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Os líderes do PSDB e o choque de egos
entre Aécio, Serra e Alckmin
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Uma das características mais
marcantes do PSDB é o choque de egos
entre seus líderes maiores. Nos anos
1990, a disputa era entre os senadores
Mário Covas e Fernando Henrique
Cardoso. Covas não teria se
conformado com a derrota na
campanha para presidente da
República em 1989. Contava com
tempo generoso na TV Globo e com a
simpatia do dr. Roberto, com quem
buscaria inspiração para a ideia-síntese
de seu discurso: “Choque de
capitalismo”.

Cinco anos depois, FHC ganhou a
corrida para o Planalto com sobra
(54,28%) no primeiro turno. Um ano
antes, os prognósticos diziam que ele não se reelegeria para o Senado, mas isso
foi antes do Plano Real, em 1994, que derrubou a inflação mensal de 47,43%
para 6,84%.

Até aí, além de Fernando Henrique, os então caciques do partido – José Serra,
Tasso Jereissati, Covas e o próprio FHC – disputavam palmo a palmo a liderança.
Nos oito anos de mandato do presidente-sociólogo, surgiram mais dois nomes
fortes: Geraldo Alckmin e Aécio Neves.

Em 2002, Serra, todo-poderoso ministro da Saúde, foi o sucessor natural, mas
até consolidar-se teve de enfrentar Paulo Renato Souza, que vinha de uma bem-
avaliada gestão no MEC. A preferência pelo atual ministro das Relações
Exteriores foi sacramentada por uma madrinha imbatível – Ruth Cardoso,
mulher de FHC, falecida em 2008, que tinha uma grande admiração por ele.

Em 2006, Serra e Alckmin começaram duelando pela vaga à Presidência para
enfrentar Lula, que fizera festejado primeiro mandato, escorregara no mensalão,
mas recuperara terreno. Além disso, os resultados que podia apresentar na
economia eram imbatíveis, e ele dificilmente perderia. Serra pesou bem essa
variável-chave e, apesar de haver demorado a se decidir, abriu espaço para o
governador, que perdeu no segundo turno depois de largar na frente.

Em 2010, Aécio e Serra travaram uma briga de morte pela indicação para
disputar a Presidência, a ponto de haver circulado a informação de que Aécio
teria estimulado a publicação do livro “A Privataria Tucana”, de Amaury Ribeiro,
para ferir o adversário. Tratava-se de uma pesquisa pouco convincente
denunciando supostas irregularidades sobre a venda de estatais na era FHC,
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COMENTÁRIOS (1)

quando Serra era ministro do Planejamento e chefe da comissão que cuidava do
assunto. Aécio negou qualquer relação com a história, divulgada em forma de
campanha anti-Serra – que perdeu a Presidência porque ninguém venceria Dilma
Rousseff, indicada por um Lula superpopular e com a economia bombando. O
PIB cresceu 7,5%.

Depois disso, o eixo de disputa tornou-se triangular: Aécio x Alckmin x Serra. Em
2014, Aécio tomou de assalto a presidência do PSDB e bloqueou a presença de
Serra mesmo em cargos burocráticos, enquanto Alckmin quase o deixava sem
legenda na disputa para o Senado. Aécio uniu o partido como só aconteceu na
primeira campanha de FHC, mas os tucanos perderam pela terceira vez o
comando do Executivo nacional para o PT de Lula, com Dilma mentindo de
forma desconcertante sobre a crise.

Hoje, o tucano mais forte é o governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, graças
à vitória arrasadora de João Doria Jr. – invenção sua – na eleição para prefeito
da capital paulista e às seguidas derrotas de Aécio em Minas Gerais. Alckmin não
aceita menos do que a presidência do PSDB e a candidatura para presidente.

José Serra e Aécio Neves, atual presidente da legenda, têm idêntica ambição, e,
para conter Alckmin, ambos engendraram uma aliança de conveniência – na
prática, mais tática do que estratégica. Adiante, vão se separar. Correm o risco de
serem demolidos pela operação Lava Jato. Mas, como diria Serra, “treino é
treino”. Jogo mesmo, só em 2018.

O que achou deste artigo?

