
http://bd.camara.gov.br


CENTRO DE FORMAÇÃO, TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO
1

RICARDO MODESTO

O ESTUDO DO LOBBY NO LEGISLATIVO PELA ABORDAGEM DE REDES

Monografia apresentada ao Programa de Pós-Graduação do

CEFOR como parte das exigências do curso de

Especialização em Instituições e Processos Políticos do

Legislativo

Brasília

2008



CENTRO DE FORMAÇÃO, TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO
2

Autorização

Autorizo a divulgação do texto completo no sítio da Câmara dos Deputados e a reprodução
total ou parcial exclusivamente para fins acadêmicos e científicos.

Assinatura: _____________________
         Ricardo Modesto Vieira

Data: 02/07/2008

Modesto, Ricardo.
       O estudo do lobby no legislativo pela abordagem de redes [manuscrito] / Ricardo
Modesto. -- 2008.
       116 f.

       Orientador: Rejane Maria de Freitas Xavier.
       Impresso por computador.
       Monografia (especialização) -- Centro de Formação, Treinamento e Aperfeiçoamento
(Cefor), da Câmara dos Deputados, Curso de Especialização em Instituições e Processos
Políticos do legislativo, 2008.

       1. Grupo de pressão. 2. Participação política, Brasil. 3. Civismo. 4. Poder Legislativo,
Brasil.  I. Título.

                                                                              CDU 328.124



CENTRO DE FORMAÇÃO, TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO
3

Agradecimentos:

A Deus e a minha família pela grande força;

A meu chefe e colegas de trabalho por toda

compreensão e apoio;

Aos deputados, secretários parlamentares e

representantes da sociedade organizada pela

paciência e colaboração;

Às consultoras da área, ao secretário e toda

equipe CDU pela fundamental ajuda;

Aos professores do curso IP pelos ricos

ensinamentos;

Aos colegas de curso pelo maravilhoso convívio e

aprendizado mútuo;

A minha orientadora que, na exata medida da

função, conseguiu separar idéias inconciliáveis e

facilitar o caminho a ser percorrido para o alcance

de meus objetivos;

A todas as outras pessoas que, de forma direta ou

indireta, auxiliaram a elaboração desta

monografia.



CENTRO DE FORMAÇÃO, TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO
4

Lista de Abreviações e Siglas:

Art. = Artigo

CD = Câmara dos Deputados

CF = Constituição Federal

Dep. = Deputado

RICD = Regimento Interno da Câmara dos Deputados

RISF = Regimento Interno do Senado Federal

CDU = Comissão de Desenvolvimento Urbano

CLP = Comissão de Legislação Participativa

SGM = Secretaria Geral da Mesa da Câmara dos Deputados

DEAPA = Departamento de Apoio Parlamentar

SECOM = Secretaria de Comunicação

CENIN = Centro de Informática

CEFOR = Centro de Formação, Treinamento e Aperfeiçoamento

SILEG = Sistema de Informações Legislativas

CNI = Confederação Nacional da Indústria

DIAP = Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar

CBIC = Câmara Brasileira da Indústria da Construção

FNRU = Fórum Nacional de Reforma Urbana

CONFEA = Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Urbanismo

MCidades = Ministério das Cidades

SECOVI = Sindicato das Empresas de Compra, venda, Locação e Administração de Imóveis

e Condomínios

CONAM = Confederação Nacional das Associações de Moradores

Pólis = Instituto Pólis

FNP = Frente Nacional de Prefeitos



CENTRO DE FORMAÇÃO, TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO
5

IRIB = Instituto de Registro Imobiliário do Brasil

MNLM = Movimento Nacional de Luta pela Moradia

ABEA = Associação Brasileira de Ensino de Arquitetura e Urbanismo

UNMP = União Nacional por Moradia Popular

ABCP = Associação Brasileira de Cimento Porland

ANOREG = Associação dos Notários e Registradores do Brasil

COHRE = Centro pelo Direito à Moradia contra Despejos

ABMH = Associação Brasileira dos Mutuários da Habitação

ADEMI = Associação de Dirigentes de Empresas do Mercado Imobiliário

ANOREG = Associação dos Notários e Registradores do Brasil

ANPV = Associação Nacional dos Prefeitos e Vice-Prefeitos

CNM = Confederação Nacional de Municípios

AsBEA = Associação Brasileira dos Escritórios de Arquitetura

FNA = Federação Nacional dos Arquitetos e Urbanistas

IBRACON = Instituto Brasileiro do Concreto

IAB = Instituto de Arquitetos do Brasil

FENEA = Federação Nacional dos Estudantes de Arquitetura e Urbanismo do Brasil

FASE = Federação de Órgãos para Assistência Social e Educacional

ABC = Associação Brasileira de COHABs e Órgãos Assemelhados

ANAMACO = Associação Nacional dos Comerciantes de Material de Construção

FEA = Federação Nacional de Arquitetos e Urbanistas

IBAM = Instituto Brasileiro de Administração Municipal

CEPAM = Centro de Estudos e Pesquisas de Administração Municipal

EUA = Estado Unidos da América

UE = União Européia



CENTRO DE FORMAÇÃO, TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO
6

Resumo

Este estudo objetiva mostrar que analisar o lobby no Legislativo pela perspectiva de

redes colabora para que se tenha melhor percepção do fenômeno da participação política da

sociedade organizada no âmbito das comissões de mérito do Legislativo. A lógica de redes

permite focar na práxis democrática, em seu aperfeiçoamento e nas garantias para que a

participação dos interesses organizados colabore para a eficiência e para a socialização das

resoluções dos problemas no contexto democrático. Para atingir o objetivo proposto,

apresenta-se, inicialmente, o estudo de caso da participação política no âmbito da Comissão

de Desenvolvimento Urbano da Câmara dos Deputados, a fim de aplicar a abordagem de

redes ao caso concreto. Depois, dois capítulos teóricos desenvolvem os conceitos de

“entidades representativas”, “lobby” e “civismo”, na tentativa de definir melhor quem faz o

quê, como. Por último, um capítulo sobre o futuro da democracia e sobre o papel do Poder

Legislativo faz a conclusão.

Pela abordagem de redes, torna-se claro que, muito mais que uma mera

regulamentação, é necessário aperfeiçoar a práxis política, conhecer melhor seus atores e

fomentar o ambiente propício para que o desenvolvimento do lobby não seja fator de

degeneração do desempenho do governo democrático, não se transforme em mera

manipulação política pelo poder econômico nem corrobore uma ditadura de minorias sociais

refratárias à maior parte dos interesses públicos.
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Introdução

A questão da participação política no Legislativo chama minha atenção desde os

tempos de faculdade. Ao ingressar na Câmara dos Deputados em 2002, percebi que havia uma

série de participações bem distintas. Lotado no órgão administrativo de apoio aos gabinetes

parlamentares – DEAPA (Departamento de Apoio Parlamentar) –, notei que a preocupação

dos gabinetes parlamentares era com a chamada base eleitoral no Estado. Os prefeitos tinham,

normalmente, papel de destaque nessa intrincada rede formada em torno dos gabinetes. Já na

SECOM  (Secretaria de Comunicação) em 2004, o foco era o relacionamento entre a

instituição Câmara Federal e o cidadão. Por meio de uma série de ações – como o disque-

Câmara, a carta-resposta, o Plenarinho, o Parlamento Jovem, o estágio-visita e, é claro, um

aparato de meios de comunicação que envolvia TV, rádio, jornal e portal web – a instituição

buscava estreitar seu relacionamento com todos os brasileiros.

Como prestador de serviços de publicidade e propaganda para os órgãos da Casa,

recebia muito pedidos, principalmente dos secretários das comissões de mérito que

solicitavam colaboração a fim de potencializar a comunicação entre suas comissões e públicos

de interesse (ONGs ambientais, movimentos populares, comunidade acadêmica, prefeituras,

ministérios). Apesar das tentativas, essa potencialização ficava geralmente aquém das

expectativas tanto do solicitante quanto do prestador de serviços e, no final, restringia-se a

divulgar com sucesso eventos e audiências públicas de interesse dos parlamentares. O mais

importante era lotar os eventos e proporcionar cobertura midiática a fim de atender as

necessidades mayhewnianas1 dos deputados. Havia também certa controvérsia entre os

setores da Casa em relação à participação e envolvimento da sociedade organizada nos

eventos das comissões e a dúvida se a atividade de realizar eventos seria mesmo função da

instituição.

                                                
1 Segundo Mayhew, o parlamentar tem a reeleição como principal objetivo de seu trabalho e, para isso, engaja-
se em 3 atividades:

- publicidade: esforço para passar imagem positiva junto a seus eleitores, porém em questões pouco relacionadas
a temas polêmicos;
- busca de reconhecimento: esforço para disseminar a crença de que sua atuação é capaz de gerar algo que seus
eleitores desejam;
- tomada de posição: anúncio público de julgamento sobre algo de interesse dos eleitores, principalmente em
relação a assuntos não controversos.
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Do ponto de vista de divulgação, a maior necessidade das comissões era o que se pode

chamar de aplicativo de mailing2. Ou seja, a informatização de um cadastro de stakeholders e

colaboradores-chave que possibilitasse comunicação fácil e ágil com esses públicos de

interesse, seja por carta, telefone ou e-mail. Isso também demandava constante trabalho de

atualização de dados, tarefa inglória que nunca chega ao seu fim, como pude constatar ao ir

trabalhar na Comissão de Desenvolvimento Urbano da Câmara dos Deputados em 2005.

Também pude comprovar como era grave a questão do mailing, pois o trabalho de montar

etiquetas no Word e grupos de e-mail pelo Outlook era demasiado custoso.

Entre os anos de 2005 e 2006, por meio de meu trabalho como assessor de

comunicação da CDU, aproximei-me do entra-e-sai de lobistas e representantes na comissão,

os quais participavam tanto de grandes eventos e audiências públicas, quanto de reuniões com

os deputados e consultores na sala do presidente. A participação das entidades nos eventos

não se restringia a comparecer no dia e colaborar na divulgação. Havia grande disposição, do

lado dos representantes de segmentos econômicos, em colaborar financeiramente ou

materialmente para os eventos, fato que sempre gerava controvérsia na Administração da

Casa.

Era notório que alguns parlamentares se identificavam com certos grupos, eram

simpáticos a eles, tinham prazer em apoiá-los e ajudá-los no que fosse necessário. Mas

também havia uma significativa parcela de deputados que sentia certo desconforto com a

participação dos grupos organizados. Alguns perguntavam: quem ele representa mesmo? Essa

entidade representa de fato o que diz representar? Muitas vezes não tinha uma resposta

apropriada e me limitava a responder: não sei.

   Apesar das dúvidas, continuamos a desenvolver ações que indiretamente facilitavam

o trabalho de participação política das entidades. Essas ações consistiam, principalmente, em

divulgação e desenvolvimento de canais de participação. Primeiro, a página web da CDU

concentrou todas as informações sobre o conjunto de temas genericamente denominados

“desenvolvimento urbano” (saneamento, transporte, habitação, solo urbano) e gerou maior

disponibilidade de conteúdo on-line. Depois, foi criado o concurso “Selo Cidade Cidadã”, em

que a premiação gerava interesse nos parlamentares em conhecer as melhores práticas em

                                                
2 Creio que o CENIN (Centro de Informática) disponibilizou recentemente um aplicativo de mailing para as
comissões, mas o problema da atualização dos dados ainda permanece. É interessante lembrar que a Câmara tem
um contrato com uma empresa para atualizar milhares de dados do Catálogo de Autoridades, aplicativo
desenvolvido com o intuito de atender as necessidades dos gabinetes parlamentares em se comunicarem com as
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desenvolvimento urbano das cidades brasileiras, e a rádio-novela “Cidade Legal”, em parceria

com a Rádio Câmara, que visava atender a necessidade de divulgar o Estatuto da Cidade para

a população.  Por último, foi criado um conjunto de fóruns e grupos de discussão na página

web da CDU correspondentes às áreas de atuação da comissão. Infelizmente, essa ação não

obteve êxito. Apesar das inúmeras tentativas de construir uma rede de participação em torno

da CDU, novamente, os esforços acabaram visando a atender mais as necessidades de

divulgação de eventos e audiências públicas do que de fato aumentar a deliberação e a

multiplicidade de pontos de vista sobre as questões em pauta na comissão.

