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Resumo 

O objetivo deste trabalho é descrever a estrutura e a atuação da FIESP como agente de 

lobby, no Congresso Nacional brasileiro. A expectativa é demonstrar que, apesar do viés 

negativo que o lobby sofre no Brasil, há estrutura institucionalizada para a sua prática. 

Assim, serão apresentados os conceitos de lobby, grupo de interesse e grupo de pressão; 

um sucinto histórico sobre a experiência dos EUA na regulamentação da atividade, e a 

conjuntura do lobby no Brasil. Para descrever a estrutura da FIESP, serão relatados os 

caminhos para a construção da pauta legislativa, as estratégias de ação e as formas de 

atuação. Ao final, serão apontados os resultados obtidos pela entidade no ano de 2016, 

duas explanações de casos vivenciados por sua equipe e as dificuldades de atuação em 

um ambiente não regulamentado. 

Palavras-Chave: Lobby, Congresso Nacional, Estratégias, FIESP. 

 



 

 

Abstract 

 

The objective of this thesisis to describe the structure and performance of the FIESP as a 

lobbying agent in the Brazilian National Congress. It intends to demonstrate that, despite 

the negative image that the lobby suffers in Brazil, there is an institutionalized structure 

for its practice. Thus, the concepts of lobby and interest group, a succinct historical 

account of the US experience in regulating the activity, and the context of the lobby in 

Brazil will be presented. In order to describe the structure of the FIESP, the paths for the 

construction of the legislative agenda, the strategies of action and the forms of action will 

be reported. At the final chapter, will be presented the results obtained by the entity in the 

year 2016, two cases experienced by its team and the difficulties of acting in an 

unregulated environment. 
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INTRODUÇÃO 

Esta pesquisa consiste em descrever a atuação da Federação das Indústrias do 

Estado de São Paulo - FIESP como agente de lobby, no Congresso Nacional brasileiro, 

demonstrando a importância dos grupos de interesse e dos grupos de pressão e sua 

influência no processo decisório e na definição da agenda governamental. 

O lobby, visto como um esforço coletivo, exercido dentro da lei e da ética, com o 

objetivo de influenciar os tomadores de decisão, impõe transparência entre as relações 

do Estado, as entidades privadas e a sociedade civil, bem como o controle do processo 

de tomada de decisão, fortalecendo, assim, a democracia.  

É cada vez mais comum nos depararmos com os mais diversos tipos de lobistas 

nas dependências da Câmara dos Deputados – CD e do Senado Federal – SF. Porém, 

apesar de a representação de interesses perante o Poder Público ser um instrumento 

democrático, legítimo e subsidiário na formulação das políticas públicas e na orientação 

das ações estatais, o termo lobby costuma ser utilizado de forma equivocada ao ser 

associado à corrupção e tráfico de influências.  

Assim, a expectativa é demonstrar que, apesar do viés negativo que o lobby sofre 

no Brasil, há estrutura institucionalizada para a sua prática. Normalmente, órgão 

específico vinculado à instância máxima da entidade, pautado por estatuto, regras claras 

e profissionais qualificados.  

Por se tratar de um assunto não regulamentado no Brasil, ainda há carência de 

análises gerais e sistematizadas sobre o exercício do lobby, assim como estudos mais 

dirigidos e específicos sobre como é construída a pauta legislativa, quais as estratégias 

utilizadas, as formas de atuação e/ou abordagem e, até mesmo, as dificuldades 

encontradas. 

Inicialmente, com base em material já elaborado, constituído principalmente de 

livros, artigos científicos e publicações periódicas, ou seja, fontes bibliográficas (GIL, 

2002, p. 44), foram apresentados os conceitos de lobby, grupo de interesse e grupo de 

pressão, além de um breve histórico sobre a experiência dos EUA e seu contexto no 

Brasil.   
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A metodologia para a pesquisa do Lobby realizado pela FIESP é o estudo de 

caso. Para tanto, são apresentados e descritos dados dessa instituição que nos mostram 

suas funções institucionais e a forma como ela se organiza para defender os interesses 

de seus associados. Gil (2002) afirma que um estudo de caso “consiste no estudo 

profundo e exaustivo de um ou poucos objetos, de maneira que permita seu amplo e 

detalhado conhecimento” (GIL, 2002, p. 54).  

Nas ciências sociais a distinção entre o fenômeno e seu contexto 
representa uma das grandes dificuldades com que se deparam os 
pesquisadores (...). 
Daí, então, a crescente utilização do estudo de caso no âmbito dessas 
ciências, com diferentes propósitos, entre eles: 
a) explorar situações da vida real cujos limites não estão claramente 
definidos; 
b) preservar o caráter unitário do objeto estudado; 
c) descrever a situação do contexto em que está sendo feita determinada 
investigação; 
d) formular hipóteses ou desenvolver teorias (...)  

(GIL, 2002, p. 54). 

Assim, é dada especial relevância à parte da estrutura da FIESP que se dedica 

ao relacionamento com o Legislativo Federal, sendo apresentada a forma como se 

constitui o escritório de relações governamentais em Brasília, sua posição na hierarquia 

da Federação, suas atribuições principais e o perfil de seus assessores. Busca-se 

demonstrar os objetivos institucionais do escritório e intenta-se mensurar sua atuação.  

Para a consecução desses objetivos, busca-se os dados no estatuto e no sítio 

eletrônico da FIESP e realiza-se entrevistas com os funcionários do escritório de relações 

governamentais de Brasília. Ressalta-se que parte da descrição dessas atividades e a 

interpretação das regras e estatutos da Federação se dá na qualidade observadora 

privilegiada, uma vez que a função de pesquisadora e de funcionária do escritório de 

Brasília é ocupada concomitantemente.  

A experiência da pesquisadora como lobista da FIESP, contudo, tem influência 

relativa sobre a interpretação, uma vez que toda ela foi realizada com base na literatura 

nacional para o estudo de lobby, sendo que passos adotados em pesquisas similares 

anteriores para outras instituições, como as realizadas por Mancuso (1997), Oliveira 

(2004), Santos (2014) são tomadas como norte de pesquisa.   
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1. O LOBBY: CONCEITOS 

De origem inglesa, a palavra “lobby” significa, em tradução literal: antessala, 

vestíbulo, saguão, sala de espera de uma casa ou de um prédio. A palavra faz referência 

às pessoas ou aos grupos que buscavam pleitear algo junto aos mais diversos tomadores 

de decisão e, a fim de abordá-los, ficavam à espera de uma chance no lobby dos hotéis 

ou recintos nos quais as autoridades se encontravam. Arthur F. Bentley, em “The Process 

of Government”, editado em 1908, foi o primeiro cientista político a utilizar o termo lobby 

no sentido de influenciar decisões políticas. 

Andréa Oliveira (2004), em sua tese de doutorado “Lobby e representação de 

interesses: lobistas e seu impacto sobre a representação de interesses no Brasil”, afirma:  

O lobby surgiu como processo de diálogo entre grupos de interesses 

econômicos e o governo, tendo sido apropriado por organizações que não 
tinham motivos econômicos, as quais poderiam ser denominadas de 
entidades sociais ou idealísticas, comprovando a validade do processo 
para representar interesses face aos agentes governamentais 
(OLIVEIRA, 2004, p. 22). 

No Brasil, muitos autores buscaram conceituar lobby da forma mais justa 

possível. A seguir serão citados exemplos acerca do entendimento de alguns autores 

sobre o conceito em pauta. 

João Bosco Lodi diz que “lobby é a ação de influenciar o tomador de decisão na 

esfera do poder público. A atuação persuasora sobre o poder público. O esforço para 

influenciar, a tentativa de ação. Por extensão, pode-se chamar lobby também o grupo de 

pessoas que exerce essa influência, ou o mecanismo de pressão ou de representação 

junto ao poder público” (LODI, 1986, p. 3). 

Já Andréa Oliveira afirma que “lobby é o processo pelo qual os grupos de pressão 

buscam participar do processo estatal de tomada de decisões, contribuindo para a 

elaboração das políticas públicas de cada país”. (OLIVEIRA, 2004, p.12) 

Said Faraht define o lobby como “toda atividade organizada, exercida dentro da 

lei e da ética, por um grupo de interesses definidos e legítimos, com o objetivo de ser 

ouvido pelo poder público para informa-lo e dele obter determinadas medidas, decisões, 
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atitudes”. O autor destaca as expressões “atividade organizada”, “dentro da lei”, 

interesses definidos e legítimos” e “informar” como premissas essenciais ao trabalho dos 

profissionais da área (FARAHT, 2007, p. 50). 

Por outro lado, Manoel Santos considera lobby como “os contatos pessoais, a 

participação nas atividades deliberativas do processo legislativo e o uso estratégico da 

informação por parte dos grupos de interesse em busca do exercício de influência sobre 

os legisladores” (SANTOS, 2014, p. 57). 

O então ministro da Transparência, Fiscalização e Controle, Torquato Lorena 

Jardim, em audiência pública sobre a regulamentação do lobby, na Comissão de 

Constituição e Justiça e de Cidadania – CCJC da Câmara dos Deputados, defendeu o 

lobby como “atividade legítima do ambiente democrático, de diálogo, de tolerância, de 

conhecimento e é uma representação social” (JARDIM, 11/7/2016). 

Avizú entende que o lobby é um “grupo de pressão que representa os interesses 

de determinado setor, segmento econômico ou conjunto social com o objetivo de 

convencer o legislador a introduzir, votar ou propor medidas favoráveis aos interesses 

que representa” (AVIZÚ, 2007, p. 65). 

Resumindo, todas as interpretações da palavra realçam o principal aspecto: 

“esforço coletivo”, “desejo de influenciar decisões” e “legitimidade dos interesses 

representados” (FARAHT, 2007, p. 53). Pode-se incluir, ainda, o “ambiente democrático”. 

Com a inserção dos governos democráticos, que visam a uma participação maior 

dos atores sociais, o lobby tornou-se uma atividade presente nas esferas públicas de 

diversos países. Os cidadãos das mais variadas instituições, a fim de defender suas 

pautas, têm como garantia a participação dos processos de tomada de decisão 

(CALMON, 2017, p. 32). 

Adentrando a teoria democrática, Ferreira Júnior justifica a sua possibilidade: 

O processo decisório, para ser democrático, precisa considerar o ponto 
de vista de todos os segmentos sociais. No que tange à sociedade 
organizada, tem-se que a defesa de seus interesses junto aos tomadores 
de decisão (momento propício também à oferta das informações que 
produzam) é feita por meio de assessorias, profissionalizadas ou não, 
constituintes da atividade do lobby (FERREIRA JÚNIOR, 2016). 