Nestor 
Martins 
Amaral 
Júnior

Brilhante retrospectiva. Penso também que Alckmin teve sorte
relativamente a Dória. Provavelmente a vitória esteja mais ligada ao fato
da origem empresarial do candidato vitorioso de São Paulo, como
ocorreu também aqui em BH com Kalil. A verdade é que o povo está
desiludido com a classe política. Nesse caso, como se diz, Aécio apostou
no cavalo errado. Se tivesse percebido o fenômeno Kalil e nele apostado,
oferecendo-lhe a legenda de que ele precisava, Aécio poderia estar no
páreo. Mas... 
Responder   0   0  12:06 PM Nov 16, 2016

ENVIAR COMENTÁRIO

Usuário Senha

Li e aceito os termos de
utilização
(http://www.otempo.com.br/termos
deutiliza%C3%A7%C3%A3o
1.649759)

Compartilhar usando o Facebook Logar

ou conectese com

ATENÇÃO
Cadastrese para poder comentar

Cadastrar

arag%C3%A3o/a-farra-institucional-
promovida-pelos-interesses-
corporativistas-1.1384240)

O dilema que se coloca para quem
ajuda as investigações da Lava Jato
(/opini%C3%A3o/murillo-de-
arag%C3%A3o/o-dilema-que-se-coloca-
para-quem-ajuda-as-
investiga%C3%A7%C3%B5es-da-lava-
jato-1.1381394)

Lava Jato atravessa campo minado com
denúncia contra Lula
(/opini%C3%A3o/murillo-de-
arag%C3%A3o/lava-jato-atravessa-
campo-minado-com-den%C3%BAncia-
contra-lula-1.1377882)

Todos os artigos (/cmlink/portalo
tempo/opinião/ultimas/Sites/emurillode
aragao)

MAIS COMENTADA

UFMG (/CIDADES/WEBATIVISTA-
VISITA-
OCUPA%C3%A7%C3%A3O-
1.1405270)
Webativista visita
ocupação
(/cidades/webativista-
visita-
ocupa%C3%A7%C3%A3o-
1.1405270)

(/cidades/webativista-

visita-

ocupa%C3%A7%C3%A3o-

1.1405270)

Mais notícias
(http://www.otempo.com.br/capa/mais
comentadas)

MAIS LIDAS

VEJA A LISTA (/SUPERFC/MARIO-
SERGIO-E-VICTORINO-
CHERMONT-ESTAVAM-NO-VOO-
DA-CHAPECOENSE-1.1405281)
Mario Sergio e Victorino
Chermont estavam no
voo da Chapecoense
(/superfc/mario-sergio-
e-victorino-chermont-
estavam-no-voo-da-
chapecoense-
1.1405281)

(/superfc/mario-

sergio-e-

victorino-

chermont-

estavam-no-

voo-da-

chapecoense-

1.1405281)

TRAGÉDIA
(/SUPERFC/LIVERPOOL-FAZ-
HOMENAGEM-EMOCIONANTE-
%C3%A0-CHAPECOENSE-
1.1405591)
Liverpool faz
homenagem
emocionante à
Chapecoense
(/superfc/liverpool-faz-
homenagem-
emocionante-%C3%A0-
chapecoense-
1.1405591)

(/superfc/liverpool-

faz-

homenagem-

emocionante-

%C3%A0-

chapecoense-

1.1405591)

QUADRO CLÍNICO
(/SUPERFC/NETO-E-HENZEL-
EVOLUEM-FOLLMANN-TEM-

RISCO-DE-TER-OUTRA-PERNA-

Assine a nossa Newsletter

(http://www.otempo.com.br/assine) (http://www.otempo.com.br/newsletter)Assine O TEMPO
Assine a nossa Newsletter

javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
http://www.otempo.com.br/termos-de-utiliza%C3%A7%C3%A3o-1.649759
javascript:void();
javascript:commentFacebooklogin('commentBlogPostForm-5368450');
javascript:commentTwitterlogin('commentBlogPostForm-5368450');
http://www.otempo.com.br/opini%C3%A3o/murillo-de-arag%C3%A3o/a-farra-institucional-promovida-pelos-interesses-corporativistas-1.1384240
http://www.otempo.com.br/opini%C3%A3o/murillo-de-arag%C3%A3o/o-dilema-que-se-coloca-para-quem-ajuda-as-investiga%C3%A7%C3%B5es-da-lava-jato-1.1381394
http://www.otempo.com.br/opini%C3%A3o/murillo-de-arag%C3%A3o/lava-jato-atravessa-campo-minado-com-den%C3%BAncia-contra-lula-1.1377882
http://www.otempo.com.br/cmlink/portal-o-tempo/opini%C3%A3o/ultimas/Sites/e-murillo-de-aragao
http://www.otempo.com.br/cidades/webativista-visita-ocupa%C3%A7%C3%A3o-1.1405270
http://www.otempo.com.br/cidades/webativista-visita-ocupa%C3%A7%C3%A3o-1.1405270
http://www.otempo.com.br/cidades/webativista-visita-ocupa%C3%A7%C3%A3o-1.1405270
http://www.otempo.com.br/capa/mais-comentadas
http://www.otempo.com.br/superfc/mario-sergio-e-victorino-chermont-estavam-no-voo-da-chapecoense-1.1405281
http://www.otempo.com.br/superfc/mario-sergio-e-victorino-chermont-estavam-no-voo-da-chapecoense-1.1405281
http://www.otempo.com.br/superfc/mario-sergio-e-victorino-chermont-estavam-no-voo-da-chapecoense-1.1405281
http://www.otempo.com.br/superfc/liverpool-faz-homenagem-emocionante-%C3%A0-chapecoense-1.1405591
http://www.otempo.com.br/superfc/liverpool-faz-homenagem-emocionante-%C3%A0-chapecoense-1.1405591
http://www.otempo.com.br/superfc/liverpool-faz-homenagem-emocionante-%C3%A0-chapecoense-1.1405591
http://www.otempo.com.br/superfc/neto-e-henzel-evoluem-follmann-tem-risco-de-ter-outra-perna-amputada-1.1405843
http://www.otempo.com.br/assine
http://www.otempo.com.br/newsletter


