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CAPA

“Só o acaso
tira o PMDB
do segundo turno”

APESAR DE TRABALHAR 
ATIVAMENTE NA 

ARTICULAÇÃO POLÍTICA DO 
GOVERNO DILMA ROUSSEFF 

JUNTO AO CONGRESSO, 
ELISEU PADILHA NÃO 

ESCONDE A CONFIANÇA EM 
VER O SEU PARTIDO CABEÇA 
DE CHAPA NA CORRIDA AO 

PLANALTO EM  2018
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Eliseu Padilha é um profundo con-
naisseur da política brasileira. Suas 

visões e análises de longo prazo rara-
mente se revelam equivocadas. Hoje, 
no entanto, o olhar otimista lançado 
sobre o Planalto é encarado com ce-
ticismo por boa parte do eleitorado. 
Mas a posição altiva do ministro da 
Aviação Civil e braço-direito de Mi-
chel Temer na articulação junto ao 
Congresso Nacional permanece em 
guarda. “O governo estar bem ou mal 
avaliado é temporário. As perspecti-
vas para o Brasil são absolutamente 
positivas”, afirma. Aos 69 anos, Padi-
lha trabalha com um pé na Secretaria 
de Aviação Civil e outro no gabinete 
de Michel Temer. Ou melhor: com os 
dois pés na Vice-Presidência e espia-
das cuidadosas em sua pasta. 

Prestes a completar meio século 
de fidelidade ao PMDB, o homem que 
declinou do convite da presidente Dil-
ma Rousseff para comandar a articu-
lação política segue transitando ha-
bilmente pelos bastidores de Brasília. 
Mais do que isso: é considerado fun-
damental para o diálogo com a base 
governista. Ex-prefeito de Tramandaí, 
no litoral norte do Rio Grande do Sul, 
deputado federal por quatro man-
datos e ministro dos Transportes no 
segundo governo de Fernando Hen-
rique Cardoso, Eliseu Padilha também 
atua como advogado. 

Mesmo sendo peça-chave no gover-
no Dilma e tendo em seu histórico uma 
relação de proximidade com o PSDB, o 
ministro já fala sem rodeios sobre o fu-
turo independente do PMDB. Segundo 
ele, o partido vive um momento espe-
cial, com vigor jamais visto, o que cre-
dencia a legenda a lançar candidatura 
própria na corrida presidencial de 2018. 
“Seguramente, a sigla será player para 

disputar a final. Só o acaso pode tirar 
o PMDB do segundo turno”, sustenta o 
ministro. Confira a seguir o que Padilha 
pensa sobre o governo, o PMDB e, cla-
ro, o futuro do País. 

Como é dividir as funções de ministro 
da Aviação Civil e articulador político 
do governo, junto ao vice-presidente, 
Michel Temer? 

Desde que fui honrado com o con-
vite para colaborar na articulação polí-
tica, assumi fisicamente o gabinete da 
pasta. Para os assuntos da Secretaria de 
Aviação Civil, os parlamentares vão ao 
Palácio do Planalto e apresentam suas 
demandas. Algumas vezes, eu e Michel 
Temer atuamos juntos. Tenho passado 
metade do tempo na Vice-Presidência 
e outra metade no Palácio do Planalto. 
A articulação é um processo de grande 
ocupação, mas tem sido muito positi-
vo, porque avançamos com os resul-
tados que buscamos, como no ajuste 
fiscal. Ainda sou membro do Conselho 
Político, formado por 12 ministros, que 
se reúne todas as segundas-feiras. Es-
tamos tratando de programas para 
reativar a economia.

O senhor foi convidado pela presidente 
Dilma para assumir a Secretaria de Re-
lações Institucionais e negou. Por quê? 

Já tenho muitos anos de Brasília, 
tenho experiência no dia a dia. Se for-
mos analisar todos os ministros que 
passaram pela Secretaria, são excep-
cionais nomes públicos, como o Pepe 
Vargas, que é respeitado por todos. 
Mas o tempo da administração não é 
o tempo da máquina do governo. En-
tão, dificilmente a articulação política 
tem o resultado esperado no tempo 
pelos parlamentares. E o articulador é 
quem acaba pagando.