17 

 

Antônio Carlos Rodrigues do Amaral aponta que o lobby é uma forma de 

participação da sociedade nas tomadas de decisões:  

Na sociedade democrática, é essencial a participação da sociedade junto 
aos órgãos governamentais. Os interesses muitas vezes divergentes dos 
vários grupos sociais, quando legitimamente defendidos junto ao Poder 
Público, é que forçam a transparência e o controle do processo decisório 
(AMARAL, 1997). 

Luiz Alberto Santos complementa esse entendimento ao afirmar que:  

A prática do lobbying é importante instrumento no âmbito do sistema 
democrático, à medida que provê um fórum para a resolução de conflitos 
entre pontos de vista diversos e concorrentes e institui um sistema de 
checks and balances que permite a competição entre os grupos de 
interesse. Além disso, provê informação, análise e opinião para 
legisladores e líderes de governo permitindo tomada de decisão 
informada e equilibrada. Assim, os lobbyists podem ajudar a tornar o 
processo legislativo mais eficiente provendo dados e assessoramento 
acurado sobre os efeitos da lei e os policymakers locais, estaduais ou 
federais de pontos de vista em assuntos de políticas públicas (SANTOS, 
2007). 

Desta maneira, diante da diversidade da sociedade brasileira e, 

consequentemente, da diversidade de posições e interesses, a participação desta 

sociedade, de forma legítima, na formulação de políticas públicas, contribui para o 

fortalecimento da nossa democracia representativa e participativa. 

1.1. Grupos de interesse e grupos de pressão 

Segundo as definições acima citadas, o lobby é exercido por grupos de interesses 

e/ou por grupos de pressão. “De maneira geral, há confusão de entendimento sobre 

esses termos, muitas vezes considerados como sinônimos no âmbito da relação entre 

agentes públicos e privados, já que são muito tênues as fronteiras entre cada um deles” 

(NOBREGA NETTO, 2015, p. 31). 

Said Faraht, em seu livro “Lobby. O que é. Como se faz. ” define:  

Grupo de interesses é todo grupo de pessoas físicas e/ou jurídicas, formal 
ou informalmente ligadas por determinados propósitos, interesses, 
aspirações ou direitos (...). Grupo de pressão é o grupo de interesse 
dotado de meios humanos e materiais necessários e suficientes – e da 
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vontade de utilizá-los ativamente, para a promoção dos seus objetivos, 
até vê-los atingidos (FARAHT, 2007, p.146). 

 

Desta forma, toda entidade, organizada sob qualquer forma legal, identificada 

pela convergência de objetivos, e disposta à sua representação, constitui um grupo de 

interesse. O grupo pode ter inspiração política, visar interesses ou vantagens 

econômicas, inspirar-se em razões altruísticas ou dedicar-se à propagação de ideias 

novas, para melhoria das condições gerais da sociedade ou de algum de seus segmentos 

(FARAHT, 2007, p. 146). 

Oliveira entende a “representação de interesses perante o Poder Público a ação 

de pessoas físicas ou jurídicas, de direito público ou privado, diretamente ou por 

interposta pessoa, que tenha por finalidade provocar, subsidiar, impulsionar ou orientar a 

ação estatal” (OLIVEIRA, 2004). 

Já a pressão é a atividade de um conjunto de indivíduos que, unidos por 

motivações comuns, buscam, através do uso de sanções ou da ameaça do uso delas, 

influenciar sobre decisões que são tomadas pelo poder político, seja a fim de mudar a 

distribuição prevalente de bens, serviços, honra e oportunidades, seja a fim de conservá-

la frente às ameaças de intervenção de outros grupos ou do próprio poder político 

(Schwartzenberg, 1979, apud OLIVEIRA, 2004).  

O lobby é usado pelos grupos de pressão para informar o tomador de decisão 

sobre as propostas que possam vir a ser encaminhadas como um mecanismo 

operacional de persuasão. O lobby deve ser visto como informação objetiva disponível 

para, em tempo hábil, instrumentar a melhor decisão (OLIVEIRA, 2004, p. 23). 

Quando o grupo de interesse atua direta ou indiretamente com os tomadores de 

decisão e pleiteia uma posição, torna-se, então, um grupo de pressão, ou seja, os grupos 

de pressão são grupos de interesse que exercem pressão. Faraht ressalta que “o lobby 

pode agir apenas pelo convencimento pessoal com base em informações confiáveis, mas 

também por meio da pressão, como por exemplo, as greves e manifestações” (FARHAT, 

2007). 
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Cristiane Avizú também entende que “os grupos de interesse são grupos que se 

constituem no corpo social, donde derivam os grupos de pressão” (AVIZÚ, 2007, p.67).  

Assim, “os grupos podem permanecer em estado latente, se manifestando, 

apenas, quando seu posicionamento ou atuação se fazem necessários. Os grupos de 

interesse também podem ter suas atividades de pressão em momento que exigem pro 

atividade, mudando assim sua classificação e tornando-se de pressão. Ou seja, qualquer 

que seja o grupo social, ao mudar sua postura para ostensiva a partir do momento em 

que buscam influenciar a seu favor as decisões políticas” (FARHAT, 2007, p. 148-149). 

Para Santos, os grupos de pressão contribuem para a formação de um sistema 

político aberto, em que muitos atores estariam aptos para interagir, opondo-se uns aos 

outros e, assim, contrabalançando o poder de cada um deles reciprocamente dentro do 

sistema. Santos defende que o Estado é suscetível à atuação de grupos de pressão e 

esse processo de influência é um atributo natural da democracia representativa e 

participativa (SANTOS, 2007). 

Por fim, Maria Cecília Nunes Gonçalves resume: 

Pode-se dizer que na sociedade existem diversos interesses espalhados 
pelo tecido social, formando grupos latentes. Quando esses grupos 
resolvem se organizar em torno de uma causa comum, eles se 
transformam em grupos de interesse. Quando esses grupos de interesse 
buscam influenciar o sistema político em favor próprio, eles se 
transformam em grupos de pressão. Quando esses grupos de pressão se 
instrumentalizam em recursos de poder e de influência há a formação do 
lobby (GONÇALVES, 2012, p. 17). 
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2. O LOBBY NOS ESTADOS UNIDOS 

O lobby no Brasil é campo pouco estudado e também não regulamentado. Assim, 

se faz necessário a busca por parâmetros para sua compreensão e avaliação. Um desses 

parâmetros é a percepção que a Ciência Política tem dessa atividade em países onde 

ela já se encontra consolidada. Desta sorte, tem-se que o lobby nos Estados Unidos da 

América constitui uma rica fonte de estudo, já que a atividade do país se desenvolveu 

desde muito cedo, na própria criação do Estado, e é parte integrante da política 

americana.  

Nos Estados Unidos, o lobby é reconhecido como representação de interesses 

organizados da sociedade e parte essencial da democracia participativa, pois leva ao 

conhecimento dos tomadores de decisão as opiniões da sociedade. A regulamentação 

do lobby possibilita a transparência da negociação política, a organização da atuação dos 

diferentes grupos de interesse, a redução dos custos da negociação e a abertura política 

para que toda a sociedade possa utilizar os serviços de lobby profissional (GONÇALVES, 

2012, p. 26). 

A atividade de lobby nos EUA foi regulamentada pelo “Federal Regulation of 

Lobbying Act”, em 1946, apesar de a discussão sobre o tema ter começado bem antes, 

devido ao comportamento da época de corromper congressistas. Em 1995 e 2007, houve 

modificações e endurecimento nas leis, após denúncias envolvendo lobistas e 

parlamentares. 

A Lobbying Disclosure Act, de 1995, tornou a legislação mais rígida, fixando 

limites financeiros e ampliando a solicitação de relatórios.  

No entanto, apesar do rigor da legislação, ainda se estimava que pelo 
menos 50% das atividades de lobby nos EUA permaneciam sendo 
realizadas sem os controles legais previstos (Thomas, 1998). (...) Além 
disso, o LDA não foi considerado suficiente para solucionar os problemas 
resultantes de práticas corruptas, como presentes ou contribuições de 
campanha para agentes públicos, ou para inibir a prática do revolving 
doors, de modo a impedir que ex-oficiais do governo se tornem lobistas 
de grupos de interesse, ou que familiares de congressistas exerçam tais 
atividades. Assim, havia ainda necessidade de novas leis para enfrentar 
esses problemas (SANTOS, 2007). 



21 

 

Assim, em 2007, após mais um escândalo envolvendo a atividade de lobby, foi 

sancionada a Honest Leadership and Open Government Act, que ampliou as regras 

internas do Senado relacionadas à presentes, dando maior clareza nas relações. Como 

se vê, houve corrupção naquele país, envolvendo a atividade de defesa de interesses 

junto aos representantes. Contudo, o fato não levou à proibição ou ao preconceito em 

relação aos atores que a praticam. Ao contrário, as regras para o lobby foram 

aperfeiçoadas.  

Por conseguinte, a fim de dar maior transparência à atividade, nos EUA, os 

lobistas seguem rigorosas regras. Todos precisam se registrar na Câmara ou no Senado 

e, a cada 3 meses, em um formulário eletrônico, o lobista é obrigado a divulgar qual a 

finalidade das atividades realizadas, nome do cliente para quem atua, custo do lobby e 

uma lista de todos os órgãos contatados. Os familiares imediatos e cônjuges dos 

legisladores são proibidos, por lei, de fazer lobby com seus parentes parlamentares. 

Existe ainda um período de quarentena, de dois anos, para que congressistas e 

funcionários públicos possam prestar serviços de lobby após deixarem seus postos 

públicos. As sanções preveem multas e prisão de até cinco anos, além da possibilidade 

de o parlamentar ou o servidor público aposentado perder a pensão civil em caso de 

corrupção comprovada (Patrícia Campos Mello e Flávia Tavares para O Estado de São 

Paulo de 14 de setembro de 2010). 

Gonçalves aponta o caso dos EUA como um modelo de fortalecimento 

institucional:  

O modelo norte-americano é uma inspiração para o fortalecimento das 
instituições democráticas brasileiras, para o fortalecimento dos canais de 
participação da sociedade, para a organização do processo decisório, 
para o aumento da transparência, da legitimidade e para a diminuição das 
práticas corruptas (GONÇALVES, 2012, p. 86). 

Por ser fonte de inspiração e referência, é importante saber que a 

regulamentação do lobby nos Estados Unidos compreende não só as leis sobre lobby, 

mas também leis de prevenção de conflitos de interesses, leis de divulgação das 

informações financeiras dos agentes públicos, códigos de ética para agentes políticos e 

servidores públicos ligados ao trabalho parlamentar e leis sobre financiamento de 
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campanha política, tudo isso além da regulação das estratégias e das táticas possíveis 

para os grupos de pressão ligados à atividade política (GONÇALVES, 2012, p. 25). 