RISCO-DE-TER-OUTRA-PERNA-
AMPUTADA-1.1405843)
Neto e Henzel evoluem;
Follmann tem risco de
ter outra perna
amputada
(/superfc/neto-e-henzel-
evoluem-follmann-tem-
risco-de-ter-outra-perna-
amputada-1.1405843)

(/superfc/neto-

e-henzel-

evoluem-

follmann-tem-

risco-de-ter-

outra-perna-

amputada-

1.1405843)

Mais notícias
(http://www.otempo.com.br/maislidas)

OUTRAS COLUNAS

Vittorio Medioli
(/opini%C3%A3o/vittorio
medioli/a
aliena%C3%A7%C3%A3o
doestado1.1404440)

A alienação do Estado
(/opini%C3%A3o/vittorio-
medioli/a-
aliena%C3%A7%C3%A3o-
do-estado-1.1404440)

(/opini%C3%A3o/vittorio-
medioli/a-
aliena%C3%A7%C3%A3o-
do-estado-
1.1404440)

Editorial
(/opini%C3%A3o/editorial/lixo
cr%C3%ADtico1.1405659)

Lixo crítico
(/opini%C3%A3o/editorial/lixo-
cr%C3%ADtico-
1.1405659)

(/opini%C3%A3o/editorial/lixo-
cr%C3%ADtico-
1.1405659)

Luiz Tito
(/opini%C3%A3o/luiz
tito/caixa21.1405223)

Caixa 2
(/opini%C3%A3o/luiz-
tito/caixa-2-1.1405223)

(/opini%C3%A3o/luiz-
tito/caixa-2-
1.1405223)

Laura Medioli
(/opini%C3%A3o/laura
medioli/osbichos
agradecem1.1404345)

Os bichos agradecem
(/opini%C3%A3o/laura-
medioli/os-bichos-
agradecem-1.1404345)

(/opini%C3%A3o/laura-
medioli/os-
bichos-
agradecem-
1.1404345)

Ricardo Corrêa
(/opini%C3%A3o/ricardo
corr%C3%AAa/comque
moral1.1398453)

Com que moral?
(/opini%C3%A3o/ricardo-
corr%C3%AAa/com-
que-moral-1.1398453)

(/opini%C3%A3o/ricardo-
corr%C3%AAa/com-
que-moral-
1.1398453)

Eletronika
(/opini%C3%A3o/eletronika/david
mancusoumdosmaiores
%C3%ADconesdadisco
musicdeixalegado
1.1403958)

David Mancuso, um dos
maiores ícones da disco
music, deixa legado
(/opini%C3%A3o/eletronika/david-
mancuso-um-dos-
maiores-

(/opini%C3%A3o/eletronika/david-
mancuso-um-
dos-maiores-
%C3%ADcones-
da-disco-music-
deixa-legado-
1.1403958)