A Constituinte de 1988, em relação ao Regime Militar, deslocou o poder do Executivo

para o Parlamento. Houve uma fragmentação das arenas decisórias e uma multiplicação dos

atores que influenciavam o processo político. A informação e o acesso às autoridades

democratizaram-se. Com isso, o lobby cresceu e continua crescendo nesses vinte anos da

Constituição Cidadã. Hoje, além das associações empresariais, a prática de participação

política também já se consolidou nas atividades dos movimentos populares e das organizações

não-governamentais. A própria imprensa, que tantas vezes associou o termo a atividades

ilegais, percebeu que condenar o lobby e seguir vivendo em um mundo de sombras é mais útil

a maus lobistas e a parlamentares de comportamento nebuloso. Vivemos um momento

interessante em que todos, inclusive a imprensa e os próprios lobistas, clamam por uma

regulamentação dessa importante atividade democrática. Legalizar a prática do lobby –

estabelecendo parâmetros legais de ação, dizendo o que pode e o que não pode ser feito e

obrigando a prestar contas de todas as ações e procedimentos destinados a convencer o

Parlamento de idéias consideradas legítimas e publicamente defensáveis – é o primeiro passo

para tirá-lo das sombras, mas ainda serão necessários muitos outros para que se tenha o

mínimo de garantias de que o lobby exercido é saudável ao contexto democrático.

Não é uma lei ou regulamentação que vai definir o modus operandi da participação

política da sociedade organizada no Legislativo. O lobby é, antes de tudo, uma prática

democrática e, como tal, tem que ser aperfeiçoado e desenvolvido em um ambiente propício a

fim de que possa colaborar para a eficiência e para a socialização das resoluções de problemas

no contexto democrático. No Brasil, as relações entre a sociedade organizada e o Poder

Público estão longe de serem transparentes e condizentes com a maior parte dos interesses

                                                                                                                                                        
autoridades federais e estaduais.
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públicos. Basta citar as relações entre a CNI e o Estado na parceria da gestão do Sistema “S”3

e lembrar que o presidente efetivo do maior lobby privado do país é sempre um Senador. E

não é o caso de procurar um bode expiatório nos empresários: a burla da proibição dos

sindicados de trabalhadores em participar da política4 também serve a essa conclusão.

Também não podemos esquecer que hoje o lobby está centrado no Poder Executivo5, devido

ao amplo poder deste (por meio de MPs, urgência constitucional), e não raro é empregado

com seus agentes no intuito de convencê-los a suscitar a ação do Legislativo. O lobby no

Legislativo crescerá na medida em que o Congresso passe a funcionar de fato na qualidade de

poder essencial e identificador por excelência do Estado democrático de direito (FARHAT,

2007, p. 58).

___________________________________________________________

Ao ingressar no curso de Instituições e Processo Políticos do Legislativo, coordenado

pelo CEFOR-CD, pude vislumbrar que essas questões que me incomodavam

profissionalmente já haviam sido estudadas exaustivamente por diferentes autores e áreas do

conhecimento.

Conceitos como participação política, lobby, sociedade organizada, ação coletiva,

grupos de pressão, civismo, entre outros, fazem parte, somente nas ciências políticas, do

escopo de trabalho de pluralistas, elitistas, corporativistas, deliberacionistas, entre outros, sem

contar com os “neos” que buscavam atualizar a visão de seus mestres. Soma-se a isso o

estudo desses termos ou de semelhantes em outras áreas do conhecimento – como a

sociologia, a psicologia comportamental, as ciências organizacionais, as ciências da

informação e da comunicação – e pode-se ter uma idéia da diversidade conceitual e teórica

que se formou sobre o tema.

Dentre tantas alternativas teóricas que permitiriam abordar a complexidade do estudo

                                                
3 SEBRAE, SENAI, SESI, SENAC, SESC.
4 Os sindicatos e suas federações e confederação são proibidas pela Consolidação das Leis do Trabalho – CLT –
de exercer qualquer atividade política. Mas a representação trabalhista criou organizações confederativas
paralelas como a Central Única dos Trabalhadores – CUT -, a Força Sindical e outras sociedades não regidas
pela CLT e, portanto, aptas a dedicar sua atenção à política (FARHAT, 2007, p. 274).
5 É inegável o papel preponderante do Executivo na produção legislativa, como atesta Mancuso (2005) ou
qualquer relatório anual da Câmara sobre a origem das proposições aprovadas.
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da participação política da sociedade organizada no âmbito das comissões de mérito do

Legislativo, optei pela abordagem de redes. A lógica de redes permite focar na práxis

democrática, em seu aperfeiçoamento e nas garantias para que a participação das entidades

não se torne fator de degeneração do desempenho do governo democrático, não se transforme

em mera manipulação política pelo poder econômico nem corrobore uma ditadura de minorias

sociais refratárias à maior parte dos interesses públicos. O conceito de “rede” usado aqui é o

cunhado por Castells, especialmente em sua obra A Sociedade em Rede (2000) 6. No caso das

comissões de mérito, a rede é formada por diversos atores técnicos e políticos. Quem são ou

deveriam ser esses atores constituiu importante debate desenvolvido no Capítulo 3. Parte-se

do pressuposto neopluralista de que cada ator precisa credenciar-se como legítimo para que

possa ter o status de insider na rede e ganhar acesso ao processo de formulação de

proposições e políticas públicas. Esse credenciamento, é claro, não é dado apenas pelo

Estado, mas pela própria rede ao longo do tempo (SANTOS, 2002).

O objetivo geral da monografia é mostrar que a abordagem de redes facilita a

compreensão do fenômeno complexo de participação de interesses organizados nas

instituições democráticas que se convencionou denominar “lobby”. Para isso, entender-se-á

aqui lobby apenas no sentido valorativamente neutro de “participação política de entidades

representativas de segmentos econômicos e/ou sociais no âmbito das comissões de mérito do

Legislativo”.

O conceito de “entidade representativa”, detalhadamente estudado no Capítulo 3,

surgiu da discussão sobre os atores que participam ou deveriam participar das redes temáticas

desenvolvidas em torno das comissões e veio ao encontro da necessidade de explicitar o

credenciamento (feito nesse caso pela própria rede) que considera legítimo o participante e o

                                                                                                                                                        

6 Rede é um conjunto de nós interconectados. Nó é o ponto no qual uma curva se entrecorta. Concretamente, o
que um nó é depende do tipo de redes concretas de que falamos. (...) A inclusão/exclusão em redes e a
arquitetura das relações entre redes, possibilitadas por tecnologias da informação que operam à velocidade da
luz, configuram os processos e funções predominantes em nossas sociedades. (...) Redes são estruturas abertas
capazes de expandir de forma ilimitada, integrando novos nós desde que consigam comunicar-se dentro da rede,
ou seja, desde que compartilhem os mesmos códigos de comunicação. Uma estrutura social com base em redes é
um sistema aberto altamente dinâmico suscetível de inovação sem ameaças ao seu equilíbrio. Redes são
instrumentos apropriados para uma política destinada ao processamento instantâneo de novos valores e humores
públicos. (...) Uma vez que as redes são múltiplas, os códigos interoperacionais e as conexões entre redes
tornam-se as fontes fundamentais da formação, orientação e desorientação das sociedades. A convergência da
evolução social e das tecnologias da informação criou uma nova base material para o desempenho de atividades
em toda estrutura social. (CASTELLS, 2000, p. 498 e 499).
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inclui como integrante da rede.

Optou-se pela denominação “entidades representativas” por considerá-la mais

apropriada a este trabalho que grupos de interesse ou grupos de pressão. Na primeira, a

palavra “interesse” mostra-se muito genérica. Na segunda, apesar da finalidade de influenciar

sobre as decisões tomadas pelo poder público, a atividade caracteriza-se apenas pela pressão.

Por isso, considerou-se mais apropriada a palavra “representatividade”, entendida tanto no

sentido de que a liderança do grupo é realmente expressão da base, isto é, goza da confiança e

é receptiva às suas exigências, quanto no sentido de que o grupo absorve a maior parte do

segmento. Assim, como a representatividade de certo modo legitima as atividades desses

grupos, fica explícito esse atributo imprescindível para o Estado (BOBBIO; NICOLA;

PASQUINO, 1995, p. 569). As entidades representativas caracterizam-se pelo caráter

permanente, pela abrangência nacional e pela capacidade de formação de opinião.

O conceito de “lobby” também é detalhadamente estudado no Capítulo 3 e definido

neste trabalho como conjunto de atividades – baseadas principalmente na gestão de

informação, do conhecimento e da comunicação – que visa a influenciar os tomadores de

decisão do Poder Legislativo a fazer ou deixar de fazer algo de interesse das entidades

representativas. Com base nessa definição as atividades de participação das entidades na rede

foram divididas em três categorias: mapear a rede e reunir constantemente informações sobre

participantes, proposições e questões de interesse; elaborar estratégias, táticas e/ou ações

adequadas à promoção dos interesses politicamente organizados; oferecer colaboração

técnica-especializada e informacional à rede7.

Definir o que é o lobby no Legislativo e quem faz ou deveria fazê-lo não é o suficiente

para debater o tema, pois a prática da participação dos interesses organizados pode ser

aperfeiçoada e profissionalizada, os atores podem ser legítimos e representativos, mesmo

assim o lobby pode ser corporativista, oportunista e privilegiar apenas uma pequena minoria

em detrimento dos demais. É necessário então realizar mais uma pergunta: como é feito o

lobby? Não é relevante saber se as entidades e pessoas que participam dos grupos de

interesses são motivadas por solidariedade e propósitos altruísticos ou pelo ganho material.

(FARHAT, 2007, p. 146). Não é a intenção identificar um “lobby do bem” e um lobby do

mal”. O que é fundamental é analisar se o ambiente em que ocorrem as atividades de lobby é

                                                
7 Apesar de poder ser apenas parte de uma estratégia, tática ou mesmo ação de uma entidade, considerou-se que
esse conjunto de atividades, por sua importância para a concretização dos objetivos do lobby, deveria  constituir
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propício para o desenvolvimento da participação política saudável e benéfica ao contexto

democrático.

Para essa análise utilizou-se o conceito de “civismo” elaborado por Putnam, o qual foi

cuidadosamente estudado no Capítulo 2. Por meio do civismo é possível perceber que o

questionamento mais importante sobre participação política não é se ela existe ou não em uma

dada sociedade, nem se existe mais ou menos participação, mas identificar como os vínculos

sociais colaboram ou não para o desempenho da democracia. A partir dessa análise, o capítulo

procura mostrar como o indivíduo, principalmente por meio da influência sócio-cultural

mediata e do grupo primário, adquire opiniões e atitudes que podem determinar o sucesso das

ações coletivas em sua sociedade. Desenvolvida essa perspectiva, parte-se para a construção,

no próximo capítulo, dos conceitos de “entidades representativas” e “lobby”. Construir os

conceitos de “entidades representativas”, “lobby” e “civismo” exigiu tamanho empenho que

esse exercício teórico e acadêmico é tido como um dos objetivos específicos desta

monografia.

A partir desse arcabouço de conceitos é possível contemplar os dois outros objetivos

específicos do estudo: analisar a regulamentação do lobby e o papel do Poder Legislativo na

promoção e controle da participação política da sociedade organizada no âmbito de suas

comissões de mérito. Esses objetivos são atingidos tanto por meio dos capítulos teóricos

quanto do estudo de caso. Aliás, como a abordagem de redes só faz sentido quando aplicada

ao caso concreto, o estudo da participação política das entidades representativas no âmbito da

Comissão de Desenvolvimento Urbano da Câmara dos Deputados torna-se o ponto de partida

deste trabalho e procura utilizar os conceitos cunhados a fim de propiciar melhor

compreensão do tema abordado.