Gonçalves ressalta ainda que, independente do sucesso americano, é 

necessário ter consciência do arcabouço histórico da consolidação do Estado brasileiro. 

Experiências positivas podem contribuir para melhorar os marcos regulatórios visando 

superar os problemas chave, como a corrupção, o diferente acesso e a questão da 

accountability fraca, reforçando a transparência e melhorando as relações dos diversos 

grupos presentes na sociedade (GONÇALVES, 2012, apud CALMON, 2017, p. 36). 

Quanto à arena de atuação, tem-se que, segundo Schlozman e Tierney, citado 

por Santos (2007), o lobby nos EUA é mais atuante no Poder Legislativo do que no Poder 

Executivo, por exemplo, e é formado por grupos organizados e com uma sólida estrutura 

financeira e operacional. O ambiente em que operam os lobistas é desequilibrado e os 

grupos atuam uns contra os outros na tentativa de defender seus interesses 

(SCHLOZMAN, TIERNEY, 1986, apud, SANTOS, 2007). 

Analisado brevemente o lobby no Estados Unidos, cabe verificar como a 

atividade se desenvolveu no Brasil. Para tal tarefa, sempre que necessário, será utilizado 

como objeto de comparação aquele país e os contornos ali dados para o lobby. Mais 

especificamente, a literatura para o lobby nos Estados Unidos será utilizada para verificar 

e classificar a estratégia para atuação da FIESP. 
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3. O LOBBY NO BRASIL 

Desde 1822, com a independência do Brasil e a consolidação de um aparato 

nacional de controle político, o lobby se faz presente no que diz respeito à representação 

de interesses (GOZETTO; MANCUSO, 2012). No início do século XX, os grupos de 

pressão começaram a aflorar, estimulados pela imigração europeia. Nasceram sindicatos 

e associações comerciais, que defendiam os interesses dos trabalhadores e também das 

classes produtoras (GONÇALVES, 2012, p. 46). Porém, por mais de 20 anos, durante a 

ditadura militar, a separação dos três poderes, apesar de existente, foi prejudicada e 

centralizada no Executivo. Somente com a promulgação da Constituição da República 

Federativa do Brasil, de 1988, que o período democrático se iniciou de fato. 

Durante a elaboração da Constituição de 1988, mais de 383 grupos de interesse 

atuaram com o intuito de terem os seus interesses atendidos. Essa atuação incomum, 

até aquele momento dado aos aspectos inerentes ao sistema político brasileiro, fez com 

que o interesse sobre o papel institucional dos grupos de interesse ressurgisse, 

notadamente frente ao Poder Legislativo (ARAGÃO, 1994, apud OLIVEIRA, 2004). 

Fagner dos Santos Carvalho ao contextualizar o papel dos grupos de interesse e 

pressão na formatação e fortalecimento da democracia brasileira ponderou: 

Tentar de alguma maneira influenciar o trabalho dos constituintes se 
tornou objeto e objetivo de muitos grupos de interesse e pressão que, por 
meio de um verdadeiro lobby, ajudaram a formatar o desenho do Estado 
brasileiro visto na Constituição Federal (CARVALHO, 2009, p. 32). 

Para Lôbo, no Brasil, a atividade de lobby passou por um processo de evolução 

dividido em 3 fases: o período autoritário, a transição e o regime democrático. 

Na primeira, a defesa dos temas relativos aos interesses sociais, os 
direitos difusos e à cidadania estavam previamente descartados e o que 
ocorria era basicamente a ação de setores da economia e de empresas 
na defesa de seus interesses. (...) A chave da interação com o meio 
político era o “colega de turma”, um militar reformado que procurava seus 
colegas de academia militar, ou então os civis que tinham acesso aos 
militares. A segunda fase, cujo exemplo maior foi o processo constituinte 
de 1986-1988, caracterizou-se pela multiplicação de agentes, desde os 
primeiros profissionais de relações governamentais, até jornalistas, 
consultores, advogados, relações públicas, publicitários, empresários, 
sindicalistas, etc. Na década de noventa consolida-se o processo de 
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construção da democracia e da cidadania. As relações entre as empresas 
privadas, a sociedade civil organizada, Governo e Congresso Nacional 
começam a mudar. A atividade de pressão dos movimentos sociais e de 
defesa dos interesses difusos é rapidamente aceita pela opinião pública 
e atua com grande competência. Já o setor empresarial tem, ainda hoje, 
dificuldades em justificar sua ação de influenciar decisões de governo e 
Congresso (LÔBO, 2007). 

Segundo Borin, com a redemocratização do país, a ação dos grupos de pressão, 

que se concentrava sobre algumas figuras-chave do Poder Executivo, cedeu lugar a um 

trabalho especializado de persuasão, mediante dados, relatórios, visitas e trocas de 

opiniões. Nascia o lobby, enquanto saber especializado e representação técnica, e a 

“clandestinidade” parecia ter chegado ao fim (BORIN, 1988, apud OLIVEIRA, 2004). 

Com o mesmo viés, Aragão (2002) diz que, com a Assembleia Nacional 

Constituinte, o empresariado se convenceu definitivamente que o relacionamento com o 

Poder Legislativo era necessário, não apenas para buscar influir no processo decisório 

ou abrir canais de comunicação com o Poder Executivo, mas para obter elementos e 

informações valiosas para o planejamento estratégico dos seus setores e empresas 

(Aragão, 1992, apud OLIVEIRA, 2004, p. 48). 

A Constituição de 1988 trouxe direitos expressos que garantem um respaldo 

constitucional da prática lícita de grupos de pressão, mantendo o lobby dentro do 

ordenamento do Estado Democrático de Direito. No artigo 5o, vale ressaltar os seguintes 

incisos (CALMON, 2017, p. 34): 

XIV - é assegurado a todos o acesso à informação e resguardado o sigilo 
da fonte, quando necessário ao exercício profissional;  
XVI - todos podem reunir-se pacificamente, sem armas, em locais abertos 
ao público, independentemente de autorização, desde que não frustrem 
outra reunião anteriormente convocada para o mesmo local, sendo 
apenas exigido prévio aviso à autoridade competente;  
XVII - é plena a liberdade de associação para fins lícitos, vedada a de 
caráter paramilitar;  
XVIII - a criação de associações e, na forma da lei, a de cooperativas 
independem de autorização, sendo vedada a interferência estatal em seu 
funcionamento;  
XXI - as entidades associativas, quando expressamente autorizadas, têm 
legitimidade para representar seus filiados judicial ou extrajudicialmente; 
XXXIII - todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de 
seu interesse particular, ou de interesse coletivo ou geral, que serão 
prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas 
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aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do 
Estado;  
XXXIV - são a todos assegurados, independentemente do pagamento de 
taxas:  
a) O direito de petição aos poderes públicos em defesa de direitos ou 
contra ilegalidade ou abuso de poder;  
b) A obtenção de certidões em repartições públicas, para a defesa de 
direitos e esclarecimento de situações de interesse pessoal. 

Já o Regimento Interno da Câmara dos Deputados indica quem poderá 

representar interesses na Casa: 

Art. 259. Além dos Ministérios e entidades da administração federal 
indireta, poderão as entidades de classe de grau superior, de empregados 
e empregadores, autarquias profissionais e outras instituições de âmbito 
nacional da sociedade civil credenciar junto à Mesa representantes que 
possam, eventualmente, prestar esclarecimentos específicos à Câmara, 
através de suas Comissões, às lideranças e aos Deputados em geral e 
ao órgão de assessoramento institucional.  
§ 1° (...) 
§ 2º Esses representantes fornecerão aos Relatores, aos membros das 
Comissões, às lideranças e aos demais Deputados interessados e ao 
órgão de assessoramento legislativo exclusivamente subsídios de caráter 
técnico, documental, informativo e instrutivo. 

Hoje, no Brasil, o lobby é reconhecido como atividade de relações públicas de 

assessores parlamentares, de jornalistas e de profissionais liberais, identificados com os 

interesses de um determinado grupo empresarial ou segmentos sociais organizados, que 

exercem suas influências de forma transparente, respondendo perante à Justiça por 

qualquer ato que exceda os limites da atividade lobista, mesmo aqui, onde ele não é 

regulamentado (BORIN, 1988, apud OLIVEIRA, 2004, p. 24). 

A abertura e a liberdade de manifestação, advindas com a nova Constituição, 

garantiram a todo interessado a possibilidade de se manifestar. Essa abertura é 

essencial, pois a participação da sociedade, na decisão do que lhe diga respeito, é a 

forma concreta da realização da democracia (CARVALHO, 2009, p. 38). Ao ouvir a 

posição do grupo de pressão interessado no tema tratado, o tomador de decisão pode 

avaliar o problema de um ângulo diferente. Essa avaliação pode, inclusive, convencê-lo 

a aprovar, rejeitar ou modificar um projeto de lei que venha a apresentar riscos ou 

oportunidades para esse grupo de pressão (OLIVEIRA, 2004, p. 68). 
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3.1. Visão negativa do lobby 

Apesar de a representação de interesses perante o Poder Público ser qualificada 

entre as autoridades como função acessória e subsidiária na formulação das políticas 

públicas, na orientação das ações estatais, na atividade legislativa e normativa e na ação 

institucional e administrativa, a imprensa, quando utiliza o termo lobby, utiliza de forma 

negativa (OLIVEIRA, 2004). 

Por estar sempre associado a notícias sobre corrupção e tráfico de influência, o 

lobby no Brasil é visto de forma equivocada, sob um forte estigma de marginalidade e 

constantemente anunciado de forma pejorativa e ilegal. Gonçalves afirma que: 

Isso ocorre por conta da tênue fronteira entre a participação saudável no 
processo de negociação política e a extrapolação da persuasão em favor 
de interesses particulares. O excesso cometido pelo lobista, quando 
transforma a atividade de influenciar em corrupção, ocorre também 
graças à fragilidade do sistema político, à cultura política de passividade, 
à falta de instrumentos de transparência nas negociações políticas, à falta 
de fiscalização e de controle da sociedade sobre as práticas políticas 
(GONÇALVES, 2012, p. 19). 

