
 

 
 

• O presidente Michel Temer quer ser candidato. Entre querer e poder, no 

entanto, há um caminho considerável a ser percorrido. Durante uma conversa 

no fim do ano passado, quando avaliou os resultados da última pesquisa CNI-

Ibope, o presidente comentou com auxiliar, com quem costuma despachar 

diariamente, que a viabilidade da sua candidatura depende de dois fatores. O 

primeiro é o fator econômico, com a consolidação da retomada da produção, a 

queda do desemprego e uma inflação sob controle capaz de influenciar 

positivamente no consumo das famílias e na percepção do eleitor. O segundo é 

o fator político, ou seja, a inviabilidade da candidatura Lula.  

• O presidente avalia que, se Lula não concorrer, a candidatura de Bolsonaro 

tende a se esvaziar pela ausência de polarização. Sem Lula, o anti-Lula perde 

o sentido: ambos os candidatos líderes nas pesquisas se sustentam em 

discursos radicais em que o ponto em comum são as emoções negativas e a 

ausência de propostas concretas para velhos problemas, como saúde, 

educação, transportes e infraestrutura. Sem Lula na disputa, Michel Temer 

acredita que poderá se viabilizar como candidato de centro capaz de unir 

PMDB, DEM, PP e outros partidos menores (como o PSC), garantindo 

praticamente metade do tempo de TV. Além disso, não acredita que Geraldo 

Alckmin ou Henrique Meirelles consigam chegar a algum lugar sem o PMDB.  

• Diante das dificuldades de financiamento criadas pela atual legislação 

eleitoral, do tempo de campanha reduzido para dois meses e da perspectiva de 

uma eleição altamente judicializada, as conversas podem prosperar com mais 



facilidade porque um candidato com caneta e Diário Oficial larga com uma 

enorme vantagem. Temer entende que o tempo está a seu favor, porque tem 

até o dia 5 de agosto para tornar sua candidatura viável, já que esse é o prazo 

para que os partidos registrem seus candidatos a presidente, vice, governador, 

senador e deputados federal e estadual. Até lá, tudo pode acontecer, inclusive 

ele chegar a um patamar competitivo, algo em torno dos 15%.  

• Se o plano dará certo ou não, ninguém pode prever com segurança. Aos 77 

anos, o presidente enfrenta problemas de saúde. Mais do que ninguém, Michel 

Temer sabe dos seus limites, mas quem acompanha sua trajetória política 

desde os tempos da Constituinte sabe que ele é um obstinado. Todo aquele 

seu jeito manso e cordial esconde um apetite insaciável pelo poder, que ele se 

acostumou a disputar palmo a palmo, cansando os adversários e os 

surpreendendo quando menos esperam. Ou seja, não deixará de tentar. 
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Nota: Em caso de dúvidas, pedimos a gentileza de entrar em contato  através do e-mail: 
sicap@andap.org.br, ou preenchendo o formulário de consulta em nossos sites: 

www.andap.org.br ou www.sicap-sp.org.br 
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