A crescente atenção dada nos últimos anos à política urbana e seu claro impacto, tanto

na vida de milhões de brasileiros quanto no faturamento de milhares de empresas, torna a

análise da rede de relacionamentos formada em torno da CDU-CD interessante e relevante

estudo de caso de participação política da sociedade organizada no Legislativo. O objetivo

geral do Capítulo 1 é estudar essa participação por meio da sub-rede de habitação e solo

urbano, a fim de atender outros três objetivos específicos: avaliar a participação política no

âmbito da CDU-CD; avaliar as entidades selecionadas tanto em termos gerais de participação

quanto em termos específicos de representatividade e colaboração técnica/informacional;

                                                                                                                                                        
categoria à parte.
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avaliar a opinião de parlamentares ligados à sub-rede em relação à legalização e

profissionalização do lobby. O estudo de caso, evidentemente, não abarca todas as possíveis

análises por meio da abordagem de redes, mas apenas fornece uma noção de como funciona a

participação política na CDU. Quem são os participantes, o que alguns deles fizeram no

passado, qual a opinião deles sobre assuntos relativos à participação política na comissão?

Análises mais aprofundadas – como a modificação do comportamento ou do posicionamento

das entidades com sua participação na rede, o poder de agenda, de mobilização e de influência

das entidades junto à opinião pública, o discurso ideológico das entidades, entre outras – são

apenas tocadas en passant neste capítulo.

Esta não pretende ser uma monografia sobre livros ou artigos, mas apenas um

exercício acadêmico que visa a vislumbrar a complexidade do tema e seu potencial para

estudos sistemáticos que possibilitem ao Brasil trilhar caminho próprio para tratar a questão

da participação política da sociedade organizada no âmbito do Poder Legislativo. Não se

busca aqui levantar hipóteses ou oferecer respostas, mas realizar uma pesquisa exploratória,

reunindo o conhecimento de diferentes autores de diferentes campos do saber à minha

experiência profissional. Espero fornecer uma leitura agradável e retribuir à altura os valiosos

ensinamentos adquiridos no curso de Instituições e Processos Políticos do Legislativo.
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Capítulo 1 – Estudo da Participação Política de Entidades
Representativas no Âmbito da Comissão de Desenvolvimento

Urbano da Câmara dos Deputados

São mercados de bolsas de valores e suas centrais de serviços auxiliares avançados
na rede dos fluxos financeiros globais. São conselhos nacionais de ministros e
comissários europeus da rede política que coordena a União Européia. São campos
de coca e de papoula, laboratórios clandestinos, pistas de aterrissagem secretas,
gangues de rua e instituições financeiras para lavagem de dinheiro, na rede de tráfico
de drogas que invade as economias, sociedades e Estados no mundo inteiro. São
sistemas de televisão, estúdios de entretenimento, meios de computação gráfica,
equipes para cobertura jornalística e equipamentos móveis gerando, transmitindo e
recebendo sinais na rede global da nova mídia no âmago da expressão cultural e da
opinião pública, na era da informação (CASTELLS, 2000, p. 498).

O processo histórico de construção da legislação urbanística brasileira levou ao

desenvolvimento de uma rede de entidades representativas de segmentos econômicos e/ou

sociais que – por meio de embates iniciados na Constituinte e pontuados por três importantes

leis – aperfeiçoou sua participação política no Legislativo e passou de uma posição de

confronto entre empresários e movimentos populares para um misto de cooperação e

concorrência. De fato, os movimentos sociais urbanos8, criados no final da década de 1970,

obtiveram sucesso nos últimos 20 anos9: conferiram eficácia aos princípios da função social

da propriedade e da cidade, aprovaram instrumentos para combater a ociosidade do solo e

para dar acesso à moradia. Do outro lado, as associações empresariais conseguiram vincular a

função social da propriedade urbana ao plano diretor do Município e restringir o conceito de

utilização (ou subutilização) da terra urbana a fim de que o mesmo não seja interpretado de

modo a alcançar imóveis construídos e desocupados10 (BASSUL, 2006, p.153).

É evidente que há muito a fazer, mas também é inegável que a legislação urbanística

                                                
8 As demandas sociais na área de desenvolvimento urbano resultaram na criação de várias organizações
representativas de segmentos numerosos. “No final dos anos 1970, essas organizações, até então conhecidas
como movimentos sociais urbanos, aliadas a entidades representativas de certas categorias profissionais, como
arquitetos, engenheiros, geógrafos e assistentes sociais, constituíram o Movimento Nacional pela Reforma
Urbana (MNRU) com o objetivo de lutar pela democratização do acesso a condições dignas de vida nas cidades
brasileiras” (BASSUL, 2006, p. 26).

9 Quase a totalidade dos preceitos legais defendidos pelo MNRU – Movimento Nacional pela Reforma Urbana –
passaram efetivamente a integrar o ordenamento jurídico brasileiro, seja no Estatuto da Cidade, seja na
Constituição de 1988 ou na Medida Provisória nº2.220, de 2001 (BASSUL, 2006, p.159).

10 Segundo o IBGE, há 5 milhões de imóveis urbanos para moradia desocupados e um déficit habitacional de 5,3
milhões de moradias. Com essa informação, fica clara a dimensão do privilégio mantido pelos empresários. De
fato, não há no Brasil um déficit de moradias, mas muitas pessoas sem teto (BASSUL, 2006, p. 153).
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brasileira avançou muito, principalmente nos últimos 7 anos. A hipótese inicial é que, em

parte, esse sucesso deve-se ao aperfeiçoamento da participação política das entidades

representativas partícipes da rede de trabalho desenvolvida em torno da Comissão de

Desenvolvimento Urbano da Câmara dos Deputados11, criada em 1985, que concentrou, pelo

menos até a criação do Ministério das Cidades em 2003, os esforços de movimentos

populares e associações empresariais em torno de questões como solo urbano, saneamento,

transporte, habitação, desenvolvimento sustentável e outras que sempre preocuparam tanto a

sociedade organizada quanto o poder público nas três esferas da federação.

 A intenção aqui não é desvendar as questões urbanas, mas apenas fornecer uma idéia

dos atores, dos embates, das regras e dos interesses em jogo para que se possa utilizar o

conceito de rede para analisar o desenvolvimento da participação política das entidades

representativas no âmbito da CDU. Também não se tem a pretensão de resolver questões que

há muito permeiam as ciências políticas e, particularmente, a teoria dos grupos de pressão: o

sistema funcionaria melhor ou pior sem esses grupos? Como nos ensina Pasquino, as decisões

tomadas sem a intervenção de grupos representantes de segmentos econômicos e/ou sociais

seriam menos custosas em termos de tempo, porém mais custosas para aquisição de

informações e de conhecimentos necessários, e muito mais custosas em termos de aplicação

frente à resistência dos grupos não consultados (BOBBIO; NICOLA; PASQUINO, 1995, p.

570).

Para perceber o desenvolvimento e o aperfeiçoamento da participação política na CDU

será utilizada a sub-rede de habitação de interesse social e parcelamento do solo para fins

urbanos. Essa sub-rede reúne grande parte das entidades interessadas na CDU e, até agora,

constitui importante foco de trabalho para a comissão. Além de avaliar em termos gerais a

participação política no âmbito da CDU-CD, pretende-se, por meio da análise da sub-rede,

avaliar algumas entidades selecionadas tanto em termos gerais de participação quanto em

termos específicos de representatividade e colaboração técnica/informacional, bem como

avaliar a opinião de parlamentares ligados à sub-rede em relação à legalização e

profissionalização das atividades de lobby. A fim de atingir os objetivos, será feita

inicialmente uma análise sobre os principais embates travados pelas entidades representativas

a partir da Constituinte de 1988 e sobre a participação delas nas audiências públicas realizadas

pela CDU entre 2000 e 2007. Em seguida, uma pesquisa com os deputados federais

                                                                                                                                                        

11 Criada em 1985 e ratificada pelas Resoluções nºs 25, de 1993, e 20 de 2004.
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relacionados ao tema de habitação e solo urbano mostrará a opinião dos parlamentares sobre o

tema e sua avaliação em relação a sub-rede analisada.

1.1 Breve História da Participação Política de Entidades Representativas na

Construção da Legislação Urbanística Brasileira

Na Constituinte a prática de participação política das entidades representativas se

consolidou. Quase 400 grupos identificados (não era obrigatória a identificação) participaram

das audiências públicas da Assembléia Nacional Constituinte, representando uma enorme

variedade de pontos de vista (ARAGÃO, 1996, p. 161). No âmbito geral, dois lados se

definiram claramente. Os sindicatos dos trabalhadores reuniram suas reivindicações no DIAP

– Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar – o qual redigiu praticamente todos

os itens do capítulo “direitos sociais” da Constituição e deu ao pensamento sindical voz única

e coerente e, por isso, incluiu mais itens na lei maior que qualquer bloco de parlamentares. Já

os empresários, liderados pelo deputado Albano Franco da CNI, ficaram presos a questões

setoriais próprias e não obtiveram o mesmo sucesso (FARHAT, 2007, p. 249 e 250).

Na área de desenvolvimento urbano não foi diferente. Dois lados logo se formaram: o

MNRU – Movimento Nacional pela Reforma Urbana – concentrou as reivindicações dos

movimentos populares e a CBIC – Câmara Brasileira da Indústria da Construção – os

interesses das associações empresariais. De cada lado formou-se uma rede de entidades

representativas de segmentos sociais e/ou econômicos que buscavam influenciar os

parlamentares com o objetivo de levá-los a fazer ou a deixar de fazer algo de interesse de cada

segmento. A apresentação da Emenda Popular da Reforma Urbana (nº 63)12 pelos

movimentos sociais urbanos iniciou  a reação do empresariado:

O deputado Luiz Roberto Ponte (PMDB-RS), também presidente da CBIC, criticou-
a firmemente ao considerar que a terra, foco das preocupações da reforma urbana,
não seria um problema importante, já que representaria 5% dos recursos necessários
para construir uma habitação digna. O deputado também defendia que a solução

                                                
12 A mais relevante forma de participação democrática no processo constituinte foi a das “emendas populares”
que precisavam da assinatura de 30 mil eleitores e do patrocínio de três associações representativas. Das 122
emendas populares apresentadas no processo constituinte, 83 delas atenderam às exigências regimentais, entre
essas estava a Emenda Popular da Reforma Urbana (nº 63) que obteve 131 mil assinaturas, além do apoio de 48
associações locais ou regionais. (BASSUL, 2006, p. 102)
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para a moradia popular deveria incorporar a iniciativa privada, cabendo ao governo
aportar recursos e subsídios, além de desapropriar as áreas necessárias. A Emenda
Popular foi, assim, parcialmente aprovada, o que parece ter parcialmente
desagradado a ambos os lados do debate. De um lado, o MNRU se mostrava
insatisfeito porque a função social da propriedade havia sido submetida ao Plano
Diretor. De outro, a Federação Nacional das Indústrias do Estado de São Paulo
(FIESP) tornava pública a opinião de que o usucapião deveria ser eliminado
(BASSUL, 2006, p. 104 e 105).

“A despeito de um ambiente parlamentar majoritariamente refratário às proposições do

MNRU – especialmente em relação às que buscavam conferir efetividade à função social da

propriedade -, a Constituição de 1988, pela primeira vez na história do Brasil, incorporou

dispositivos que fizeram migrar, do território patrimonialista do direito privado para o âmbito

coletivo do direito público, as relações jurídicas pertinentes à propriedade privada”.