O G1 publicou em 31 de janeiro de 2017, por exemplo, a notícia sobre a prisão 

de um lobista, no Mato Grosso, que ofereceu dinheiro a vários servidores da Secretaria 

de Infraestrutura e Logística (Sinfra) para obter vantagens para as empresas 

representadas, como liberação de pagamentos sub júdice e cancelamento de rescisão 

contratual unilateral, entre outros. Já o Estadão de 24 de fevereiro 2017 noticiou a prisão 

dos lobistas Jorge Luz e Bruno Luz, pai e filho, alvos da Operação Blackout, 38ª fase da 

Operação da Lava Jato. Jorge e Bruno foram acusados de operar propinas para o Partido 

do Movimento Democrático Brasileiro – PMDB no exterior. 

No entanto, a atividade que estes acusados praticavam não era a de lobby, e sim 

crimes como tráfico de influência, corrupção, falsidade ideológica. A identificação desses 

atores como lobistas, sem, no entanto, estarem eles regularmente contratados para a 

defesa de interesse reforça ainda mais a face negativa do lobby na sociedade e deturpa 

a compreensão sobre seu funcionamento, pois lhe atribui um caráter de ilegalidade. 

Como consequência desse tipo de confusão midiática, o lobista legítimo, que faz defesa 

lícita de interesses, não raro confundido pela mídia com o profissional que oferece 
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suborno, faz pressão indesejável, possui contatos pessoais nos altos escalões dos 

poderes executivo, legislativo e judiciário, e é aquele que corrompe. Sempre carregando 

uma mala cheia de dólares, está às soltas no Congresso pronto a comprar lealdades 

(OLIVEIRA, 2004, p. 14). 

Carvalho enfatiza esta percepção ao abordar o lobby relacionado ao setor 

privado: “O lobby, quando praticado por grupos sociais, aparenta ter mais legitimidade. 

O mesmo não ocorre quando os grupos são de ramos ligados ao setor privado, pois há 

uma associação automática com a corrupção” (CARVALHO, 2009, p. 34). 

Nassar em “O Lobby sem mensalão”, diz que no Brasil “(...) lobby é considerado 

palavrão. Ser lobista é sinônimo de carregador de malas ou cuecas recheadas de dinheiro 

sem origem legal, vindo de caixa 2 das grandes empresas, bancos, paraísos fiscais. O 

lobby no imaginário tupiniquim é coisa do demônio capitalista e as razões dessas 

percepções nativas são compreensíveis, afinal embaixo da palavra lobby muita lama já 

passou” (NASSAR, 2007). 

Porém, como nos diz Barros em “Lobby: como fazer o governo trabalhar para a 

sua empresa... legalmente”:  

Se você não informar ao Congresso e ao Executivo quais são os seus 
interesses eles podem perfeitamente presumir que você não tem 
interesses. Se você informar aos políticos e burocratas quais são seus 
interesses, eles terão uma probabilidade muito maior a votar a favor deles, 
sabendo que você tem os seus interesses e que ninguém se opôs a eles 
(BARROS, 1991). 

Lemos complementa este entendimento ao afirmar que o lobby é um aspecto 

inerente à política democrática: 

Originário do próprio mecanismo democrático, a essência do lobby é a 
informação direta, a visão aprofundada de um fato ou situação, suas 
razões, consequências ou implicações, próximas ou remotas. Seu 
relacionamento orgânico com a prática democrática baseia-se no 
consenso universal que nega a onisciência dos agentes governamentais, 
assim como dos demais partícipes da sociedade e, ao mesmo tempo, 
indica ser altamente salutar o exame de todas as informações 
precedentemente a qualquer tomada de posição. O que faz do lobby uma 
prática racional por excelência e obrigatoriamente responsável pelas 
consequências que vier a gerar (Lemos, 1988, p. 49). 
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Assim, apesar de ser, equivocadamente, visto como uma prática ilícita e 

associada ao abuso de poder econômico, o lobby exerce destacado papel como força 

social de aproximação entre sociedade e o Estado (FIGUEIRA, 1987) e “(...) não se 

confunde com corrupção ou práticas escusas de qualquer natureza. Significa, sim, a 

legítima defesa de interesses também legítimos juntos aos Poderes Públicos, de forma 

lícita e transparente” (AMARAL, 1997). 

3.2. Classificação do lobby 

Santos afirma que o lobby profissional no Brasil ainda é uma prática minoritária 

e poucas entidades possuem uma presença organizada e articulada junto ao governo. 

Mesmo assim, desde o final da década de oitenta, diversas entidades mantêm escritórios 

em Brasília para o monitoramento de interesses no Congresso e para facilitar o 

relacionamento dos lobistas com os órgãos de governo (SANTOS, 2007). 

Desta forma, Oliveira (2004) dividiu a atividade de lobby em quatro tipos, levando 

em consideração questões como origem dos interesses, tipo de interesses 

representados, organização dos interesses e origem dos recursos utilizados.  

Os quatro tipos de lobbying são representados pelos seguintes 
profissionais, entidades ou departamentos:  
a) assessorias de assuntos parlamentares ou Departamentos de 
Comunicação Social dos Ministérios (lobbying público);  
b) executivos de relações governamentais, alocados em departamentos 
de assuntos corporativos/institucionais das empresas (lobbying 
institucional);  
c) entidades classistas, como a CNI e o DIAP (lobbying classista); e  
d) escritórios de lobbying e consultoria (lobbying privado).  
O lobbying público diz respeito à atuação de Ministérios, Empresas 
Estatais, Autarquias, Agências Reguladoras e outros órgãos estatais, a 
fim de pressionarem os poderes Executivo e Legislativo com o objetivo de 
assegurar seus direitos ou pleitear novos. Geralmente, todos os órgãos 
estatais possuem Departamentos de Assessoria Parlamentar com o 
intuito de influenciar os tomadores de decisão sobre o que é melhor para 
o próprio Estado, e isso acontece porque os órgãos governamentais às 
vezes defendem interesses diversos e conflitantes, agindo como grupos 
de pressão na disputa por verbas ou competências.  
O lobbying institucional refere-se à atuação dos departamentos de 
assuntos corporativos ou institucionais das empresas privadas, os quais 
dedicam-se às relações com as diferentes esferas e níveis 
governamentais. Como já possuíam larga experiência no exterior, as 
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empresas multinacionais foram as primeiras a utilizar o lobbying 
institucional no Brasil. Os seus departamentos de assuntos corporativos 
ou institucionais já atuavam durante a ditadura militar. Com o período de 
distensão entre 1974 e 1978 e a redemocratização a partir de 1985, essa 
atuação foi reforçada.  
O lobbying classista refere-se à atuação das entidades de classe, como a 
CNI e o DIAP. Sua atuação tem como objetivo pressionar e influenciar os 
poderes Executivo e Legislativo com o intuito de defender os interesses 
de seus filiados. Ao representar sindicatos e federações, as entidades de 
classe deparam-se com interesses bastante amplos e muitas vezes 
divergentes. É por isso que se restringem a defender apenas os 
interesses que se mostram consensuais e majoritários entre seus filiados.  
Já o lobbying privado refere-se à atuação dos escritórios de lobbying e 
consultoria. Os primeiros escritórios começaram a ser abertos em meados 
da década de 70, porém, a atividade dos escritórios se intensificou com a 
redemocratização a partir de 1985. Como a atividade não é 
regulamentada e devido ao estigma de marginalidade que o lobbying 
carrega, agências de publicidade, agências de comunicação, agências de 
relações públicas, escritórios de advocacia e de consultoria política atuam 
no setor, mas não se assumem como tal. Dessa forma, o universo dos 
escritórios de consultoria e lobbying é amplo e ao mesmo tempo muito 
difícil de ser apreendido. Normalmente esses escritórios são dirigidos por 
um só lobista, que imprime seu estilo no trato com os clientes, os quais, 
na maioria das vezes, são empresas privadas nacionais e em menor 
número, entidades de classe (OLIVEIRA, 2004). 

Na visão de Santos, o lobby público é o predominante no Congresso Nacional, 

seguido do lobby institucional e do lobby classista: 

Percebe-se que o lobby governamental no Legislativo é, sem sombra de 
dúvida, predominante, seja por meio de assessorias parlamentares da 
Presidência da República, Ministérios, Autarquias e empresas estatais, 
seja por meio de órgãos do Poder Judiciário e Ministério Público. As 
entidades de representação do setor empresarial são o segundo grupo 
mais numeroso, seguido das representações sindical e profissional. As 
empresas de “relações governamentais” ou assessoria parlamentar” têm 
presença praticamente nula nos registros oficiais (SANTOS, 2007). 

Assim, podemos ver no dia a dia do Congresso Nacional dezenas de profissionais 

atuando de maneira legítima e transparente em busca de seus interesses, conforme 

afirma Ferreira Júnior: 

Em atuação no Congresso, há vários lobistas representantes de 
segmentos da sociedade civil organizada, tanto da esfera pública, quanto 
da esfera privada; há, também, instituições privadas criadas 
especificamente para prestar o serviço de lobby a grupos que desejarem 
contratá-los. Na Câmara dos Deputados, há cadastro com mais de 300 
entidades e agentes para a atuação na defesa de interesses (dados de 
outubro de 2015). Percebe-se, portanto, elevada institucionalização da 
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atividade do lobby, ainda que não regulamentada (FERREIRA JÚNIOR, 
2016). 

Entretanto, como podemos perceber, a discussão sobre o lobby no Brasil não 

consiste em tarefa simples. O desconhecimento sobre a atividade, a escassez de 

análises gerais e sistematizadas sobre seu exercício no país, e o viés negativo que 

carrega, dificultam o acesso a dados confiáveis e a suas estratégias e efeitos de forma 

mais geral.  

Diante disto, com o intuito de contribuir com o aprofundamento dos estudos 

acadêmicos sobre essa atividade, o objetivo deste trabalho é descrever e analisar a 

atuação da FIESP, como agente de lobby classista, cujo objetivo é defender os interesses 

de seus filiados, no Congresso Nacional brasileiro, demonstrando a importância dos 

grupos de interesse e dos grupos de pressão na influência e transparência do processo 

decisório, na definição da agenda governamental e no fortalecimento da democracia. 
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4. A FIESP 

Fundada em 1931, a FIESP é uma das maiores entidades de classe da indústria 

brasileira. Com sede e foro na cidade de São Paulo, é constituída, por prazo 

indeterminado, com a finalidade de coordenar e proteger as categorias econômicas 

pertencentes ao ramo da indústria na base territorial do Estado de São Paulo.  

Segundo dados obtidos em seu site oficial, a Federação representa cerca de 150 

mil indústrias de diversos setores, de todos os portes e das mais diferentes cadeias 

produtivas, distribuídas em 131 sindicatos patronais, divididos em 23 setores produtivos, 

o que corresponde a quase 40% do PIB nacional. A FIESP defende os interesses da 

indústria paulista e atua na articulação com os poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, 

além de diversas entidades no Brasil e no exterior. 