Por Ricardo Lacerda e Robson Pandolfi

Ainda estamos 
longe da 

eleição, mas, 
seguramente, 

o PT não terá o 
desempenho que 

teve na última 
votação. Será 

pior, não tenho 
dúvida nenhuma.
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O governo trabalha em duas 
variáveis. A primeira é a estabili-
dade política, que é ter uma base 
mínima para dar sustentação aos 
projetos do governo. Conquistar 
essa estabilidade é o papel de-
sempenhado por Michel Temer. A 
segunda é que temos de ser fonte 
permanente de estímulo, geração 
de emprego e renda e riqueza da 
nação. Tivemos projetos como um 
Plano Safra, com números nunca 
antes vistos, uma política inédita 
nos assentamentos, uma política 
de exportação também, e ainda 
temos um programa de conces-
sões abrangendo aeroportos, ro-
dovias, ferrovias e hidrovias que 
a gente não conhecia. O governo 
está estimulando que, interna-
mente, se produza um novo pro-
grama de geração de emprego. 
Não estamos de braços cruzados. 
Se conquistarmos a estabilidade 
política, naturalmente caminha-
remos na área econômica.

Por isso o senhor mantém o oti-
mismo?

Nós todos, brasileiros, tínha-
mos que agradecer a Deus, à 
natureza por aquilo de que nos 
dotou. Nenhum outro país tem 
condições naturais como as nos-
sas: terra para produzir, riquezas 
minerais, água e gente para con-
verter tudo isso em benefícios 
para a nação. Meu otimismo me 
fez ser político há 50 anos. Este 
mesmo otimismo, essa crença no 
Brasil e nos brasileiros, é o que 
me move até hoje. O governo es-
tar bem ou mal avaliado é tem-
porário. Mas as perspectivas são 
absolutamente positivas. Não se 
pode ter pessimismo em relação 
ao nosso país.

Quem assume o posto de articu-
lador está fadado a sofrer des-
gastes, então?

O Pepe, faço questão de regis-
trar, é um excepcional quadro po-
lítico. O Rio Grande do Sul deu e 
dará uma consagração a ele, mas 
a função é muito desgastante. 
Penso que governos futuros terão 
que rever a forma de atuação. Já 
trabalhei nesse cargo. Mas, sen-
do ministro dos Transportes, os 
temas do dia eram outros. Não 
tínhamos redes sociais com tanta 
permeabilidade. Era uma reali-
dade completamente diferente, 
sem os problemas que hoje estão 
esperando. O Parlamento é com-
pletamente diferente: ninguém 
responde por uma bancada intei-
ra. Estamos tratando de tempos 
diferentes.

Com uma base tão plural, a arti-
culação política tem funcionado?

Não existe ninguém no gover-
no que tenha dito que a articu-
lação não funciona. Havia uma 
especulação de que o Palácio do 
Planalto não estivesse fazendo o 
que podia. Depois de o ajuste fis-
cal ter sido aprovado como foi, a 
articulação está muito bem-suce-
dida. As circunstâncias é que são 
difíceis. Michel Temer e eu temos 
um compromisso com os brasilei-
ros. Não estamos pensando em 
deixar a articulação política. Essa 
hipótese não existe.

As pesquisas mostram que o 
governo Dilma atingiu 7,7% de 
popularidade. Como é possível 
manter o otimismo em meio a 
esse cenário – onde o papel do 
governo como “agente de espe-
rança” está tão reduzido?

Eduardo Cunha é, 
indiscutivelmente, 

uma pessoa 
dotada de um QI 
muito superior 
à média, um 

homem dedicado, 
focado, quase 

obstinado no que 
pretende fazer. 

Mas, faltando três 
anos e meio para 
uma eleição, fazer 
previsão de nome 
é absolutamente 

aleatório.
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Como o senhor analisa o enfra-
quecimento do PT e o futuro do 
partido, especialmente em meio 
a uma ascensão da direita mais 
conservadora?

Os partidos políticos, em ge-
ral, vivem uma crise política de 
confiança diante da população. 
Isso não é privilégio do PT. O PT 
só está vivendo o que outros an-
tes dele já viveram. É um proces-
so de desidratação. A Arena já 
foi o maior partido do Ocidente, 
o PMDB era hegemônico, e essa 
mutação é mais ou menos con-
sequência do exercício do poder. 
Na medida em que se exerce o 
poder, a gente não contenta a 
todos. A descrença da popula-
ção sobre os políticos se agra-
va em relação a quem tem mais 
poder. Realmente, na história do 
PT, nunca tinha acontecido nada 

parecido com o que está aconte-
cendo. Ainda estamos longe da 
eleição, mas, seguramente, o PT 
não terá o desempenho que teve 
na última votação. Será pior, não 
tenho dúvida nenhuma.

Nesse contexto, o PMDB vem 
dando claros sinais de força, com 
a Vice-Presidência, a articulação 
política e a liderança do Congres-
so. Como o senhor vê o partido, 
atualmente?