(BASSUL, 2006, p. 26). O resultado desse primeiro embate foram os artigos 182 e 183 da

Constituição que definem a função social da terra urbana e prevêem a existência de

instrumentos urbanísticos que têm por objetivo evitar a especulação imobiliária. Essa atenção

especial à política urbana na Constituição deveu-se ao movimento de participação política das

entidades e veio ao encontro dos interesses do Poder Público, que puderam ser vislumbrados

no Legislativo com a criação da Comissão de Desenvolvimento Urbano na Câmara dos

Deputados em 1985 e, no Executivo, com a criação do Ministério das Cidades em 2003.

Após a Constituinte, ao que parece, a disputa continuou centrada em torno da

habitação e do solo urbano. Pelo menos mais quatro embates intensificaram a participação

política das entidades e aprimoraram a rede de relacionamentos desenvolvida em torno do

tema: a emenda constitucional sobre o direito à moradia de 2000, o Estatuto da Cidade de

2003, o Sistema Nacional de Habitação de Interesse Social de 2005 e o projeto sobre

parcelamento do solo e regularização fundiária que continua tramitando na Câmara.

Data Evento

1985 Criação da Comissão de Desenvolvimento Urbano da Câmara dos Deputados;

1988 Inserção do Capítulo II, artigos 182 e 183, no título VII da Constituição Federal;

2000 Inserção da Emenda 26/2000, na Constituição Federal (Art. 6º) sobre direito à moradia;

1989-2000

2003

Elaboração do Estatuto da Cidade e aprovação na CDU;

Aprovação do Estatuto da Cidade pelo Executivo Federal;

2003 Criação do Ministério das Cidades;
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2005 Aprovação do Sistema Nacional de Habitação de Interesse Social e da Lei do Saneamento;

2007
Discussão sobre Parcelamento do Solo, Regularização Fundiária e Mobilidade Urbana na
CDU/CD.

Tabela 1.1

O ESTATUTO DA CIDADE

Na elaboração do Estatuto da Cidade houve grande participação da sociedade

organizada por meio de audiências públicas, consultas, coletas de sugestões, debates e

seminários, que culminou com a realização da I Conferência das Cidades, estrategicamente

programada para começar no dia seguinte ao da votação do projeto na CDU (BASSUL, 2006,

p. 123). O embate inicialmente girou em torno da função social da terra urbana. Os

proprietários, representados pela Sociedade Brasileira de Defesa da Tradição, Família e

Propriedade, defendiam a manutenção da terra nua como um direito natural (BASSUL, 2006,

p. 153), contrariamente aos movimentos sociais que pretendiam fazer a reforma urbana. Os

proprietários não conseguiram apoio, pois logo o empresariado percebeu que o que parecia ser

uma ameaça era na realidade uma grande oportunidade de mercado (BASSUL, 2006, p. 146).

Assim, “o setor imobiliário, representado pelo SECOVI e em princípio refratário ao projeto,

gradativamente deixou de vê-lo como ameaça e passou a considerar alguns de seus

instrumentos como úteis e necessários à expansão de suas atividades e, outros, como

verdadeiras oportunidades de novos, inovadores e lucrativos negócios” (BASSUL, 2006,

p.159).

Na verdade, “as representações do empresariado jamais solicitaram o veto integral, ou

mesmo substancial, do Estatuto da Cidade. Mas houve objeções, embora pequenas. As

restrições da CBIC voltavam-se contra a fixação de prerrogativas expressas no sentido de que

o Ministério Público pudesse valer-se da ação civil pública para obstar danos à ‘ordem

urbanística’ – no que, aliás, não foi atendida e, principalmente, opunham-se à ‘concessão de

uso especial para fins de moradia’, instrumento que verdadeiramente polarizou os debates no

contexto da sanção do Estatuto da Cidade, reproduzindo, em outros termos, o que ocorrera na

Assembléia Nacional Constituinte” (BASSUL, 2006, p. 127). Na fase de debates que

antecedeu a votação, muitas sugestões apresentadas pelas entidades representativas foram

acatadas e incorporadas ao texto submetido à votação, demonstrando a colaboração técnica
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dessas entidades:

Atendido

Propôs a inclusão de instrumentos de regularização fundiária, como as ZEIS e a
concessão especial de uso para fins de moradia, de um plano de atendimento para a
população atingida por operações consorciadas, de um capítulo sobre a gestão
democrática da cidade, de processos participativos de elaboração orçamentária, assim
como a fixação de penalidades para prefeitos omissos em relação à elaboração do plano
diretor.

FNRU

Não atendido
Propôs a supressão do artigo que autorizava a emissão de certificados de potencial
construtivo no âmbito das operações urbanas.

IAB Atendido
Propôs a retirada da comprovação de “demanda para utilização” para que se aplicassem
o parcelamento e a edificação compulsórios, bem como a fixação de um coeficiente
básico e outro máximo para a outorga onerosa do direito de construir.

Atendido
Propôs a inclusão do “orçamento participativo” e a exigência de que a gestão das
operações urbanas fosse “obrigatoriamente compartilhada com a representação da
sociedade civil”.

SECOVI

Não atendido
Propôs a manutenção de dispositivos como os que condicionavam a aplicação das
penalidades de combate à ociosidade do solo aos casos em que houvesse “ociosidade
de infra-estrutura e demanda para a utilização”.

Tabela 1.2

Fonte: BASSUL, 2006, p. 124.

FNRU – Fórum Nacional de Reforma Urbana; IAB – Instituto dos Arquitetos do brasil; SECOVI – Sindicato das
Empresas de Compra, Venda, Locação e Administração de Imóveis e Condomínios.

A aprovação do Estatuto da Cidade significou a consolidação de um novo marco legal

capaz de conferir eficácia aos princípios da função social da propriedade e da cidade.

Propostas de natureza distributiva – como as voltadas para a democratização de direitos

formais, a instituição de mecanismos de controle social ou a universalização de condições

básicas de acesso a bens, serviços e equipamentos urbanos – conquistaram ampla aceitação no

âmbito dos setores empresariais e razoável grau de aplicabilidade. O empresariado passou a

ver nessas propostas oportunidades de investimento e no processo democrático a

oportunidade de legitimar seus benefícios perante a opinão pública, agora mais atenta e

ressonante na democracia reconquistada. O consenso, porém, não se sustenta quando os

movimentos populares tentam interferir negativamente na expectativa de valorização

imobiliária, principalmente em relação aos imóveis construídos, sem esquecer, é claro, da

vinculação da função social da propriedade ao plano diretor nos municípios que passariam a

constituir a nova arena para a qual o MNRU dirigiria seus esforços no intuito de democratizar

os processos de elaboração e implementação desses planos (BASSUL, 2006, p. 147 e 161).
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FUNDO NACIONAL DE HABITAÇÃO

Após a aprovação do Estatuto, novo embate se formou em torno do Projeto de Lei nº

2.710, de iniciativa popular, proposto em 1992 e discutido durante 13 anos pelo Congresso

Nacional. Esse projeto de habitação deve sua autoria, em parte, ao trabalho da Igreja que, por

meio da CNBB, aliou-se aos movimentos populares para colher as assinaturas necessárias.

Em 2005, a Lei nº 11.124 foi finalmente sancionada dispondo sobre o Sistema

Nacional de Habitação de Interesse Social (SNHIS), criando o Fundo Nacional de Habitação

de Interesse Social (FNHIS) e instituindo o Conselho Gestor do FNHIS. Com isso, foram

reunidas as normas gerais para o cadastramento, o financiamento da construção e a

administração do sistema, que poderá viabilizar em favor da população de baixa renda o

acesso a lote urbanizado e a moradia digna e sustentável, além de uma ampla gama de outros

objetivos.

Não houve movimento contrário ao projeto por parte do empresariado, pois o mesmo

não representava ameaça alguma ao setor. Mas, quando viram que poderiam ampliar o foco

do projeto da habitação popular para a habitação de classe média, as associações empresariais

passaram a atuar, principalmente por meio da comissão especial criada em 1993, a qual reunia

todas as proposições que tramitavam sobre o assunto. O principal entrave para a aprovação do

projeto, ao que parece, foi o próprio Governo Executivo Federal. Não interessa a nenhum

governo centralizar todos os recursos para habitação em um fundo único. Como a lei não

obriga o repasse, ela se tornou uma grande rubrica orçamentária para que os movimentos

populares possam pressionar todos os anos por novos recursos.

REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA E PARCELAMENTO DO SOLO URBANO

A questão da regularização fundiária e do parcelamento do solo urbano, discutida

atualmente por meio do PL 3.057 de 2000, tem a participação de vários atores políticos, já

que envolve interesses diversos, como os do mercado imobiliário, dos cartórios, dos loteantes,

das concessionárias de serviços públicos e outros fora da rede de relacionamento da CDU,

como os interesses ambientais que há muito, como constata Rodrigues (2000, p. 8), já
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passaram do denuncismo a participação ativa no Congresso Nacional. Embora tenha o

simples intuito de facilitar principalmente a regularização fundiária de “assentamentos

informais”, como favelas e cortiços, o projeto contém numerosos detalhes que dificultam sua

aprovação.

O primeiro é a incompatibilidade entre algumas regras relativas ao parcelamento do

solo urbano e as normas ambientais, principalmente no que se refere a limites de áreas de

preservação permanente e licenciamento ambiental (ARAÚJO, 2006, p. 6), o que ocasionou

um embate entre a sub-rede de habitação e solo urbano e a rede do movimento ambiental.

Vale lembrar que o projeto foi aprovado na CDU em 2005, mas voltou a ser apreciado por

uma comissão especial após sua tramitação na CCJ-CD principalmente por causa da pressão

dos ambientalistas. Para dirimir esses conflitos, o projeto teve que se tornar menos flexível e

deixar bem clara a diferença entre o passivo urbanístico-ambiental e os loteamentos futuros, a

fim de coibir e não estimular novos desrespeitos ao Código Florestal13. Com isso, procurou-se

manter intocadas áreas de preservação permanente e faixas de vegetação que protegem

margens de rios e encostas, bem como evitar que seja possível legalizar a construção de

cercas e muros que quebrem a continuidade de dunas, matas ciliares, manguezais e restingas.

Em relação ao empresariado, o mesmo estava inicialmente preocupado com a

indefinição quanto à infra-estrutura a ser exigida dos empreendedores e aquela a cargo do

Poder Público em cada empreendimento (ARAÚJO, 2006, p. 6). Nesse embate, o Ministério

das Cidades se juntou ao FNRU para pressionar os empresários. Também ganhou foco a

lacuna quanto à disciplina de condomínios urbanísticos fechados a fim de evitar que

loteadores de alto padrão causem danos ao meio ambiente com condomínios de luxo

irregulares.

Outra questão que envolve o empresariado é a regulamentação da devolução do

dinheiro pago parceladamente para a compra do imóvel no caso de desistência do comprador.

Os PROCONS e a rede de entidades desenvolvida em torno da defesa do consumidor obrigam

que a devolução seja à vista. O empresariado alega que não é a mesma coisa que comprar uma

geladeira e que a devolução deve ser feita da mesma forma que o pagamento, em parcelas.

Além disso, há também um embate com os cartórios e, novamente, a aliança entre o

                                                
13 Os municípios estão declarando como área urbana, ou de expansão urbana, a totalidade de seus territórios. O
PL incidiria, com isso, sobre todo o município e não apenas sobre a cidade. Com isso, é gerado ainda mais
conflito com o Código Florestal e outras normas ambientais.
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MCidades e os movimentos populares. Na verdade já havia uma questão interna entre os

cartórios de títulos e documentos e os cartórios de registro de imóveis. A esse embate interno

juntaram-se mais dois pontos: os custos dos registros e a gratuidade do registro para a

população de baixa renda. Os movimentos populares acabaram cedendo e acatando as

restrições impostas pelos cartórios para o registro gratuito.