Esta é responsável por representar o pensamento estratégico e o tratamento 

homogêneo que a entidade confere às várias cadeias produtivas e aos sindicatos, 

independentemente do porte das empresas ou do ramo a que pertencem. Tem como 

principal causa a luta pela competitividade brasileira, com reivindicações para diminuir os 

custos de produção e conter a desindustrialização. 

De acordo com seu estatuto (FIESP, 2016), são objetivos e prerrogativas da 

FIESP:  

 Representar as categorias nela compreendidas, defendendo seus direitos e 

legítimos interesses; 

 Eleger ou designar representantes das categorias econômicas que congrega; 

Atuar como órgão técnico e consultivo, no estudo e solução dos problemas 

que se relacionam com as categorias econômicas representadas; 

 Manter serviços técnicos de interesse das categorias econômicas 

representadas; 

 Dirimir por meios suasórios, sempre que solicitada, os dissídios ou litígios 

concernentes às atividades econômicas representadas pelos sindicatos, 

assim como, solucioná-los por meio de juízo arbitral, podendo constituir órgão 

especialmente destinado a essa finalidade; 
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 Representar as empresas inorganizadas em sindicato, nos dissídios coletivos, 

firmando acordos ou convenções coletivas de trabalho; 

 Administrar e dirigir, nos termos dos atos normativos pertinentes, o Serviço 

Nacional de Aprendizagem Industrial - SENAI e o Serviço Social da Indústria 

- SESI e atividades assemelhadas, na base territorial do Estado de São Paulo;  

 Instituir contribuições aos sindicatos filiados; 

 Receber os recursos provenientes de quotas-partes de contribuições livre ou 

legalmente estabelecidas; e 

 Propor medidas judiciais de natureza coletiva na defesa dos interesses de 

seus filiados.  

Constituída por 12 Conselhos Superiores Temáticos, coordenados pelo Instituto 

Roberto Simonsen – IRS, esses têm a competência de traçar as diretrizes para os 

trabalhos dos departamentos de: Competitividade e Tecnologia – Decomtec; 

Infraestrutura – Deinfra; Pesquisas e Estudos Econômicos – Depecon; Relações 

Internacionais e Comércio Exterior – Derex; Meio Ambiente – DMA; Jurídico – Dejur; 

Agronegócio – Deagro; Ação Regional – Depar; Segurança – Deseg; Indústria da 

Construção – Deconcic; Indústria de Defesa – Comdefesa; e Micro, Pequena e Média 

Indústria – Dempi, e, ainda, do Departamento Sindical – Desin e a Central de Serviços – 

Cser. 

Em todo o Estado de São Paulo, a FIESP é representada por 53 diretorias 

regionais. Para garantir crescimento harmônico, das diferentes cadeias produtivas, foram 

criados Comitês para os seguintes setores: cadeia produtiva da Biondústria – BioBrasil; 

Desporto – Code; Couro, Calçados e Artefatos – Comcouro; Mineração – Comin; Papel, 

Gráfica e Embalagem – Copagrem; Pesca e da Aquicultura – Compesca; e da Indústria 

Têxtil, Confecção e Vestuário – Comtextil. Há também os Comitês de Jovens 

Empreendedores, de Ação Cultural, de Responsabilidade Social e Acelera FIESP. 

A FIESP conta ainda, em sua sede, em São Paulo, com o Núcleo de 

Acompanhamento Legislativo – NAL. O NAL foi criado no final de 2013, e é voltado às 

ações do Poder Legislativo (Câmara Municipal de São Paulo; Assembleia Legislativa do 

Estado de São Paulo; Câmara dos Deputados; e Senado Federal) e Executivo (União e 
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órgãos da Administração Pública Federal; Estado de São Paulo e órgãos da 

Administração Pública Estadual; e Município de São Paulo e órgãos da Administração 

Pública Municipal).  

A principal missão do NAL é fazer uma ponte entre o escritório de Brasília, 

sindicatos, empresas e Comitês da FIESP, bem como informar e acompanhar questões 

de interesse do setor industrial afim de promover o acompanhamento do processo 

normativo, sempre visando os interesses da indústria, e de defender um claro 

posicionamento acerca da segurança jurídica e da competitividade para os filiados.  

São objetivos do NAL:  

 Acompanhar proposições normativas em tramitação como intuito de orientar 

e auxiliar a ação política, por meio da articulação, apoio ou rejeição de 

projetos que afetem o setor industrial; 

 Auxiliar na apresentação de propostas para o aperfeiçoamento da legislação 

vigente; e 

 Disseminar informações e dialogar com outras entidades (sindicatos filiados, 

empresas, etc.) sobre matérias que possam vir a criar obrigações, restrições, 

incentivos, direitos e proibições. 

4.1. A interação entre a FIESP e o Parlamento 

O Congresso Nacional é decisivo para o amadurecimento democrático brasileiro 

e na condução de ações que, direta ou indiretamente, proporcionam o fortalecimento de 

uma economia efetiva, sustentável e competitiva, com geração de emprego e distribuição 

de renda. Para isto, o setor industrial necessita ser seu aliado no diálogo institucional 

para estimular o crescimento em bases sólidas e o pleno desenvolvimento do país. 

Assim, apesar de Santos (2007) afirmar que o lobby profissional no Brasil ainda 

é uma prática minoritária e que poucas entidades possuem uma presença organizada e 

articulada junto ao governo, constata-se que a criação de departamentos de relações 

governamentais é uma tendência cada vez mais forte e que, de certa forma, viabilizam o 

citado lobby. Segundo Oliveira (2004), a criação desses departamentos está 
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inerentemente relacionada ao peso que as empresas dão ao seu relacionamento com o 

governo.  

Tais entidades, em sua maioria, mantêm escritórios em Brasília para o 

monitoramento de seus interesses no Congresso, o que facilita o relacionamento de seus 

assessores com os tomadores de decisão. Para Oliveira (2004), é atribuição do 

departamento de relações governamentais não só fazer a manutenção permanente da 

imagem da empresa, mas, também, cuidar de seus interesses, detectando problemas e 

oportunidades que a direção da empresa não teria condições de fazer se não houvesse 

uma estrutura fixa em Brasília (OLIVEIRA, 2004, p. 97). 

4.1.1. O escritório de Brasília 

Pensando desta forma, o escritório da FIESP em Brasília, em funcionamento 

desde 2005, é responsável pelas relações governamentais e institucionais da entidade 

na capital federal. Suas ações são voltadas para os Poderes Legislativo, Executivo e 

Judiciário, no âmbito federal.  

Criado com o objetivo de institucionalizar as reivindicações do setor industrial 

perante os Poderes, sua missão é atuar de forma legítima, legal e proativa nos assuntos 

que propiciem o desenvolvimento econômico e social do Brasil, sempre atuando em 

defesa dos interesses de seus filiados, que, devido à abrangência de suas áreas de 

atuação, são amplos e diversificados. O escritório conta com 12 funcionários, sendo 5 

assessores atuando diretamente no Congresso Nacional, os quais, neste trabalho, serão 

denominados “assessores legislativos”, em alinhamento com as considerações de 

Ferreira Júnior:  

A falta de normas que amparem a prática, somada à correlação mental 
entre lobby e corrupção, pode fazer, contudo, com que o termo lobby seja 
evitado por algumas das assessorias que o realizam. Indícios dessa 
suposição é o fato de que os agentes dessas assessorias identificam a si 
mesmo, eufemisticamente, como assessores de relações 
governamentais, assessores parlamentares, assessoria para assuntos do 
Legislativo, relações institucionais, entre vários outros codinomes. 
(FERREIRA JÚNIOR, 2016) 
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Dentre os 5 assessores legislativos, 1 é o chefe do escritório de Brasília, 1 é o 

coordenador, 2 são assessores atuando na Câmara dos Deputados e 1 é assessor no 

Senado Federal. Todo o trabalho de suporte às atividades no Congresso Nacional é 

desenvolvido por seus assessores, inclusive pesquisas e elaboração das publicações 

que editam semanalmente. 

4.1.2. Perfil dos assessores do Poder Legislativo 

Andréa Oliveira (2004), em sua tese de doutorado “Lobby e representação de 

interesses: lobistas e seu impacto sobre a representação de interesses no Brasil”, 

realizou uma pesquisa de campo, na qual coletou dados sobre as características dos 

lobistas entrevistados com o objetivo de criar um perfil desse profissional. Entre outros 

aspectos, Oliveira (2004) observou que há uma diversidade de formações acadêmicas 

desses profissionais. Para a autora, esse tipo de profissional “exerce a atividade quem 

possui as características necessárias à própria atividade e não quem detém uma 

formação acadêmica específica”, ou seja, o que determina se uma pessoa é capaz de 

exercer a atividade é a sua habilidade em absorver, organizar e redirecionar a informação 

captada e não a sua formação acadêmica. 

Ainda de acordo com a tese de Oliveira, há muitos casos de assessores que 

começaram a atuar quase que por acaso, numa tentativa de dar outro rumo à carreira 

profissional ou por ter facilidade em lidar com o público e por terem um alto poder de 

persuasão. A autora afirma também que, como muitos destes profissionais atuaram 

anteriormente em órgãos públicos, costumam se valer de seus contatos, influência e 

amizades para realizar seu trabalho. Porém, como a autora mesmo destaca, a atividade 

requer muito mais do que bons contatos, pois “de nada adianta ter bons contatos, se não 

há nada a comunicar ao tomador de decisão”. Para a autora, como a informação é o 

ponto principal do trabalho lobista, ele deve saber gerenciá-la e apresentá-la de forma 

confiável, imparcial e bem estruturada, para que seu objetivo seja cumprido (OLIVEIRA, 

2004, p. 76-82).  

Oliveira traçou, assim, um perfil para o lobista ideal: 
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Ele deveria atuar com credibilidade, oferecendo informação confiável, 
sendo representante de um interesse setorial amplo, tendo conhecimento 
do processo legislativo. Além disso, deve ser discreto, honesto, ético, ter 
boa capacidade de comunicação e persuasão, deve manter uma boa rede 
de contatos, ter boa formação acadêmica e ser objetivo na defesa dos 
interesses do cliente. (OLIVEIRA, 2004)  

Após explorar o perfil traçado por Oliveira (2004), foi feita uma entrevista com os 

5 assessores legislativos, através da qual foi observado que, na FIESP, tais 

características se assemelham com o perfil de seus assessores, que não só se 

preocupam com a construção de sua credibilidade, reputação e estilo de atuação 

próprios, como também com a credibilidade, representatividade e a visibilidade pública 

da entidade, já que, ao contatarem um parlamentar, não apresentam apenas o seu nome, 

mas também o nome da entidade que representam.  