Assine a nossa Newsletter

(http://www.otempo.com.br/assine) (http://www.otempo.com.br/newsletter)Assine O TEMPO
Assine a nossa Newsletter

http://www.otempo.com.br/superfc/neto-e-henzel-evoluem-follmann-tem-risco-de-ter-outra-perna-amputada-1.1405843
http://www.otempo.com.br/superfc/neto-e-henzel-evoluem-follmann-tem-risco-de-ter-outra-perna-amputada-1.1405843
http://www.otempo.com.br/superfc/neto-e-henzel-evoluem-follmann-tem-risco-de-ter-outra-perna-amputada-1.1405843
http://www.otempo.com.br/maislidas
http://www.otempo.com.br/opini%C3%A3o/vittorio-medioli/a-aliena%C3%A7%C3%A3o-do-estado-1.1404440
http://www.otempo.com.br/opini%C3%A3o/vittorio-medioli/a-aliena%C3%A7%C3%A3o-do-estado-1.1404440
http://www.otempo.com.br/opini%C3%A3o/vittorio-medioli/a-aliena%C3%A7%C3%A3o-do-estado-1.1404440
http://www.otempo.com.br/opini%C3%A3o/editorial/lixo-cr%C3%ADtico-1.1405659
http://www.otempo.com.br/opini%C3%A3o/editorial/lixo-cr%C3%ADtico-1.1405659
http://www.otempo.com.br/opini%C3%A3o/editorial/lixo-cr%C3%ADtico-1.1405659
http://www.otempo.com.br/opini%C3%A3o/luiz-tito/caixa-2-1.1405223
http://www.otempo.com.br/opini%C3%A3o/luiz-tito/caixa-2-1.1405223
http://www.otempo.com.br/opini%C3%A3o/luiz-tito/caixa-2-1.1405223
http://www.otempo.com.br/opini%C3%A3o/laura-medioli/os-bichos-agradecem-1.1404345
http://www.otempo.com.br/opini%C3%A3o/laura-medioli/os-bichos-agradecem-1.1404345
http://www.otempo.com.br/opini%C3%A3o/laura-medioli/os-bichos-agradecem-1.1404345
http://www.otempo.com.br/opini%C3%A3o/ricardo-corr%C3%AAa/com-que-moral-1.1398453
http://www.otempo.com.br/opini%C3%A3o/ricardo-corr%C3%AAa/com-que-moral-1.1398453
http://www.otempo.com.br/opini%C3%A3o/ricardo-corr%C3%AAa/com-que-moral-1.1398453
http://www.otempo.com.br/opini%C3%A3o/eletronika/david-mancuso-um-dos-maiores-%C3%ADcones-da-disco-music-deixa-legado-1.1403958
http://www.otempo.com.br/opini%C3%A3o/eletronika/david-mancuso-um-dos-maiores-%C3%ADcones-da-disco-music-deixa-legado-1.1403958
http://www.otempo.com.br/opini%C3%A3o/eletronika/david-mancuso-um-dos-maiores-%C3%ADcones-da-disco-music-deixa-legado-1.1403958
http://www.otempo.com.br/assine
http://www.otempo.com.br/newsletter


%C3%ADcones-da-
disco-music-deixa-
legado-1.1403958)

Roberto Andrés
(/opini%C3%A3o/roberto
andr%C3%A9s/carrosfora
docentro1.1400584)

Carros fora do centro
(/opini%C3%A3o/roberto-
andr%C3%A9s/carros-
fora-do-centro-
1.1400584)

(/opini%C3%A3o/roberto-
andr%C3%A9s/carros-
fora-do-centro-
1.1400584)

Fernando Fabbrini
(/opini%C3%A3o/fernando
fabbrini/doresdebichos
1.1403086)

Dores de bichos
(/opini%C3%A3o/fernando-
fabbrini/dores-de-
bichos-1.1403086)

(/opini%C3%A3o/fernando-
fabbrini/dores-
de-bichos-
1.1403086)

Sylo Costa
(/opini%C3%A3o/sylo
costa/ser%C3%A1que
existesa%C3%ADda
1.1319548)

Será que existe saída?
(/opini%C3%A3o/sylo-
costa/ser%C3%A1-que-
existe-sa%C3%ADda-
1.1319548)

(/opini%C3%A3o/sylo-
costa/ser%C3%A1-
que-existe-
sa%C3%ADda-
1.1319548)

Michele Borges da Costa
(/opini%C3%A3o/michele
borgesdacosta/devo
n%C3%A3onego
1.1403650)

Devo, não nego
(/opini%C3%A3o/michele-
borges-da-costa/devo-
n%C3%A3o-nego-
1.1403650)

(/opini%C3%A3o/michele-
borges-da-
costa/devo-
n%C3%A3o-
nego-
1.1403650)

Todas as colunas (/cmlink/portalo
tempo/opinião/ultimas/Sites/emurillode
aragao)