A título de ilustração, para que se possa ter uma noção de como é importante a

presença na sub-rede de habitação e solo urbano, a Medida Provisória 387/07 – que dispõe

sobre a transferência obrigatória de recursos financeiros para a execução pelos Estados,

Distrito Federal e Municípios de ações do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), e

sobre a forma de operacionalização do Programa de Subsídio à Habitação de Interesse Social

(PSH) nos exercícios de 2007 e 2008 – foi aprovada no Senado sem a emenda que permite o

repasse de recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social (FNHIS) para

construção de habitações pelas entidades. Por pouco, uma reivindicação feita há 16 anos pelos

movimentos populares quase foi por água abaixo por falta de entendimento entre as duas

Casas do Congresso. Felizmente, para os movimentos populares, a emenda foi aprovada

quando a MP retornou à Câmara.

1.2 A Rede CDU e a Participação das Entidades nas Audiências Públicas

Não é a intenção aqui tentar montar toda a rede política na qual a CDU é um

importante “nó”, mas apenas a parte que corresponde às questões de política de habitação de

interesse social e parcelamento do solo para fins urbanos. Assim, temas como saneamento e

transporte constituem outras partes da rede CDU que não serão estudadas neste trabalho. Esse

recorte temático possibilita melhor identificar os atores e os segmentos para os quais atuam.

São empreiteiras, empresas de construção civil, imobiliárias, cartórios, associações e

sindicatos de empresas, universidades, centros de pesquisa, entidades de classe, ministérios,

prefeituras, secretarias de habitação, frentes parlamentares, associações de moradores e

movimentos populares, na rede de política habitacional e de solo urbano formada em torno da

Comissão de Desenvolvimento Urbano da Câmara dos Deputados.
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Dentro dessa rede temática, há uma outra menor, formada por entidades

representativas de segmentos econômicos e/ou sociais partícipes dos trabalhos da CDU. Essas

entidades participam da rede política formada em torno do tema habitação e solo urbano e,

normalmente, congregam organizações análogas de âmbito regional ou local. A rede formada

mantém a diversidade de atores, com interesses, objetivos e metas próprios; também mantém

certa interdependência, há objetivos comuns e união no embate contra outras redes14. O

relacionamento entre as entidades é duradouro, algumas se digladiam há mais de vinte anos, e

tudo indica que o jogo político tende a se repetir indefinidamente. Há um número limitado de

jogadores e informações disponíveis sobre todos eles e sobre seu passado. Também há uma

certa tolerância em aceitar tanto a participação de outros atores quanto idéias divergentes e, ao

que parece, a experiência de relacionamento por meio de sucessivos embates propiciou um

misto de cooperação e concorrência nos trabalhos entre as entidades.

Para facilitar o estudo, os atores políticos partícipes foram divididos em quatro grupos:

segmentos econômicos, segmentos sociais, órgãos técnicos e órgãos de governo. Além do

óbvio critério em separar empresários e populares, a taxionomia das entidades foi baseada na

natureza de filiação ao grupo: todos podem participar de um movimento em prol da moradia,

mas para entrar em uma associação de empresários ou arquitetos deve-se ser um deles.

Também se tentou separar as entidades de pesquisa e a comunidade científica dos grupos

representantes de segmentos, bem como os entes que, de alguma forma, podem ser

considerados como Governo ou Estado.

É evidente que não é uma divisão exata. A ABCP e o IRIB, por exemplo, têm uma

forte atuação técnica e de pesquisa. Também não se pode desconsiderar os interesses políticos

de órgãos técnicos como CONFEA e IAB, pois, apesar de os arquitetos e engenheiros não

constituírem em princípio segmento social ou econômico, é evidente que atuam nesse sentido

quando precisam. Em relação aos órgãos de governo a divisão é ainda menos precisa, a FNP,

por exemplo, não é um ente estatal e muitas vezes sua principal atuação é conseguir

benefícios do governo federal para os municípios, mas como é formada por prefeitos, que são

governantes, e não caracteriza nenhum segmento econômico e/ou social, ficou como órgão de

governo, paraestatal, mas de governo15.

                                                
14 Como foi o caso do embate com a rede do movimento ambiental na CCJ em 2005 na aprovação do Projeto de
Lei de Regularização Fundiária e Parcelamento do Solo Urbano, em que os movimentos populares,
anteriormente insatisfeitos, trataram de assinar o apoiamento ao texto final do dep. Barbosa Neto a fim de não
perder o que já haviam conquistado.
15 A Constituição determina que os Municípios são entes federados, porém não estabelece uma representação dos
municípios no Congresso Nacional, como ocorre com os Estados no Senado. Apesar de o Art. 18 da Constituição
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Com essa divisão, é possível ter uma noção mais clara dos participantes da rede e dos

interesses em jogo. Não foi identificada a participação na rede política CDU de empresas de

consultoria em lobby como a Umbelino Lôbo, a Patri e a Semprel, as quais, caso

participassem da rede, constituiriam grupo à parte.

Seg. Econômico Seg. Social Org. Técnico Org. Governo

CBIC FNRU CONFEA MCidades

SECOVI16 CONAM Pólis FNP

IRIB MNLM ABEA ANPV

ANOREG UNMP IAB CNM

ABECIP CMP FNA IBAM

ADEMI Habitat Brasil IBRACON ABC (COHABs)

ABCP Cohre AsBEA CAIXA

ANAMACO FASE FENEA CEPAM

ABMH FEA

Tabela 1.2.1

Câmara Brasileira da Indústria da Construção (CBIC); Fórum Nacional de Reforma Urbana (FNRU); Conselho
Federal de Engenharia, Arquitetura e Urbanismo (CONFEA); Ministério das Cidades (MCidades); Sindicato das
Empresas de Compra, Venda, Locação e Administração de Imóveis e Condomínios  (SECOVI); Confederação
Nacional das Associações de Moradores (CONAM); Instituto Pólis (Pólis); Frente Nacional de Prefeitos (FNP);
Instituto de Registro Imobiliário do Brasil (IRIB); Movimento Nacional de Luta pela Moradia (MNLM);
Associação Brasileira de Ensino de Arquitetura e Urbanismo (ABEA); União Nacional por Moradia Popular
(UNMP); Associação Brasileira de Cimento Porland (ABCP); Associação dos Notários e Registradores do Brasil
(ANOREG); Centro pelo Direito à Moradia contra Despejos (COHRE); Associação Brasileira dos Mutuários da
Habitação (ABMH); Associação de Dirigentes de Empresas do Mercado Imobiliário (ADEMI); Associação dos
Notários e Registradores do Brasil (ANOREG); Associação Nacional dos Prefeitos e Vice-Prefeitos (ANPV);
Confederação Nacional de Municípios (CNM); Associação Brasileira dos Escritórios de Arquitetura (AsBEA);;
Colégio Brasileiro de Arquitetos e Urbanistas; Federação Nacional dos Arquitetos e Urbanistas (FNA); Instituto
brasileiro do Concreto (IBRACON); Instituto de Arquitetos do Brasil (IAB); Federação Nacional dos Estudantes
de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (FENEA); Federação de Órgãos para Assistência Social e Educacional
(FASE); Associação Brasileira de COHABs e Órgãos Assemelhados (ABC); Associação Nacional dos
Comerciantes de Material de Construção (ANAMACO); Federação Nacional de Arquitetos e Urbanistas (FEA);
Instituto Brasileiro de Administração Municipal  (IBAM); Centro de Estudos e Pesquisas de Administração
Municipal (CEPAM).

                                                                                                                                                        
expressar claramente que o Município é um ente federado e autônomo, há uma série de críticas, como as de José
Afonso da Silva, lembrando que a autonomia federativa dos municípios esvaziaria os Estados de território
próprio; além do que, não há uma câmara de representantes dos Municípios junto à União os quais,
conseqüentemente, não participam da formação das normas jurídicas federais. Esse défict de representação
agrega ainda mais importância a rede de entidades formadas em torno da área de desenvolvimento urbano, visto
que as associações de prefeitos são participantes ativos e contumazes nessa rede. Vale ainda lembrar que a
criação, incorporação, fusão e desmembramento de municípios depende de lei complementar federal para sua
eficácia plena, lei ainda não criada pelo Congresso Nacional.

16  O Secovi é o único caso identificado em que não há uma entidade nacional, mas entidades regionais fortes.
No caso, os Secovis SP e RJ geralmente atuam por toda a rede na Câmara Federal.
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A taxionomia das entidades ganha expressividade por meio do desenho representativo

apresentado na página seguinte. O desenho não visa a ser uma perfeita representação da sub-

rede de habitação e solo urbano da CDU-CD, mas apenas um modelo inicial que cumpre a

função de facilitar a compreensão dos interesses em jogo.

A operacionalização das redes de relacionamento poderá se dar por meio de software

que represente as entidades partícipes, como no modelo. A rede é uma rede virtual, de

entidades, mas também é uma rede real, de pessoas, formada por técnicos e políticos. Por isso

é fundamental facilitar o acesso e o relacionamento entre os participantes.

O desenvolvimento de um sistema integrado de gestão de relacionamentos – que

poderá fornecer os contatos das entidades e colaboradores-chave, informações sobre a

representatividade e a capacidade das entidades, além do histórico de participação das

entidades na construção da legislação federal, entre outras informações – torna-se

imprescindível para que o Legislativo estreite sua relação com a sociedade organizada e para

que a prática da participação política no âmbito das comissões de mérito possa desenvolver-se

de modo benéfico à democracia.

A fim de ilustrar o funcionamento desse software, serve de exemplo quatro outros

desenhos da mesma sub-rede acrescidos de informações sobre o participante “CBIC”. No

primeiro, informações básicas sobre a entidade e os contatos de seu representante. No

segundo, informações sobre sua representatividade. No terceiro, sobre sua capacidade. E, por

último, um histórico de participação.

A idéia do software, entretanto, não encerra-se nesses desenhos, mas os têm como um

ponto de partida ao qual podem se acrescidas outras funcionalidades, como grupos de

discussão por exemplo.
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CDU/CD
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NOME DA ENTIDADE : TELEFONE:
Câmara Brasileira da Indústria da Construção - CBIC (61) 3327-1013
RAZÃO SOCIAL : CNPJ:
Câmara Brasileira da Indústria da Construção - CBIC 33.947.128/0001-16
NOME DO REPRESENTANTE: TELEFONE:
Luis Henrique Macedo Cidade (61) 3327 1013
ENDEREÇO: COMPLEME NTO : CEP:
SCN Quadra 1, Bloco E, Ed.Central Park 13º Andar 70711-903
ANO DE CRIAÇÃO : E-MAIL : WEB SITE :
1957 legislativo@cbic.org.br www.cbic.org.br
OBJETIVOS:
Tratar de questões ligadas à Indústria da Construção e aoMercado Imobiliário, e ser a representante
deste setor no Brasil e no exterior.
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Representatividade:

Relação de Associados72

Sindicatos e associações de classe patronais representativos da Indústria da
Construção e do Mercado Imobiliário; empresas construtoras; empresas do
mercado imobiliário; empresas de instalaçõese montagens; empresas consultoras,
projetistas, gerenciadoras e fiscalizadoras de obras; empresas prestadoras de
serviços e fornecedoras de materiais e equipamentos para a Indústria da
Construção e para o Mercado Imobiliário; profissionais liberais vinculados ao
setor; sindicatos, associações de classe, institutos de pesquisas técnicas, fóruns e
entidadescomqualquer outra denominação, vinculadosàsatividades relacionadas
com a Indústria da Cons trução e ao Mercado Imobiliário.

Meios decomunicação
com associados

6
Mala-direta/carta, e-mail, telefone, jornal da entidade, sítioweb, periódico
semanale por evento.

Participação dos
representados

6

Eleições a cada três anos, com possibilidade de reeleição (em torno de 50% dos
filiados participou das trêsúltimas reuniõesde eleição de dirigentes); reuniões do
Conselho de Administração; reuniões das Comissões Técnicas eFóruns que
compõem a entidade ou diretamente de cartas, mensagens eletrônicas e/ou
telefonemas.

