente como
atuar já no primeiro dia de seu mandato.

Um dos momentos de destaque da noite foi o tão esperado confronto entre os líderes da disputa,
Warren e Biden. O ex-vice-presidente criticou o projeto de saúde defendido pela senadora, o Medicare
For All, porque teria um custo de USD 30 trilhões, algo desproporcional ao tamanho da economia, e
porque não permite a escolha entre um sistema de seguro público ou privado, o que não é o que o
eleitorado quer, segundo ele. Warren rebateu que representava a vontade da maioria da população e que
o projeto diminuiria custos para as famílias da classe média.

Desempenho individual dos candidatos

De maneira geral, Warren se saiu bem e conseguiu se defender da maior parte dos ataques constantes.
No entanto, evitou responder se aumentaria impostos para financiar a saúde pública, ainda que tenha
sido perguntada repetidamente sobre isso. Sua falta de clareza não lhe favoreceu.

O foco na senadora deu alivio a Joe Biden que, em debates passados, tinha sido o mais atacado. O ex-
vice-presidente, que não costuma se sobressair em oratória, também teve performance positiva. O
candidato deu respostas enérgicas contra o presidente Trump; por exemplo criticou firmemente a
retirada de tropas americanas da Turquia e usou a oportunidade para falar sobre sua experiência em
assuntos de relações exteriores, o que foi bem recebido pelo público. Ademais, se saiu melhor que
Warren no enfrentamento direto entre os dois. Contudo, fez um comentário indicando que era
responsável pelo sucesso de medidas da candidata durante a administração Obama, o que não foi bem
interpretado.

Debate democrata
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Voltando à campanha após sofrer um infarto, Bernie Sanders se mostrou afiado e bem-humorado,
brincando com Joe Biden e defendendo suas pautas com firmeza. Os mediadores inclusive
questionaram o pré-candidato sobre sua saúde e Sanders respondeu agradecendo as orações e
mensagens de apoio que recebu e afirmando que se encontrava bem.

Kamala Harris não se destacou, mas teve alguns momentos fortes. Procurou também enfrentar Warren
ao pedir que a senadora se junte a ela em pedido para que o Twitter bloqueie a conta de Donald Trump.

Pete Buttigieg repetiu o bom desempenho quem tem tido em debates. Se saiu melhor em uma
discussão acalorada com Beto O’Rourke sobre o controle sobre armas e foi eloquente em suas críticas
contra Warren. Resta ver se dessa vez o candidato conseguirá se mover nas pesquisas, o que não
aconteceu em confrontos anteriores.

De modo similar, Amy Klobuchar, que não registra apoio relevante nas pesquisas, também tomou uma
porção significativa do tempo, sendo a terceira candidata que mais falou.

Quem falou mais?

minutos

Fonte: Washington Post. 

Debate democrata
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Clipping da semana

Essa semana, Trump enfrentou mais dificuldades no âmbito judiciário. O Tribunal de Recursos do
Distrito de Columbia Circuit rejeitou o pedido do presidente para impedir uma intimação da Câmara
dos Deputados que solicita que a empresa de contadores Mazars USA apresente as declarações de
impostos pessoais e corporativos do líder republicano. Desde a eleição de 2015 Trump bloqueia a
divulgação de suas declarações de imposto, algo que é criticado pelos democratas. Com isso, a decisão
do tribunal foi comemorada pela oposição. Os advogados de Trump recorreram da decisão
(https://cnn.it/35AiduU e https://bloom.bg/2nPfPQc).

Do lado democrata, Joe Biden revigorou sua campanha e defendeu a cassação do mandato de Trump
em discurso em New Hampshire. Na quarta-feira passada (16), o ex-vice-presidente defendeu
formalmente o impeachment de Trump pela primeira vez e mostrou-se firme contra às ações do
presidente: “ele violou seu juramento, traiu esta nação”, disse Biden. O líder também utilizou a
oportunidade para afirmar sua inocência nas acusações de corrupção feitas pelo presidente, e mostrar-se
como o candidato que pode derrubar Trump, dizendo que o líder republicano tem medo dele porque
sabe que perderia se ele fosse o candidato democrata (https://wapo.st/32dAD2x e
https://on.wsj.com/2OLhLEn).

O discurso não passou desapercebido pelo presidente, que comentou:

"É patético ver o sonolento Joe Biden, que, com seu filho, Hunter, e em 
detrimento ao contribuinte americano, roubou milhões de dólares de pelo 
menos dois países, pedindo por meu impeachment - e eu não fiz nada de 
errado.”

Donald Trump, via Twitter 

Após o discurso de seu pai, Hunter Biden, anunciou que vai renunciar do conselho de uma empresa de
investimentos Chinesa. O presidente Trump recentemente mencionou Hunter publicamente, pedindo
que a China investigue sua participação nessa mesma empresa. O polêmico filho do ex-vice-presidente
afirmou também que, caso seu pai seja eleito, não participaria mais de conselhos de empresas
estrangeiras (https://on.wsj.com/31a5H1P). Em entrevista ontem antes do debate, Hunter negou
novamente a veracidade das acusações do presidente e afirmou que não teria cometido atos ilícitos em
na China ou na Ucrânia, mas disse que deveria ter considerado as ramificações políticas de seus
negócios no exterior (https://bbc.in/31h0BB1).

No entanto, diante da escalada de Elizabeth Warren nas últimas semanas, parte dos democratas veem a
liderança de Joe Biden ameaçada. Como Warren, tal qual Sanders, apresenta propostas muito radicais
para os padrões americanos, outros políticos começam a se vislumbrar como uma alternativa moderada
ao embate. Trata-se, por exemplo, de Michael Bloomberg, ex-prefeito de Nova Iorque, que ventilou
lançar-se às prévias democratas (https://cnb.cx/2pldJrG). O bilionário estaria disposto a gastar USD
100.000.000 de seus recursos para a empreitada. Contudo, algumas figuras próximas de Bloomberg
garantem que ele somente entrará no pleito se Biden abdicar da candidatura.
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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.

Pe squis a Data Biden Harris Sande rs Warren Buttigie g
FOX News 13-ago-19 -14 -7 -10 -8
Quinnipiac 26-ago-19 -17 -12 -15 -13 -10
Emers on 26-ago-19 -8 0 -4 0 2
IBD/TIPP 30-ago-19 -12 -3 -4 -3
ABC News /Was h Pos t 5-s et-19 -16 -8 -9 -7 -4
Survey USA 16-s et-19 -9 0 -5 -2
FOX News 17-s et-19 -16 -2 -9 -7
Emers on 23-s et-19 -2 4 2 -2
Ras mus s en Reports 24-s et-19 4
IBD/TIPP 3-out-19 -7 0 -4 -2
Quinnipiac 7-out-19 -11 -8 -9
FOX News 8-out-19 -10 -10 -11
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XP Política – Menções aos democratas na TV

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

Menções na mídia

Os dados de mídia da semana mostram Joe Biden na liderança mais uma vez. O ex-vice-presidente foi 
o pré-candidato mais mencionado na televisão, o que certamente é resultado da cobertura do escândalo 
da Ucrânia e seu discurso a favor do impeachment. 

Elizabeth Warren assegurou a segunda colocação novamento e aumento a distancia para Bernie 
Sanders, que ficou em terceiro lugar. Os dados de mídia confirmam o que observamos nas pesquisas de 
intenção de voto: um melhor desempenho de Warren em relação a Sanders. 

Vale lembrar que os dados não registram ainda o impacto do debate. 
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