Para descrever o perfil de cada assessor legislativo sem identificá-los, 

convencionou-se nomeá-los como assessor A, B, C, D e E: 

O assessor A é advogado, pós-graduado em Direito Constitucional. Trabalhou 

em escritório de advocacia atuando, principalmente, nos Tribunais Superiores (STF, STJ 

e TST), onde auxiliava os clientes nos processos judiciais e nos despachos com os 

ministros. Este contato direto com os clientes ajudou a ganhar experiência na construção 

da relação com seus interlocutores, que deveria ser respeitosa, duradoura, firme e 

transparente, sempre baseada em conhecimentos e argumentos sólidos. Ao deixar a 

advocacia, iniciou, há 7 anos, sua atuação na área de relações governamentais, na 

FIESP, onde é responsável pela análise técnica dos assuntos acompanhados pela 

Federação, bem como, quando necessário, representação perante os Tribunais sediados 

em Brasília.  

O assessor B é formado em Ciências Contábeis e ingressou na área, 

despretensiosamente, ao assumir um cargo administrativo na Assessoria Parlamentar de 

um ministério. Após um ano, foi promovido a assessor legislativo, junto ao Gabinete do 

Ministro, onde atuou por mais 8 anos. Neste período realizou alguns cursos de Processo 

Legislativo e de Regimento Interno da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. 

Cursou, também, pós-graduação em Processo Legislativo e atua na FIESP há 6 anos, 

onde assessora e auxilia o corpo técnico e administrativo da Federação na representação 
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política e legislativa junto ao Congresso Nacional, acompanhando as proposições e 

matérias de interesse do setor, visando promover uma maior interação dos congressistas 

com os programas, projetos e temas inerentes à entidade. 

O assessor C é formado em Administração e possui pós-graduação em Gestão 

Pública. Após trabalhar por 4 anos em um ministério, ingressou na FIESP como 

assistente administrativo, onde era responsável pela parte financeira e patrimonial do 

escritório. Ainda como assistente, realizou curso de Processo Legislativo oferecido pela 

própria Federação. Depois de 4 anos neste cargo, foi promovido a assessor legislativo, 

onde é responsável pelo acompanhamento dos temas de interesse da indústria 

discutidos e apresentados no Congresso Nacional, além de ser responsável pelo 

cerimonial nas solenidades oficiais e nas realizações e organizações de eventos.  

O assessor D veio para Brasília há 10 anos, acompanhando um político que 

tomou posse como Ministro de Estado. Após 1 ano, quando deixou o cargo de assessor 

de gabinete do ministro, iniciou o exercício da atividade parlamentar na Presidência da 

República. Ao iniciar a nova atividade, buscou capacitação ao realizar o curso de 

Processo Legislativo oferecido pela Câmara dos Deputados. Assim, foi assessor 

parlamentar do governo federal por mais 5 anos, até ser contratado como assessor de 

relações governamentais, desta vez por uma entidade privada, a FIESP.  

Já o assessor E, na FIESP desde 2011, também veio de outro Estado e iniciou 

sua carreira legislativa em 1992, na Câmara de Vereadores de sua cidade. Foi lá que ele 

compreendeu a importância de conviver respeitosamente com a diversidade política e de 

conhecer bem o Regimento Interno de uma Casa e usá-lo de forma eficiente. Em 2003, 

chegou a Brasília para coordenar a assessoria parlamentar de um ministério. Dois anos 

depois assumiu a Subchefia de Assuntos Parlamentares da Presidência da República, 

onde, devido aos escândalos da época, buscou montar uma equipe capaz de enfrentar 

os desafios impostos. Desta forma, buscou contratar pessoas sem amarras ideológicas, 

mas comprometidas com o projeto de governo, comunicativas, boas ouvintes e com visão 

estratégica, para, assim, remontar a credibilidade que o governo tinha perdido com sua 

base de apoio no Congresso.   
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Assim, ao analisar o perfil de cada assessor legislativo, pode-se perceber um 

paralelo com o perfil do lobista brasileiro traçado por Figueira (1987):  

“Profissionais de nível superior que, reunindo amplos conhecimentos de 
economia, direito, administração pública e comunicação social, 
experiência em assessoramento a autoridades e empresários e 
excelentes contatos na presidência da República, ministérios e 
Congresso Nacional, sejam profundos conhecedores do processo 
legislativo e se disponham à defesa de interesses setoriais ou particulares 
nesses poderes. Devem ter credibilidade e jamais externar suas 
preferências políticas, zelando sempre para o bom trânsito em todos os 
partidos” (FIGUEIRA, 1987, p. 51).  

Sobre o assunto, Oliveira (2004) registrou em seu trabalho as principais 

características de um bom lobista listadas: 

 Bom conhecimento do processo legislativo e do processo decisório; 

 Discrição; 

 Entendimento de cenário político; 

 Compreensão dos objetivos do cliente; 

 Honestidade e ética; 

 Informação qualificada;  

 Oferecer informação confiável e bem estruturada;  

 Poder de comunicação e persuasão; 

 Possuir bons contatos; 

 Serenidade; 

 Sólida formação acadêmica; e 

 Trabalhar as informações em defesa de seu cliente e saber como e para onde 

encaminhá-las. 

4.2. Estratégias de ação: construção da pauta legislativa 

Mancuso (2007) registrou em sua obra posicionamentos intrínsecos ao processo 

de decisões rotineiras relacionadas ao setor industrial, tendo citado que: 

A atividade econômica desenvolvida pelas indústrias está exposta ao 
impacto de inúmeras decisões tomadas cotidianamente por indivíduos 
que ocupam posições de autoridade nos diversos Poderes – Executivo, 
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Legislativo e Judiciário – de âmbito municipal, estadual e federal. A 
percepção de que as decisões do poder público têm o poder de interferir 
sobre as atividades das suas empresas leva muitos empresários – 
diretamente ou por meio de representantes – a desenvolver atividades de 
articulação de interesses (MANCUSO, 2007). 

Desta forma, há dois caminhos para a construção da pauta legislativa. O mais 

tradicional é através do monitoramento legislativo, o qual inicia-se por meio do escritório 

de Brasília, que, semanalmente, faz um levantamento de todas as matérias legislativas 

apresentadas, identifica as matérias de possível interesse da indústria e, por meio do 

NAL, repassa aos seus departamentos, sindicatos filiados, associados e empresas, a fim 

de se ter um posicionamento técnico a respeito de determinadas proposições, cabendo 

aos assessores legislativos apenas a análise política e a ponderação sobre a 

possibilidade de sua aprovação. Nesta síntese semanal, as proposições são separadas 

por Casa, por assunto e por tipo: 
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Figura 1 – Exemplo de produto oferecido pelo escritório de Brasília 

 

Já com relação às Medidas Provisórias, como o Diário Oficial da União é lido 

diariamente e o prazo para apresentação de emendas é diferente e, relativamente, mais 

curto do que o de outras proposições, é enviado e-mail comunicando sobre sua 

publicação, no dia em que foi publicada. 

Partindo da premissa de que não há ninguém melhor do que o interessado para 

defender seus interesses e de que a indústria abrange uma ampla gama de assuntos, há 
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também o caminho contrário, quando um sindicato filiado ou um departamento identifica 

e encaminha uma demanda ao NAL, que repassa ao escritório de Brasília.  

Independente do caminho utilizado, apontada a proposição, é formulada uma 

estratégia de ação, a princípio preventiva, com o intuito de aprová-la, modificá-la ou 

rejeitá-la, sendo, também, de responsabilidade da equipe do escritório de Brasília orientar 

os interessados sobre o acompanhamento legislativo, formas de tramitação de cada 

matéria, além de cumprimento de prazos constitucionais e regimentais, sanções ou vetos. 

Além do monitoramento legislativo, é necessário o monitoramento político. Este 

é baseado no mapeamento do perfil de cada parlamentar, para que se possa identificar 

quais são as lideranças políticas mais atuantes no Congresso Nacional e as pessoas que 

ocupam papéis-chave no governo, quem é ou não o aliado em assuntos determinados 

da indústria ou mesmo do Estado de São Paulo, já que, em questões tributárias, por 

exemplo, sempre há divergências estaduais.  

Desta maneira, pode-se perceber que a informação tem um papel de destaque 

no trabalho diário da equipe do escritório de Brasília e que, para captá-la, é necessário 

estar sempre atento, a fim de perceber tudo o que está acontecendo no mundo político 

de forma rápida e precisa. Para garantir que as informações sejam confiáveis, a equipe 

deve estar extremamente bem informada sobre os acontecimentos. Logo, informações 

oficiais e extraoficiais devem ser sempre levadas em consideração. 

4.2.1. Formas de atuação direta 

Ao decidir-se pelo acompanhamento de determinada matéria legislativa, é 

necessário formular uma estratégia de ação, seja para aprová-la, modificá-la ou rejeitá-

la. Para isso, é fundamental que se conheça os regimentos internos de cada Casa e seus 

artifícios. Assim sendo, mensalmente o NAL se reúne com o escritório de Brasília, os 

demais departamentos da FIESP e com representantes de diversos sindicatos e 

empresas para, juntos, estabelecerem os procedimentos a serem realizados em cada 

proposição. A pauta da reunião também é definida em conjunto, na semana anterior à 

reunião.  
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Inicialmente, identifica-se o problema e o objetivo pretendido para, só então, criar 

uma estratégia de ação, que tem como objetivo influenciar a opinião dos parlamentares 

com argumentos confiáveis acerca da causa a ser defendida. De acordo com Oliveira 

(2004), a estratégia de ação consiste em como resolver o problema, seja apresentando 

uma proposição ou emenda, traçando uma estratégia de comunicação, marcando 

audiências, levando os tomadores de decisão a eventos ou visitas à entidade ou 

apresentando informação imparcial e confiável, baseada em pareceres técnicos 

(OLIVEIRA, 2004, p. 87). 

No caso da FIESP, quando o parecer técnico chega à equipe de Brasília, a 

proposição já foi despachada às comissões temáticas e, normalmente, já tem relator 

designado. Assim, é feita uma análise sobre o contexto político, a relação autor x relator 

e o perfil do relator da matéria que, caso não tenha afinidade com o posicionamento da 

Federação, o mapeamento político, feito anteriormente, auxiliará na identificação de 

parlamentares que possam intervir em alinhamento com o objetivo defendido, para que 

sejam oferecidas, por exemplo, emendas ou voto em separado à matéria. O mapeamento 

político também ajudará caso haja a necessidade de sugestão de relator, como 

fundamenta Oliveira (2004): 

A escolha do parlamentar a ser influenciado ou ao qual se pedirá apoio 
deve levar em conta várias questões, como conhecimento do assunto em 
questão, interesse natural por esse assunto, prestígio e posição de 
liderança. Normalmente, o parlamentar procurado pelo lobista é aquele 
que demonstra um interesse nato sobre a questão que será decidida. O 
monitoramento político é um instrumento eficiente, pois ele mostra quem 
são os parlamentares engajados em temas que sejam de interesse da 
empresa (OLIVEIRA, 2004). 