Prestação decontas e
monitoramento de

demandas
3

Relatório anual de prestação de contas com todas as atividadesda entidade,
reuniões ordinárias do Conselho e das Comissões Técnicas; reuniões específicas
para prestar contas e monitorar demandas .
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Capacidade:

Técnicos e especialistas 15

Relacionamento 5

Benefícios aos associados 3

Atividades de senvolvidas
no Legislativo

6

Capacidade de decisão 80%
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Participação:

Início da participação
16 anos

atrás

A entidade começou a participar dos trabalhos da Comissão de
Desenvolvimento Urbano da Câmara dos Deputados a partir da mudança
da Entidade paraBrasília, em 1992.

Participações na
Construção da Legislação

Urbanística Brasileira
2

Entre 2003 e 2007, a entidade participou da elaboração de várias
proposições legislativas de interesse do setor representado, tais como a
proposição sobre Habitação de Interesse Social e o PL 3057/2000, que
trata sobre Parcelamento do Solo e Regularização Fundiária. Nesses
projetos a entidade foi bem atuante debatendo e apresentadopropostas,
desde os pontos mais fáceis de negociação até os mais polêmicos sempre
acompanhando o trâmite do projeto.

Outras participações no
Legislativo Federal

2

Participou também de mobilizações para aprovação do projeto que criou a
Lei Geral das Micro e Pequenas Empresas (Supers imples); bemcomo o
Marco Regulatório do Saneamento e a lei 10931/2004, referente ao
patrimônio de afetação.
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Os atores dessa rede costumam estabelecer parcerias com deputados, bancadas, frentes

parlamentares17 e lideranças partidárias. Não é incomum deputados atuarem na CDU

claramente em prol das entidades com as quais se identificam. Basta lembrar que o presidente

efetivo da CNI é um Senador. Ter um deputado ao lado significa ter acesso ao jogo político

desenvolvido em torno do tema, significa participar ativamente do processo legislativo, é

poder pedir vistas, requerer urgência, emitir um voto em separado e pegar a relatoria de uma

matéria importante para o segmento.

 Em um colegiado de 17 titulares e 17 suplentes, também não se pode desprezar o

papel da presidência, pois é ela que estabelece a agenda e, evidentemente, exerce forte

influência para a escolha de relatores e para a aprovação das proposições. Apesar do curto

mandato18, os presidentes geralmente tendem a naturalmente privilegiar os grupos com os

quais mais se identificam: um presidente empresário irá trabalhar mais com as associações

empresariais, um ligado às questões populares irá promover a participação dos grupos sociais,

até porque eles também serão mais procurados pelas respectivas entidades as quais, de certa

forma, apóiam.

Cabe distinguir uma sub-rede composta predominantemente de técnicos e outra de

políticos19. Poucos são os que transitam e atuam nas duas com igual desenvoltura. Na rede

política destacam-se parlamentares e representantes de entidades, na rede técnica, alguns

deputados, os consultores da Câmara e do Senado, o secretário da comissão e os diversos

assessores técnicos tanto de deputados, quanto da comissão, das lideranças partidárias e das

próprias entidades partícipes.

Vale destacar que entidade forte é diferente de participante forte na rede. Muitas vezes,

o representante de uma entidade aparentemente pouco expressiva tem enorme influência sobre

os outros participantes da rede, seja por sua competência técnica ou por sua habilidade

política. Aliás, sob o ponto de vista dos participantes da sub-rede, é interessante frisar que o

Intituto Polis enviou seus talentos técnicos para o FNRU e para o MCidades. Pode-se

considerar que é a entidade mais influente da rede nesse aspecto. Ainda sobre a troca de

talentos, ao que parece, o FNRU e o MCidades estão intricadamente misturados, com

                                                
17 Há duas frentes sobre habitação e uma sobre reforma urbana registradas na SGM-CD.
18 O mandato de presidente de comissão é de 1 ano, vedada a reeleição. É um período muito curto para um
trabalho tão complexo e que exige muito investimento de tempo em relacionamentos, o ideal é que seguisse ao
menos o mandato de presidente da Câmara, 2 anos.
19 Apesar de usar a idéia de rede para as entidades, ou seja, para pessoas jurídicas, na verdade, a rede é, na
prática, composta por pessoas físicas as quais exercem, nesse caso, dois tipos preponderantes de papéis, um
técnico e outro político.
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representantes dos movimentos populares ocupando cargos no ministério e tentando lutar por

suas causas do outro lado da mesa.

Ao se propor uma rede de entidades que atuam em nível federal não se procura aqui

excluir a possibilidade de recorrer às redes regionais e/ou locais sobre política habitacional e

solo urbano. As entidades de âmbito nacional geralmente têm capilaridade nessas duas outras

esferas e sua capacidade de comunicação e de formação de opinião em relação a essas

entidades análogas de atuação menos abrangente, que normalmente são suas filiadas, é

indicador de sua representatividade, principalmente em questões controversas.

É interessante notar que o Conselho das Cidades do Ministério das Cidades também

procura refletir a rede formada em torno da habitação e do solo urbano ao buscar um

equilíbrio entre instituições da sociedade civil, instituições empresariais e patronais,

instituições sindicais e associações profissionais. Apesar de o Poder Público somar quase a

metade (42,3%) dos participantes do Conselho, pode-se dizer que já há uma preocupação com

a representatividade da rede que forma o setor. Cabe ainda notar que os movimentos

populares são a categoria percentualmente mais representada se levarmos em conta que o

percentual destinado ao Poder Público está dividido nas três esferas. Em relação à

representação do empresariado, torna ainda mais gritante a diferença entre esses e a

representação dos movimentos populares.

Composição do Conselho Nacional das Cidades

Segmento Social % Nº de Conselheiros

Poder Público Federal 19,7 14

Poder Público Estadual e Distrito Federal 8,5 6

Poder Público Municipal 14,1 10

Movimentos Populares 26,8 19

Entidades da área empresarial 9,85 7

Entidades da área dos trabalhadores 9,85 7

Entidades da área profissional, acadêmica e de pesquisa 7,0 5

Organizações não-governamentais 4,2 3

Total 100 71

Tabela 1.2.2
Fonte: MCidades.
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· Instituições sindicais e associações profissionais, onde estão representadas as seguintes instituições: CUT –
Central Única dos Trabalhadores; CNTT – Confederação Nacional dos Trabalhadores em Transporte; FNU –
Federação Nacional dos Urbanitários; FNA – Federação Nacional dos Arquitetos e Urbanistas; FISENGE –
Federação Interestadual de Sindicatos de Engenheiros; IAB – Instituto de Arquitetos do Brasil; ABES –
Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental; e CONFEA – Conselho Federal de Engenharia,
Arquitetura e Agronomia.
· Instituições empresariais e patronais, das quais tomaram posse as seguintes entidades: ABCP – Associação
Brasileira de Cimento Portland; CNC – Confederação Nacional do Comércio; CNF – Confederação Nacional das
Instituições Financeiras; CBIC – Câmara Brasileira da Indústria da Construção; CNT – Confederação Nacional
do Transporte; e a OCB – Organização das Cooperativas Brasileiras.
· Instituições da sociedade civil, envolvendo organizações do movimento popular e organizações não-
governamentais. Tomaram posse as seguintes entidades: CMP – Central de Movimentos Populares; CONAM –
Confederação Nacional de Associações de Moradores; UNMP – União Nacional por Moradia Popular; MNLM –
Movimento Nacional de Luta pela Moradia; ABONG – Associação Brasileira de ONGs; FNRU – Fórum
Nacional de Reforma Urbana; FASE – Federação de Órgãos para Assistência Social e Educacional; ABEA –
Associação Brasileira de Ensino de Arquitetura e Urbanismo; e ANTP – Associação Nacional de Transporte
Público.

PARTICIPAÇÃO POLÍTICA EM AUDIÊNCIAS PÚBLICAS

Não havia como analisar a participação das entidades representativas nas reuniões da

CDU, pois não é comum o registro de presença desses atores políticos nas reuniões, com

exceção de participações de cunho estritamente técnico a pedido da própria comissão. Assim,

buscou-se analisar a participação das entidades por meio das audiências públicas promovidas

pela CDU. O período entre 2000 e 2007, no qual ocorreram, até agora, os principais eventos

da construção da legislação urbanística brasileira, foi o escolhido como amostra. Por meio das

notas taquigráficas e dos relatórios anuais da CDU foi possível verificar o registro de

participação das entidades representativas em 92 audiências públicas.

Ano Nº de Audiências Públicas

2000 5

2001 17

2002 6

2003 30

2004 13

2005 8

2006 3

2007 10

Tabela 1.2.3

Fonte: DETAQ-CD e CDU-CD.
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Pode-se dizer que o ápice da participação política na comissão foi em 2003, ano de

intensas articulações no qual o Estatuto da Cidade foi aprovado pelo Executivo Federal e

também o ano em que foi criado o Ministério das Cidades. Uma classificação por sub-temas

das audiências realizadas permite uma melhor compreensão da atenção dada a cada assunto

que compõe o tema “desenvolvimento urbano”:

Audiências Públicas de 2000 a 2007

TEMA Nº de Audiências

Segurança pública20 8

Transporte Urbano 12

Habitação e solo urbano 37

Saneamento 8

Recursos orçamentários federais ao desenvolvimento urbano 7

Outros temas 20

Tabela 1.2.4

Fonte: DETAQ-CD e CDU-CD.

Essa classificação segue o sugerido pelo Art. 21, XX da Constituição Federal que

indica a habitação, o saneamento básico e o transporte urbano como integrantes do

desenvolvimento urbano. A Resolução Nº 25 de 1993 institui 5 campos de assuntos para a

Comissão de Desenvolvimento Urbano e Interior: assuntos atinentes a urbanismo e

arquitetura; política e desenvolvimento urbano; uso, parcelamento e ocupação do solo urbano;

habitação e sistema financeiro da habitação; transportes urbanos; infra-estrutura urbana e

saneamento ambiental; matérias relativas a direito urbanístico e a ordenação jurídico-

urbanística do território; planos nacionais e regionais de ordenação do território e da

organização político-administrativa; política e desenvolvimento municipal e territorial;

matérias referentes ao direito municipal e edílico; regiões metropolitanas, aglomerações

urbanas, regiões integradas de desenvolvimento e microrregiões.  A Resolução Nº 20 de 2004

retira a palavra “interior” da comissão e, com ela, as atribuições de desenvolvimento e

integração de regiões; planos regionais de desenvolvimento econômico e social; incentivos

regionais; sistema nacional de defesa civil; política de combate às calamidades e migrações

internas.

                                                
20 Esse tema ficou na comissão até 2004.
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Por meio da classificação é possível perceber a predominância do tema “habitação e

solo urbano” em relação aos demais. A expressiva quantidade de audiências classificadas

como “outros temas” deve-se em parte à mudança de nome da comissão, mas também pelo

fato de que muitas das audiências públicas reúnem apenas os deputados e integrantes do

Governo Executivo Federal: 15 delas só tinham como convidados servidores da CAIXA e dos

ministérios. Algumas audiências analisadas também tinham caráter estritamente regional e/ou

local, as de transporte, por exemplo, quase todas se enquadraram nessa definição. Outras até

possuíam uma temática de âmbito nacional no título da audiência, mas os participantes

convidados eram todos de uma mesma região ou localidade, talvez por maior

afinidade/proximidade com o deputado que requereu a audiência ou, talvez, para atender

necessidades mayhewnianas dos parlamentares em relação a sua base eleitoral.

 Das 37 audiências sobre habitação e solo urbano 19 tiveram a participação das

entidades representativas. Das dezenove, apenas três contaram com a participação tanto do

empresariado quanto dos movimentos populares. Ainda não há, portanto, como se falar em

uma efetiva deliberação entre diferentes pontos de vista. As audiências públicas funcionam

mais como uma espécie de marcação e/ou divulgação de posicionamento dos parlamentares e

também para conseguir melhor acesso ao Executivo Federal. Essa busca por acesso pode ser

percebida também pela outra metade das audiências sobre habitação e solo urbano que,

normalmente, reúnem governos e órgãos locais e/ou regionais com, geralmente, o Ministério

das Cidades (ou a secretaria que cuidava do assunto antes da criação do ministério) e/ou a

Caixa Econômica Federal.