Entendo que o PMDB nunca 
teve uma força institucional igual 
à que tem hoje. Política e institu-
cionalmente, o PMDB é o maior e 
mais respeitado partido do Brasil. 
Temos o maior número de prefei-
tos, vereadores, deputados esta-
duais, federais, senadores e gover-
nadores. É uma legenda que tem 
a hegemonia sob o ponto de vista 

político. Como existe um decrés-
cimo do PT, a tentativa do PMDB 
é capitalizar essa queda. Esse é 
o desafio. Penso que o PMDB te-
nha possibilidade de melhorar já 
em 2016. Temos o protagonismo 
do Congresso Nacional, além da 
Vice-Presidência e da articulação 
política do governo. O presidente 
[do partido] Michel Temer já disse 
que teremos candidato próprio. 
O Eduardo Cunha, também. Nin-
guém abre mão de uma candida-
tura própria. Imagino que a gran-
de oportunidade para ganhar, 
desde a abertura democrática, é 
esta. As circunstâncias apontam 
para uma candidatura própria e 
altamente competitiva. O PT já 
deixou claro que vai partir para 
uma frente de esquerda em que 
não haveria espaço para um parti-
do do tamanho do PMDB, porque 

O PT já deixou 
claro que vai partir 
para uma frente de 
esquerda em que 

não haveria espaço 
para um partido do 
tamanho do PMDB. 
Até porque o PMDB 
procuraria ser o líder 

do processo.



um homem dedicado, focado, 
quase obstinado no que pre-
tende fazer. Mas, faltando três 
anos e meio para uma eleição, 
fazer previsão de nome é abso-
lutamente aleatório. Eduardo 
Cunha ganhou uma projeção 
nacional incontestável. Só que 
o PMDB, como instituição, é um 
partido que tem 49 anos de exis-
tência, tem uma história e uma 
tradição. Seguramente, a sigla 
será player para disputar a final, 
e só o acaso pode tirar o PMDB 
do segundo turno. Mas muita 
coisa pode mudar nos próximos 
três anos.

Antes de se declarar oposição, 
Cunha disse que Michel Temer 
deveria deixar a articulação po-
lítica.

Embora ele seja uma pessoa 
importante, é uma opinião pes-
soal. Michel Temer é o presiden-
te do partido, e só ele pode falar 
pela legenda. A ordem é prosse-
guirmos. Se tivermos um projeto 
de poder para 2018 – e temos –, 
vamos continuar fazendo o nosso 
papel perante a sociedade. So-
mos o governo, temos responsa-
bilidade com o Brasil.

Caso seu nome seja aventado, o 
senhor se interessaria?

Eu não acho importante fa-
lar de nomes agora. Não somos 
oportunistas políticos. Não é 
porque o governo não está com 
índices desejáveis que vamos 
sair. Seguiremos cumprindo os 
nossos compromissos por intei-
ro. Sabemos que temos proje-
tos distintos para 2018, mas até 
lá continuamos com os nossos 
princípios.

o PMDB procuraria ser o líder do 
processo. Parece-me mais lógico 
que o nosso partido inicie essa tra-
jetória buscando as alianças que 
são possíveis, mas com cabeça de 
chapa do PMDB.

O senhor acredita que o caminho 
natural do PT seja regressar às 
suas origens?

Os movimentos que se vê no 
PT vão na direção de retomar a 
identidade e seguir sua vida de 
um partido que aspira ao poder. 
Eles buscam segmentos mais or-
todoxos de esquerda que gera-
ram sua carta de princípios para, 
a partir daí, crescer na franquia 
popular.

Enquanto isso, o PSDB tem anga-
riado militância – como se viu na 
última eleição. De que maneira 
isso pode afetar o PMDB?

O PSDB está trabalhando for-
te, mas o espaço deles não entra 
em conflito com o nosso. Tem lu-
gar para todos. O PMDB é, tradi-
cionalmente, um partido de cen-
tro, centro-esquerda em alguns 
casos – como no Rio Grande do 
Sul e em Santa Catarina – e cen-
tro-direita em outros lugares. O 
centro é a confluência dos que 
não se adaptam à esquerda ou à 
direita. 

O presidente da Câmara, Eduar-
do Cunha, vem ganhando enor-
me projeção. O nome dele já se 
lança para 2018?

Conheço o presidente Eduar-
do Cunha há vários anos. Fomos 
colegas no Parlamento há mui-
to tempo. Ele é, indiscutivel-
mente, uma pessoa dotada de 
um QI muito superior à média, 
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