Além disso, em muitos casos, para que os argumentos do setor interessado 

sejam de conhecimento de um maior número de parlamentares, e assim, haver uma 

ampla expectativa de influência no parlamento, é redigida uma correspondência oficial, 

normalmente assinada pelo presidente da Federação, do sindicato ou da empresa, e 

enviada aos membros da Comissão ou aos membros da Casa. Ainda, com este mesmo 

fim, quando o assunto é mais amplo e geral, a FIESP publica em seu site e em jornais e 

revistas de grande circulação uma manifestação pública de seu posicionamento. 
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Deste modo, para que haja uma maior possibilidade de convencimento do 

legislador, geralmente, a atuação da FIESP é desenvolvida antes de a proposição entrar 

na pauta de votações. Porém, quando não há tempo hábil ou, por algum motivo, isto não 

seja possível, é feito o trabalho corpo-a-corpo, no qual o assessor legislativo, subsidiado 

por parecer técnico do setor interessado, comparece à reunião da Comissão ou, em 

último caso, à sessão plenária, a fim de convencer o parlamentar a contribuir para a 

obtenção do fim pretendido, seja defendendo a causa, pedindo vista ou apresentando um 

requerimento de adiamento da votação, por exemplo. 

Todavia, há o entendimento entre os assessores da Federação de que essa não 

é a melhor maneira de intervir no processo, que o momento de atuar deveria ser sempre 

no começo da tramitação, quando a proposição ainda não recebeu relatório, havendo 

tempo suficiente para que as informações sejam recebidas e compreendidas pelo 

legislador. 

Outro passo importante, é conhecer a posição do governo e de outras entidades 

que tenham relação com o tema, a fim de buscar possíveis interesses em comum e, 

assim, estabelecer uma estratégia conjunta visando dar uma maior legitimidade ao pleito, 

além de fortalecer os argumentos utilizados e exercer uma saudável pressão 

democrática. Também, como forma de sustentar os argumentos, dar mais visibilidade ao 

interesse defendido e para que os parlamentares possam se sentir mais seguros com 

relação ao assunto tratado, muitas vezes é sugerida a realização de audiências públicas. 

Como a rede de interesses ligada à indústria é ampla e abrange assuntos 

bastante heterogêneos, nem sempre os assessores legislativos possuem conhecimento 

técnico suficiente para atuar diretamente com o parlamentar. Dessa forma, sempre que 

necessário, diretores e técnicos dos departamentos da FIESP ou mesmo representantes 

dos sindicatos ou empresas agendam reuniões com os parlamentares ou com os seus 

assessores, com o objetivo de fundamentar sua posição, sempre subsidiada por parecer 

técnico, composto por informações que contribuam para o convencimento do 

parlamentar. A solicitação de audiência é sempre formalizada por e-mail contendo o 

assunto a ser tratado e as pessoas que participarão. 
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A fim de estreitar o contato com os parlamentares, é comum, também, o envio de 

convites para que o legislador participe de eventos organizados na sede da Federação. 

Assim, é possível que os parlamentares obtenham conhecimentos específicos de cada 

setor ali representado. Para Oliveira (2004), esse processo é, na verdade, uma via de 

mão dupla, pois:  

Ao fornecer informações confiáveis, as empresas estão abrindo um 
importante canal de interlocução com os tomadores de decisão, que, por 
sua vez, quando considerarem oportuno demandarão informações da 
empresa e a convidarão a participar do processo de tomada de decisão 
(OLIVEIRA, 2004). 

Ademais, a FIESP atua, indiretamente, por meio de parceria com os atores 

alinhados envolvidos na discussão, visando dar mais visibilidade e autenticidade ao pleito 

em questão.  

4.2.2. Forma de atuação indireta: a CNI 

A Confederação Nacional das Indústrias – CNI, criada em 1938, como entidade 

de representação do setor industrial brasileiro, coordena as 27 Federações de Indústrias 

dos Estados e do Distrito Federal, e administra o Serviço Nacional de Aprendizagem 

Industrial – SENAI, o Serviço Social da Indústria – SESI e o Instituto Euvaldo Lodi – IEL.  

Desde sua criação a CNI esteve presente ativamente em diferentes 
momentos históricos e políticos do país, sempre em defesa da ampliação 
e fortalecimento da indústria nacional, constituindo-se, com o tempo, em 
uma entidade influente política e economicamente, com projetos 
formativos e estratégicos próprios ao interesse do grupo empresarial. No 
período da reforma estatal nos anos 90, a CNI inicia sua presença no 
Congresso Nacional Brasileiro, se consolidando como um grupo de 
pressão, o que fez com que a entidade desenvolvesse uma nova forma 
de organização, favorecendo politicamente seus valores e objetivos 
(MANCUSO, 2007, apud FARIA, 2015). 

Desta forma, conforme relatado por Mancuso (2007), a partir do seminário “Custo 

Brasil: Diálogo com o Congresso Nacional”, organizado pela CNI, em 1995, quando, pela 

primeira vez, industriais e parlamentares de diversos partidos foram colocados frente a 

frente para discutir questões que pudessem impulsionar a competitividade da indústria, 

decidiu-se investir em um trabalho permanente de identificação e acompanhamento de 
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proposições legislativas, dando origem, assim, à Agenda Legislativa da Indústria 

(MANCUSO, 2007, p. 52). 

A Agenda Legislativa da Indústria é uma publicação anual, na qual a CNI divulga, 

desde 1996, a posição do setor diante de proposições legislativas que tramitam no 

Congresso Nacional e cuja aprovação, modificação ou rejeição geram impactos para o 

segmento industrial. O trabalho de consolidação do posicionamento do setor, sobre os 

temas analisados pelo Poder Legislativo, é coordenado pela CNI e realizado pela 

RedIndústria, rede de organizações empresariais que abrange, além da própria CNI, as 

Federações da indústria de todos os Estados brasileiros e do Distrito Federal, assim como 

dezenas de associações setoriais de abrangência nacional, viabilizando, assim, um 

diálogo aberto e democrático. 

Primeiramente, após a equipe de relações governamentais da CNI encaminhar 

as proposições legislativas e os estudos técnicos sobre cada uma delas, as entidades 

participantes as estudam, definem uma posição acerca da matéria e as priorizam 

segundo sua relevância. Depois, os representantes das entidades se reúnem, na sede 

da CNI, no chamado seminário RedIndústria, onde, em conjunto, decidirão o 

posicionamento e a importância de cada proposição. O resultado do que foi decidido é 

enviado para apreciação da diretoria da CNI, que confere o formato definitivo à Agenda 

Legislativa e a publica em documento impresso. 

As proposições priorizadas refletem a constante preocupação relacionada à 

necessidade de aumento da competitividade da indústria nacional. São projetos com 

impacto decisivo sobre assuntos como sistema tributário, infraestrutura, relações 

trabalhistas, ambiente institucional e desburocratização. 

Como a democracia, pressupõe-se um modo de atuar que seja aberto e 

transparente, o propósito da Agenda da Indústria é apresentar quais medidas deverão 

ser adotadas para o desenvolvimento do setor, além de dar maior transparência as 

posições adotadas pelas entidades vinculadas. 
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4.3. Dados da FIESP 

De acordo com pesquisa realizada em dezembro de 2016, verificou-se que o 

NAL, responsável pelas ações dos Poderes Legislativo municipal (Câmara Municipal de 

São Paulo), estadual (Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo) e federal (Câmara 

dos Deputados e Senado Federal), bem como do Poder Executivo das três esferas (União 

e órgãos da Administração Pública Federal, Estado de São Paulo e órgãos da 

Administração Pública Estadual, e Município de São Paulo e órgãos da Administração 

Pública Municipal), acompanhou um total de 4.516 proposições, divididas conforme o 

gráfico da Figura 2.  

Figura 2 – Proposições acompanhadas pelo NAL                  

 

Já com relação ao escritório da Fiesp em Brasília, o qual as ações são voltadas 

para os Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário, somente no âmbito federal, apurou-

se que, do total de matérias acompanhadas no Legislativo, 450 são as proposições 

consideradas prioritárias, sendo 337 em tramitação na Câmara dos Deputados e 113 em 

tramitação no Senado Federal, conforme gráfico da Figura 3. 
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Figura 3 – Proposições prioritárias acompanhadas pelo Escritório de Brasília 

 

Ainda com base em dados coletados pelo NAL e pela equipe do escritório de 

Brasília, em 2016, os principais assuntos monitorados no Legislativo foram: tributação, 

trabalhistas, fiscalização, penalidades, licitações, consumidor, exportação, importação, 

questões empresariais e meio ambiente, conforme pode-se verificar no gráfico da Figura 

4. 

Figura 4 – Assuntos monitorados no Legislativo em 2016 
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Das proposições monitoradas em 2016, 42% não concluiu sua tramitação e ainda 

está aguardando para ser votada. Em 25% delas a FIESP conseguiu alcançar totalmente 

o objetivo pretendido e em 22% das proposições o pleito da Federação foi atendido 

parcialmente, ou seja, apenas uma ou outra alteração foi acatada pelos parlamentares. 

Em 11% a demanda não foi atendida pelos legisladores. Para melhor visualização, os 

resultados foram sintetizados no gráfico da Figura 5. 

   Figura 5 – Resultados da atuação da FIESP em 2016 
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FIESP, a terceirização é uma situação que já existia e, como não estava regulamentada, 

trazia insegurança para o trabalhador e para as empresas. 

A atuação da FIESP iniciou-se com o trabalho corpo a corpo de sua equipe, no 

qual foram distribuídos, aos parlamentares e seus assessores, estudos e cartilhas com 

os fundamentos favoráveis à aprovação da matéria. Como forma de esclarecimento à 

população, os estudos também foram divulgados em jornais e revistas de grande 

circulação. Com o mesmo propósito, a FIESP publicou, ainda, nos principais canais de 

televisão, um vídeo a favor da lei, no qual os próprios trabalhadores afirmavam que a 

aprovação da matéria era necessária para garantir-lhes direitos trabalhistas. O próprio 

presidente da Federação esteve por diversas vezes reunido com líderes na Câmara dos 

Deputados.  