Pela análise geral da participação das entidades representativas nas audiências públicas

da CDU-CD entre 2000 e 2007 pode-se dizer que a rede ainda tem potencial a desenvolver. E

não se trata de aumentar a quantidade de audiências públicas, até porque existem as reuniões

da comissão e os grandes eventos, tanto da CDU quanto de parceiros da rede21, mas de

melhorar a qualidade da participação ao buscar reunir de fato atores com diferentes pontos de

vista sobre assuntos controversos e, a partir dessa interação, conseguir melhores soluções para

os problemas do governo. Apesar dos perigos de se expor e tomar posição em debates

controversos, as necessidades mayhewnianas dos parlamentares poderiam ser melhor

atendidas, pois nada impede que eles tragam entidades locais e/ou regionais para participar,

                                                
21 A CDU-CD promove todo ano a Conferência das Cidades (já está na oitava conferência) e, pelo menos, mais
um evento de grande porte, muitas vezes com palestrantes internacionais. O MCidades também passou a realizar
sua “Conferência das Cidades” e já está na terceira edição do evento.



CENTRO DE FORMAÇÃO, TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO
41

juntamente com a rede federal, das audiências públicas. Além disso, o aumento da

participação da sociedade organizada e a exposição do debate de questões controversas

provavelmente atrairiam ainda mais a cobertura da Mídia.

Participação individual das entidades da rede de habitação e solo urbano nas 92

audiências públicas promovidas pela CDU entre 2000 e 2007:

Seg. Econômico Nº Seg. Social Nº Org. Técnico Nº Org. Governo Nº

CBIC 6 FNRU (MNRU) 11 CONFEA 2 MCidades 42

SECOVI 4 CONAM 5 IAB 2 FNP 5

ABECIP 2 UNMP 7 ABEA 0 CNM 4

ABCP 0 MNLM 3 AsBEA 0 ANPV 0

ANOREG 3 CMP 6 FNA 0 CAIXA 17

IRIB 1 Habitat Brasil 2 IBRACON 0 ABC (COHABs) 8

ADEMI 0 Cohre 1 Pólis 2 IBAM 3

ANAMACO 1 FASE 3 FENEA 0 CEPAM 1

ABMH 4 FEA 1

Tabela 1.2.5

Câmara Brasileira da Indústria da Construção (CBIC); Fórum Nacional de Reforma Urbana (FNRU); Conselho
Federal de Engenharia, Arquitetura e Urbanismo (CONFEA); Ministério das Cidades (MCidades); Sindicato das
Empresas de Compra, Venda, Locação e Administração de Imóveis e Condomínios  (SECOVI); Confederação
Nacional das Associações de Moradores (CONAM); Instituto Pólis (Pólis); Frente Nacional de Prefeitos (FNP);
Instituto de Registro Imobiliário do Brasil (IRIB); Movimento Nacional de Luta pela Moradia (MNLM);
Associação Brasileira de Ensino de Arquitetura e Urbanismo (ABEA); União Nacional por Moradia Popular
(UNMP); Associação Brasileira de Cimento Porland (ABCP); Associação dos Notários e Registradores do Brasil
(ANOREG); Centro pelo Direito à Moradia contra Despejos (COHRE); Associação Brasileira dos Mutuários da
Habitação (ABMH); Associação de Dirigentes de Empresas do Mercado Imobiliário (ADEMI); Associação dos
Notários e Registradores do Brasil (ANOREG); Associação Nacional dos Prefeitos e Vice-Prefeitos (ANPV);
Confederação Nacional de Municípios (CNM); Associação Brasileira dos Escritórios de Arquitetura (AsBEA);;
Colégio Brasileiro de Arquitetos e Urbanistas; Federação Nacional dos Arquitetos e Urbanistas (FNA); Instituto
brasileiro do Concreto (IBRACON); Instituto de Arquitetos do Brasil (IAB); Federação Nacional dos Estudantes
de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (FENEA); Federação de Órgãos para Assistência Social e Educacional
(FASE); Associação Brasileira de COHABs e Órgãos Assemelhados (ABC); Associação Nacional dos
Comerciantes de Material de Construção (ANAMACO); Federação Nacional de Arquitetos e Urbanistas (FEA);
Instituto Brasileiro de Administração Municipal  (IBAM); Centro de Estudos e Pesquisas de Administração
Municipal (CEPAM).

O MCidades é o participante mais ativo na rede CDU tanto em habitação e solo

urbano como também em redes de outros temas como saneamento, transporte e

desenvolvimento sustentável. O segundo participante mais ativo é a CAIXA. Isso mostra a

importância das audiências para melhorar o acesso de parlamentares e, conseqüentemente, de

seus públicos de interesse ao Executivo Federal. Esses públicos podem ser parte da base
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eleitoral dos parlamentares em seus Estados e localidades, bem como podem ser as entidades

representativas de âmbito nacional. Essa parece ser a melhor explicação para a grande

diferença entre a participação das entidades e a dos órgãos de governo.

 Com base na identificação da rede e do estudo da participação nas audiências, vale

agora analisar a opinião dos deputados federais participantes da sub-rede de habitação e solo

urbano desenvolvida em torno da CDU sobre a participação política da sociedade organizada

na comissão.

1.3 Pesquisa com os Deputados Federais Partícipes da Rede CDU

A pesquisa com os deputados foi realizada por meio de roteiro de entrevista e

questionário. Alguns parlamentares foram entrevistados, outros responderam enquanto

aguardavam o início das reuniões da CDU e outros ainda levaram o questionário para seus

gabinetes22. O critério de seleção dos parlamentares foi sua relevância para a sub-rede de

habitação e solo urbano. Por isso, foram escolhidos, além de deputados membros da

comissão, outros que têm ou tiveram sua trajetória política ligada ao tema abordado.

Participaram da pesquisa 16 deputados federais (Angela Amin, Eliene Lima, Jackson

Barreto, José Airton Cirilo, Lázaro Botelho, Fernando Chucre, Solange Amaral, Ademir

Camilo, José Paulo Tóffano, Roberto Santiago, Pedro Eugênio, Zezéu Ribeiro, Pedro Wilson,

Laurez Moreira, Ricardo Izar, Maria do Carmo Lara).

Deputado Part. UF Profissão Interesse para a rede
Angela Amin PP SC Servidora Pública e professora Titular da CDU.
Eliene Lima PP MT Engenheiro Civil e professor Titular da CDU.

Ricardo Izar PTB SP Advogado
Presidente da Frente Parlamentar da
Habitação e Desenvolvimento Urbano
do Congresso Nacional.

Maria do Carmo Lara PT MG Psicóloga

Ex-presidente da CDU e atual
presidente da comissão especial do PL
de parcelamento do solo e
regularização fundiária.

Jackson Barreto PMDB SE Advogado e servidor público Titular da CDU.

Zezéu Ribeiro PT BA Arquiteto
Atual presidente da CDU e Presidente
da Frente Parlamentar pela Reforma
Urbana.

Lázaro Botelho PP TO Pecuarista e empresário Titular da CDU.
Fernando Chucre PSDB SP Arquiteto e urbanista Titular da CDU.

                                                
22 Não se pode desconsiderar a influência de secretários parlamentares, principalmente chefes de gabinete, que
ou ajudaram os parlamentares a responder ou mesmo responderam com a anuência do mesmo.
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Pedro Wilson PT GO
Professor de direito e

sociologia

Presidente da Frente Parlamentar em
Defesa das Cidades de Regiões
Metropolitanas e Aglomerações
Urbanas.

José Airton Cirilo PT CE Engenheiro Civil e Advogado Titular da CDU.
Solange Amaral DEM RJ Psicóloga Titular da CDU.
Ademir Camilo PDT MG Médico Titular da CDU.

José Paulo Tóffano PV SP Empresário e professor Titular da CDU.
Laurez Moreira PSB TO Advogado e sociólogo Titular da CDU.
Pedro Eugênio PT PE Economista e professor Suplente da CDU.

Roberto Santiago PV SP Sindicalista e comerciário Suplente da CDU.

Tabela 1.3.1

O objetivo da pesquisa é estudar a participação política na sub-rede de habitação e solo

urbano da CDU-CD por meio da opinião dos parlamentares. Os objetivos específicos são:

avaliar a participação política no âmbito da CDU-CD; avaliar as entidades selecionadas tanto

em termos gerais de participação quanto em termos específicos de representatividade e

colaboração técnica/informacional; avaliar a opinião de parlamentares ligados à sub-rede em

relação à legalização e profissionalização do lobby. As questões foram divididas em três

grandes blocos: o primeiro diz respeito às regras do jogo, o segundo à avaliação geral da

participação política no âmbito da comissão e o terceiro a avaliação específica de entidades

selecionadas.

1° bloco: as regras do jogo.

A grande maioria dos deputados concorda que é necessário um rígido código de

conduta. É bom lembrar que já existe o Código de Ética Parlamentar, ele, porém, não pode

servir para estabelecer regras também para lobistas e representantes da sociedade organizada.

Gráficos 1.3.1 e 1.3.2

Elaborar um rígido código de conduta para 
parlamentares, para os representantes da 
sociedade organizada e para os lobbistas

87%

13%

Sim

Não

 Estabelecer punições a parlamentares, 
representantes e lobbistas que descumprirem o 

código de conduta

81%

19%

Sim 

Não
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Um código de conduta rígido não tem valia sem estabelecer punições aos que dele

descumprirem. A maior parte dos parlamentares também concorda que é necessário

estabelecer punições aos infratores.

Presentes, incluindo viagens e refeições, são considerados inapropriados pelos

deputados federais entrevistados.

Gráfico 1.3.3

Os deputados se dividiram diante da possibilidade de proibir cônjuges e parentes de

atuarem como representantes ou lobistas. Por uma pequena diferença, a maioria não

concordou em estabelecer um período mínimo de 2 anos de quarentena para que

parlamentares tornem-se representantes ou lobistas. E quase a totalidade não concordou em

retirar o privilégio de ex-parlamentares de entrar no Plenário da Casa.

Gráfico 1.3.4 e 1.3.5

 Proibir presentes, incluindo viagens e refeições, 
de representantes e lobbistas a parlamentares

19%

81%

Sim 

Não

 Proibir cônjuges e parentes de parlamentares de 
atuarem como representantes e/ou lobbistas

60%

40%

Sim 

Não

 Estabelecer um período mínimo de 2 anos de 
quarentena para que parlamentares tornem-se 

representantes ou lobbistas

40%

60%

Sim 

Não
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Gráfico 1.3.6

A grande maioria dos deputados também rejeitou a possibilidade de representantes da

sociedade organizada solicitarem a palavra durante as reuniões da Comissão.

Gráfico 1.3.7

Outro ponto rejeitado é possibilidade de representantes e lobistas registrados

encaminharem documentos para serem incluídos nos autos de proposições.

 Retirar o privilégio de ex-parlamentares de entrar 
no Plenário da Casa

94%

6%

Sim 

Não

 Possibilitar que representantes e lobbistas 
registrados solicitem a palavra durante as 

reuniões de Comissões

13%

87%

Sim

Não
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Gráfico 1.3.8

Também não foram aprovadas questões que sugeriam a concessão de privilégios para

representantes de entidades e lobistas:

Gráfico 1.3.9

Gráficos 1.3.10 e 1.3.11

 Possibilitar que representantes e lobbistas 
registrados encaminhem documentos para serem 

incluídos nos autos de proposições

13%

87%

Sim

Não

 Possibilitar o acesso de representantes e 
lobbistas registrados aos sistemas informatizados 

da Câmara

44%

56%

Sim

Não

 Reservar assento a lobbistas e representantes 
registrados em reuniões, audiências públicas e 

eventos da Câmara

38%

62%

Sim

Não

 Possibilitar que representantes e lobbistas 
registrados utilizem as dependências da Casa 

para realizar eventos de interesse da instituição

40%

60%

Sim

Não
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É importante esclarecer que a ênfase no registro nas três questões anteriores tinha a

função de o parlamentar perceber o registro como uma barganha. Ao que parece, isso não foi

percebido. Não quer dizer que não se dê valor ao registro. Nas questões abaixo os deputados

ratificam a idéia de que o registro é fundamental, mesmo nas atas das reuniões de comissão.