MULTIMÍDIA HOME

Assine a nossa Newsletter

(http://www.otempo.com.br/assine) (http://www.otempo.com.br/newsletter)Assine O TEMPO
Assine a nossa Newsletter

http://www.otempo.com.br/opini%C3%A3o/eletronika/david-mancuso-um-dos-maiores-%C3%ADcones-da-disco-music-deixa-legado-1.1403958
http://www.otempo.com.br/opini%C3%A3o/roberto-andr%C3%A9s/carros-fora-do-centro-1.1400584
http://www.otempo.com.br/opini%C3%A3o/roberto-andr%C3%A9s/carros-fora-do-centro-1.1400584
http://www.otempo.com.br/opini%C3%A3o/roberto-andr%C3%A9s/carros-fora-do-centro-1.1400584
http://www.otempo.com.br/opini%C3%A3o/fernando-fabbrini/dores-de-bichos-1.1403086
http://www.otempo.com.br/opini%C3%A3o/fernando-fabbrini/dores-de-bichos-1.1403086
http://www.otempo.com.br/opini%C3%A3o/fernando-fabbrini/dores-de-bichos-1.1403086
http://www.otempo.com.br/opini%C3%A3o/sylo-costa/ser%C3%A1-que-existe-sa%C3%ADda-1.1319548
http://www.otempo.com.br/opini%C3%A3o/sylo-costa/ser%C3%A1-que-existe-sa%C3%ADda-1.1319548
http://www.otempo.com.br/opini%C3%A3o/sylo-costa/ser%C3%A1-que-existe-sa%C3%ADda-1.1319548
http://www.otempo.com.br/opini%C3%A3o/michele-borges-da-costa/devo-n%C3%A3o-nego-1.1403650
http://www.otempo.com.br/opini%C3%A3o/michele-borges-da-costa/devo-n%C3%A3o-nego-1.1403650
http://www.otempo.com.br/opini%C3%A3o/michele-borges-da-costa/devo-n%C3%A3o-nego-1.1403650
http://www.otempo.com.br/cmlink/portal-o-tempo/opini%C3%A3o/ultimas/Sites/e-murillo-de-aragao
http://www.otempo.com.br/assine
http://www.otempo.com.br/newsletter


(/cidades/pm%C3%A9flagradoemabordagem
irregularassista1.1393883)

(http://www.otempo.com.br/supernoticia/pedro
leonelesuelenamorims%C3%A3oos
vencedoresdoggs20161.1392368)

(http://www.otempo.com.br/hotsites/inhotim10
anos)

(/galeriadefotos/gastronomianapra%C3%A7a
1.1389688)

(/superfc/tost%C3%A3ocontacausoseprosas
1.1389520)

(/capa/mundo/iraquetomanovacidade
pr%C3%B3ximademossul1.1389298)

Vídeos (/tv) | Fotos (/galeriadefotos) | Infográficos (/infograficos) | Especiais (/especiais)

Expediente (/expediente)
Quero anunciar
(http://www.otempo.com.br/midiakit)
Fale Conosco (/fale
conosco)
Trabalhe Conosco
(/trabalheconosco)
Clube do Assinante
(http://www.clubeotempo.com.br/)
Loja do Super
(http://www.lojadosuper.com.br)
Política de Privacidade
(/politicadeprivacidade)

© 2014 O Tempo. 
Todos os direitos
reservados

CAPA (/)
Cidades (/cidades)
Brasil (/brasil)
Economia
(/economia)
Mundo (/mundo)
Política (/politica)

SUPER FC (/superfc)
América
(/superfc/america)
Atlético
(/superfc/atletico)
Cruzeiro
(/superfc/cruzeiro)
Futebol
(/superfc/futebol)
Vôlei (/superfc/vôlei)
Fórmula 1 (/superfc/f1)
Outros (/superfc/outros)

DIVERSÃO
Magazine
(/diversão/magazine)
TV Tudo
(/diversão/tvtudo)
Celebridades
(/diversão/celebridades)
Roteiros Culturais
(/diversão/roteiros
culturais)

INTERESSA
(/interessa)
Saúde e Ciência
(/interessa/saúdee
ciência)
Tecnologia e Games
(/interessa/tecnologiae
games)
Bizarrices
(/interessa/bizarrices)
Pandora
(/interessa/pandora)
Carro&Cia
(/interessa/carrocia)
Viagens
(/interessa/viagens)
Comportamento
(/interessa/comportamento)

JORNAIS
O Tempo Betim (/o
tempobetim)
O Tempo Contagem (/o
tempocontagem)
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PM é flagrado em abordagem
irregular; assista ao vídeo

Conheça os vencedores do
Garoto e Garota Super 2016

Uma década de natureza e arte
do Instituto Inhotim

Veja imagens da 4ª edição do
festival Gastronomia na Praça

Ex-jogador Tostão conta causos e
prosas; assista

Um conflito em imagens: Iraque
toma nova cidade
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