Durante a votação no plenário, técnicos da Federação estiveram presentes para 

subsidiar os parlamentares com informações precisas, claras, objetivas e confiáveis 

acerca de cada ponto da proposição. Assim, após muita polêmica e debates calorosos, 

a matéria foi aprovada. Posteriormente, a FIESP enviou cartas de agradecimento aos 

parlamentares que se envolveram com a causa, entenderam sobre a importância de 

mudança e apoiaram o texto defendido pela Federação. 

Em contrapartida, com a grave crise econômica que assolou o país em 2015, o 

Executivo precisou reagir e, assim, lançou um pacote de ajustes fiscais. Entre outras 

medidas, enviou ao Congresso Nacional um projeto de lei reduzindo a desoneração na 

folha de pagamento de mais de 50 setores da economia, o que impactou forte e 

negativamente a indústria. O projeto teve efeitos diretos sobre os custos para os 

empregadores. Para as indústrias, o valor recolhido sobre a receita bruta passou de 1% 

para 2,5%. No setor de serviços, a cobrança saltou de 2% para 4,5%. 

A proposta dividiu a opinião dos parlamentares. Para uns a medida sufocaria 

ainda mais a atividade econômica, podendo levar retrocessos aos agentes produtivos 

que também necessitavam de oxigênio para sobreviver, para outros, a classe empresarial 

brasileira precisava contribuir com o grande esforço fiscal do país, com a retomada do 

crescimento e da geração de renda. 
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Mesmo contrária à medida, porém, compreendendo as dificuldades econômicas 

do governo, a FIESP, representando os 56 setores afetados, sugeriu uma elevação mais 

suave das alíquotas que incidem sobre o faturamento das empresas, das atuais 1% e 2% 

para 1,5% e 3%, respectivamente, mas não permitiria que as empresas migrassem para 

o regime antigo de tributação, a qual incidia sobre a folha salarial. Já o projeto do governo, 

contou com um aumento mais forte das alíquotas, 2,5% e 4,5%, respectivamente, e com 

a possibilidade de migração de regime. 

Com a sugestão apoiada, por unanimidade, por todos os setores envolvidos, o 

presidente da FIESP, acompanhado por 44 representantes de entidades empresariais, 

se reuniu com os presidentes e relatores da proposta em cada Casa, com líderes 

partidários, Ministro da Fazenda e com o Vice-Presidente da República, a fim de explicar 

a proposta e comprovar os dados. Todavia, não obteve êxito em seu pleito. De acordo 

com técnicos do governo e líderes partidários, a proposta sugerida pela Federação não 

atendia às necessidades do ajuste fiscal e, caso ela fosse adotada, seria preciso elevar 

a arrecadação por outros caminhos. Desta forma, a proposta do Governo foi aprovada. 
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5. DIFICULDADE DE AÇÃO EM AMBIENTE NÃO 

REGULAMENTADO 

O Brasil tem enfrentado nos últimos anos um momento de muita desordem e 

inquietação, com a junção de duas grandes crises, a econômica e a política. Os 

indicadores econômicos brasileiros são um dos piores já registrados na história do país. 

Os danos para a indústria são notórios e têm sérias implicações para o bem-estar de toda 

a população, que é afetada, diretamente, pelo aumento do desemprego. Paralelamente, 

a insegurança e o impasse político, causados principalmente pelos escândalos 

envolvendo pessoas públicas, têm dificultado a governabilidade e provocado 

instabilidade nos temas colocados em votação no Congresso Nacional, afetando a 

atuação direta dos profissionais de relações governamentais. 

Além disto, alguns destes escândalos contaram com a participação de lobistas 

em atividades ilegais, o que coloca a imagem destes profissionais em uma situação 

complicada, já que reforça ainda mais a face negativa do lobby. Consequentemente, o 

lobista é sempre confundido, pela mídia e pela sociedade, com o profissional que oferece 

suborno e faz pressão indesejável, o que torna a sua atuação dentro das Casas 

Legislativas um pouco mais árdua e, muitas vezes, morosa. 

Há dificuldade também com relação ao credenciamento dos profissionais de 

relações governamentais, em especial pelos assessores legislativos da FIESP, uma vez 

que, regimentalmente, somente representantes de órgãos da própria Administração 

Pública, os assessores que representam entidades de classe e outras instituições de 

âmbito nacional, têm direito a tê-lo. Assim, a FIESP e várias outras instituições de âmbito 

estadual contornam essa dificuldade burocrática solicitando credenciamento diretamente 

ao parlamentar 1º secretário da Casa ou solicitando credenciamento de seus servidores 

na qualidade de membros de alguma Associação nacional que faça parte da Federação, 

o que coincide com a descrição do fato por Ferreira Junior (2016): 

No entanto, atuando em Brasília, há número não mensurável de outros 
lobistas autônomos, de escritórios de advocacia e de consultorias 
especializadas que se dedicam à atividade de lobby, sem, no entanto, 
serem reconhecidas como tal pela Casa e nem disporem de prerrogativa 
de credenciamento. Logo, também não se encontram sujeitos ao controle 
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do objeto de sua atuação, negando-se transparência à sua atividade. Uma 
solução encontrada por parte desses atores relegados é usar de influência 
junto a parlamentares e obter, na qualidade de favor (talvez cobrado 
depois), credenciamento na Casa na qualidade de agentes autorizados 
pelos (e representantes dos interesses dos ou a serviço dos) gabinetes 
parlamentares, mas sem a correlação com a função que desempenham. 
Uma segunda solução se traduz na inclusão nos estatutos constitutivos 
da pessoa jurídica representativa de grupos de interesse a atribuição de 
funções ligadas à área de comunicação e jornalismo. Por esse artifício, 
lobistas são credenciados na Câmara dos Deputados na qualidade de 
profissionais de imprensa, conforme possibilita o art. 260 do Regimento 
da Câmara dos Deputados. (FERREIRA JÚNIOR, 2016, p.6) 

Ademais, em decorrência das lacunas legais e procedimentais, a ação do 

profissional de relações governamentais fica prejudicada e muitas vezes tem seu acesso 

blindado pelas assessorias dos parlamentares ou de lideranças, ou mesmo pela própria 

Casa, seja proibindo a entrada no Congresso Nacional em dias de determinadas 

votações, seja dificultando a aproximação com os parlamentares.  

Desta forma, para evitar esta distorção sofrida pela atividade do lobby, sua 

regulamentação, em discussão há mais de 30 anos no Brasil, visa dar maior 

transparência e maior capacidade de fiscalização das negociações entre os grupos de 

interesse e de pressão, e os políticos. Com a regulamentação da atividade de lobby, os 

profissionais da área teriam regras de atuação definidas e, portanto, uma margem menor 

para atuar com vantagens desiguais. Desta forma, os cidadãos teriam mais acesso ao 

processo decisório, mais informação sobre as negociações políticas e os atores 

envolvidos, além de uma maior possibilidade de buscar a representatividade de seus 

interesses junto aos órgãos de governo. 

 

 

 

 

 



53 

 

CONCLUSÃO 

A partir do processo de redemocratização do Brasil, as ações dos grupos de 

interesse, que antes eram focadas somente no Executivo, se voltaram também para o 

Legislativo. O art. 5º da Constituição Federal de 1988 trouxe direitos expressos que 

garantem um respaldo constitucional da prática lícita de suas atividades. Assim, os 

grupos de interesse perceberam que as decisões tomadas pelo Estado, tanto no âmbito 

do Poder Legislativo quanto no do Poder Executivo os influenciavam e podiam ser 

influenciadas por eles. 

Desde então, a criação de departamentos de relações governamentais, a fim de 

monitorar seus interesses no Congresso Nacional, é uma prática cada vez mais comum 

entre as entidades. Ao analisar a descrição das atividades da FIESP, como agente de 

lobby, na defesa dos interesses de seus associados, no Congresso Nacional brasileiro, 

foi possível perceber que, na atualidade, há estrutura institucionalizada para a sua 

prática, vinculada à instância máxima da entidade, pautada por estatuto, regras claras e 

profissionais qualificados. 

Ademais, concluiu-se que para consolidar uma relação transparente, respeitosa e 

duradoura entre a Federação e os membros do Congresso Nacional é fundamental que 

a metodologia e os instrumentos utilizados para fornecer informações sejam confiáveis e 

objetivos. Além disso, é essencial a credibilidade dos agentes envolvidos, que devem agir 

sempre com seriedade, honestidade e franqueza. 

Concluiu-se também que, apesar de ser um instrumento de participação social 

legítimo e de ampliar o processo democrático, ao articular visões de diferentes setores, 

subsidiar a formulação de políticas públicas e orientar as ações estatais, o lobby sofre 

com o preconceito e com o estigma de marginalidade ao ser associado, de forma 

equivocada, à corrupção e ao tráfico de influência. Contudo, é inegável que o lobby, 

exercido dentro da lei e da ética, com objetivos claros e definidos na influência do 

processo decisório e da definição da agenda governamental, impõe transparência entre 

as relações do Estado, as entidades privadas e a sociedade civil, fortalecendo e 

aperfeiçoando, assim, a democracia.  
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Sua regulamentação, em discussão há mais de 30 anos no Brasil, pretende dar 

maior nitidez e capacidade de fiscalização das negociações entre os grupos de interesse 

e de pressão, e os políticos, acabando com a clandestinidade e o descrédito da atividade 

e fazendo emergir o verdadeiro lobby. Estabelecer princípios obrigatórios, prerrogativas 

e previsão de sanções é importante e necessário nas diversas vias de atuação do Poder 

Público que, muitas vezes, carece de dados e informações indispensáveis à melhor 

definição das políticas públicas, das ações estatais e da atividade legislativa e normativa. 

Com a regulamentação da atividade de lobby, os profissionais da área teriam 

regras de atuação definidas em relação a assuntos como recebimento de presentes, 

pagamento de despesas pessoais, doações eleitorais, além de procedimentos a serem 

seguidos nos encontros entre lobistas e os tomadores de decisão e, portanto, uma 

margem menor de atuação com vantagens desiguais. Desta forma, os cidadãos teriam 

maior acesso às informações sobre as negociações e o processo decisório, fazendo com 

que o tráfico de influência em busca de informações privilegiadas diminua 

consideravelmente. 

Portanto, cabe aos tomadores de decisão e à sociedade entenderem que a 

defesa legítima de interesses é um elemento fundamental do exercício da democracia 

representativa e participativa e da boa governança. Instituições sólidas são aquelas que 

sabem ouvir os interesses de diferentes setores e tomam decisões políticas e regulatórias 

com base no interesse público. 
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