Gráfico 1.3.12

Gráfico 1.3.13

O monitoramento das atividades dos representantes e lobistas também conta com o

apoio da grande maioria dos deputados. A questão central agora seria: quais incentivos

seletivos podem ser oferecidos para estimular o registro e a entrega voluntária desses

relatórios?

 Estimular o registro voluntário de representantes 
da sociedade organizada mediante incentivos 

seletivos para cada entidade

13%

87%

Sim 

Não

 Registrar a presença de representantes e 
lobbistas nas atas de reuniões das Comissões

62%

38%

Sim 

Não
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Gráfico 1.3.14

Os parlamentares em sua maioria concordam que a Câmara ofereça cursos de ética e

funcionamento do Legislativo para representantes e lobistas. Vale notar que o oferecimento de

cursos mais aprofundados para os representantes dos movimentos populares recebeu

aprovação ainda maior.

Gráficos 1.3.15 e 1.3.16

A questão que obteve a maior aprovação nesse primeiro bloco foi o oferecimento de

sistemas informatizado aos movimentos populares. É interessante recordar que, em questão

anterior, o acesso aos sistemas informatizados da própria Câmara pelas entidades foi negado.

No entanto, nesse caso as ferramentas informatizadas seriam apenas para os representantes

dos movimentos populares e não para os lobistas ou representantes de segmentos econômicos.

 Desenvolver um sistema de monitoramento das 
atividades dos representantes e lobbistas, por 

meio de relatórios periódicos

81%

19%

Sim

Não

 Oferecer cursos de ética e de funcionamento do 
Legislativo a representantes e lobbistas 

registrados

67%

33%

Sim

Não

 Oferecer cursos mais aprofundados sobre 
ciência política e processo legislativo aos 
representantes dos movimentos populares

7%

93%

Sim 

Não
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Gráfico 1.3.17

2° bloco: avaliação geral.

O segundo bloco de questões refere-se à avaliação geral da participação política no

âmbito da comissão.

A avaliação da abertura à participação política foi considerada boa.
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Avaliação das entidades representativas como um todo foi considerada apenas regular.

Gráfico 1.3.19

O espaço cedido para deliberação com a sociedade organizada foi considerado

suficiente.

Gráfico 1.3.20
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Na opinião dos entrevistados, as entidades e os parlamentares atuam basicamente num

misto de cooperação e concorrência. Ou seja, eles cooperam em determinados pontos em que

seus interesses convergem, mas concorrem em pontos controversos. A tolerância também

marca os trabalho da CDU, mostrando que as opiniões divergentes são toleradas. O grau de

confiança também situa-se em um patamar saudável, pendendo um pouco mais para a

confiança generalizada no espectro geral. Vale notar que não se busca aqui a total cooperação,

nem a confiança generalizada, nem a tolerância a tudo. O que se procura é um meio termo que

torne o ambiente cívico e propício ao desenvolvimento da participação política benéfica ao

governo democrático.

Gráfico 1.3.21

Gráfico 1.3.22
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Gráfico 1.3.23

A percepção dos deputados em relação à importância das audiências públicas é de que

elas são fundamentais (quando não boas) para se conhecer a multiplicidade dos pontos de

vista. Como já foi visto anteriormente, isso não corresponde à realidade. As audiências,

quando muito, reúnem parlamentares e entidades com pontos de vista semelhantes, mas não é

por isso que os deputados deixarão de apoiar esses eventos importantes para eles

individualmente, pois neles podem tornar sua posição pública em relação a questões que

muitas vezes afetam suas bases eleitorais, como também podem usar as audiências para um

melhor acesso ao Executivo Federal.

Gráfico 1.3.24
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Em relação aos fóruns disponibilizados pelo Estado para a participação política,

evidencia-se que no âmbito federal a atuação das entidades deve ocorrer nas comissões e no

MCidades, não no pleno da Câmara nem na Presidência da República. Para os parlamentares,

as prefeituras são fóruns de atuação política mais importantes que as câmaras municipais para

as questões de desenvolvimento urbano, o que talvez possa refletir o relacionamento estreito

entre deputados federais e prefeitos.

Gráfico 1.3.25
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representantes de segmentos econômicos e/ou sociais, associações de prefeitos e órgãos

municipais e os Estados Federados conseguiram a unanimidade dos votos; o que nem os

movimentos populares nem as OCIPs conseguiram.

3° bloco: avaliação específica das entidades selecionadas.

O bloco três corresponde à avaliação específica quanto à participação,

representatividade e capacidade técnica/informacional de algumas entidades selecionadas.

Pela percepção quanto à legitimidade da representação política das entidades, pode-se

dizer que ainda há desconhecimento por parte dos deputados em relação às entidades

representativas. Os melhores avaliados foram o CBIC e o SECOVI do lado empresarial e o

FNRU e o CONAM do lado dos movimentos populares.

Gráfico 1.3.27
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Em relação à colaboração técnica/informacional das entidades para a CDU, pode-se

reafirmar o desconhecimento dos deputados em relação à colaboração das entidades. Mas

também não se pode deixar de notar que é considerável o número de participantes que

atestaram a fraca colaboração das entidades em apresentar conhecimentos e informações que

contribuam substancialmente para o melhor entendimento das questões em debate na CDU.

Gráfico 1.3.28
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Pode-se afirmar que a avaliação das entidades caiu quando comparada à avaliação

geral de participação feita anteriormente na qual não se explicitava o nome das entidades. No

primeiro resultado, a participação geral ficou predominantemente de regular a boa. No

resultado abaixo, pode-se notar que, apesar de ainda predominar os resultados regular e boa,

cresceu consideravelmente as avaliações ruim e péssima. O FNRU foi o melhor avaliado. O

nível de conhecimento em relação aos movimentos populares foi, no geral, maior que o

conhecimento em relação às associações empresariais. Pode-se dizer que, comparando os

representantes de segmentos econômicos e sociais, os últimos foram melhor avaliados.

Gráfico 1.3.29
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CONCLUSÕES DA PESQUISA COM OS DEPUTADOS FEDERAIS

Há um consenso básico entre os deputados federais entrevistados em relação à

normatização do lobby23. A grande maioria dos parlamentares crê na necessidade do registro

para as entidades da sociedade organizada partícipes das atividades legislativas e de um

código de conduta para os atores políticos que inclua o estabelecimento de punições aos que

descumprirem as regras. Essa normatização eqüivale ao que se poderia chamar de legalização

do lobby e da profissão de representante, bem como da profissão de lobista. É importante que

fique bem clara a distinção entre esses dois atores: o representante é ligado a alguma entidade

que têm a presunção de representar segmentos sociais e/ou econômicos e a palavra lobista

está, aqui, restrita aos profissionais de empresas especializadas em lobby que agem em nome

de terceiros mediante remuneração.

Em relação ao código de conduta, os deputados federais têm o Código de Ética

Parlamentar que pretende disciplinar sua conduta. Apesar de o Art. 4º estabelecer que receber

vantagens indevidas em decorrência do cargo é ato incompatível com o decoro parlamentar,

torna-se necessário inserir normas específicas em relação às atividades de lobby a fim de que

o código possa servir de preciso instrumento de controle para a atuação dos deputados

federais em seu relacionamento com a sociedade organizada. Já os representantes e lobistas

necessitariam de um código à parte. De fato, se considerarmos o lobista como um

“representante” contratado por alguma entidade para falar em seu nome, não há necessidade

de regras diferenciadas, pois a entidade estaria, no ato de registro de seu representante,

chancelando a participação do lobista. Aliás, o próprio ato de registro, poderia consistir no

ritual de adesão ao código de conduta.

Para que se possa punir os infratores, também é necessário, além do código de conduta

para os participantes, um eficiente sistema de monitoramento das atividades de lobby. O

registro e a identificação dos representantes é apenas o início, seguido pela disponibilização

de informações sobre as entidades, seu passado e seus interesses. Os deputados também

concordam que é necessário elaborar relatórios periódicos (anuais, trimestrais) das atividades

desenvolvidas e registrar a presença de representantes e lobistas nas atas de reuniões de

comissões. Pode-se somar a isso, uma avaliação técnica da participação política nas

                                                
23 Procura-se aqui utilizar a palavra lobby no sentido de participação política da sociedade organizada no âmbito
das comissões de mérito do Legislativo. Porém, não há como deixar de considerar o que a palavra lobby
representa para os deputados entrevistados.
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comissões de mérito realizada pela própria Câmara dos Deputados e uma pesquisa de opinião

com os atores a fim de garantir uma boa avaliação das atividades de lobby.

Em relação ao que deve ser proibido, os deputados que participaram da pesquisa foram

quase unânimes em banir quaisquer presentes dados a eles por representantes e/ou lobistas,

incluindo viagens e refeições. Na prática, entretanto, não é tão simples coibir tais benesses,

ainda mais quando se trata de parlamentares que têm estreita relação com associações

empresariais. Como proibir um Senador que preside a CNI de receber viagens da entidade que

representa? De viajar com seus amigos e colegas de trabalho ou de, simplesmente, jantar com

eles?

O rol de proibições aprovadas por nossos parlamentares diminuem drasticamente

quando essas passam a incidir sobre questões que possam afetar seu futuro profissional. É

prática comum ex-congressistas tornarem-se lobistas ou representantes, a profissão é uma

excelente opção para quem não conseguiu se reeleger. As prerrogativas de que gozam, mesmo

depois de deixarem o cargo eletivo, facilitam muito o trabalho de lobby e, conseqüentemente,

torna-os excelentes opções para as entidades representativas e empresas de consultoria. Para

os deputados, não há porque abrir mão dessa reserva de mercado profissional. Por isso,

proibições do tipo “estabelecer um período mínimo de dois anos de quarentena para que os

parlamentares possam se tornar lobistas ou representantes” ou “proibir cônjuges e parentes de

parlamentares de atuarem como representantes ou lobistas” não encontram simpatia entre

nossos deputados federais. “Retirar o privilégio de ex-parlamentares de entrar no Plenário da

Casa” recebeu ainda menos adesão. Pode haver nesse resultado, além de corporativismo, um

traço cultural característico do brasileiro que tende a ter consideração por seus ex-colegas e

não vê com bons olhos a tentativa de os impedir de visitá-los a fim de que não se perca o

“convívio” ou a “amizade”. No entanto, essas três medidas rejeitadas foram a forma que os

norte-americanos encontraram para coibir a entrada de políticos na profissão de lobista. A

experiência histórica estadunidense mostrou o perigo para a democracia dessas relações entre

ex-agentes políticos e o poder econômico. Essas precauções, infelizmente, não encontram

abrigo nas opiniões de nossos parlamentares.

A maior parte dos deputados partícipes da pesquisa concordou que se deve estimular o

registro voluntário de representantes da sociedade organizada por meio de incentivos

seletivos. Mas quais incentivos seriam esses? Na pesquisa, os parlamentares rechaçaram

quase todas as propostas que indicavam prerrogativas a representantes e lobistas. Na verdade,

praticamente todas as concessões que incluíam os lobistas foram rejeitadas. Talvez, haja um



CENTRO DE FORMAÇÃO, TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO
60

ranço entre os parlamentares de que lobistas não podem ter nada de graça do Estado, nem

acesso aos sistemas informatizados da Casa, como o SILEG24. Mas há uma outra leitura da

rejeição desses incentivos: não é o ganho de prerrogativas dos representantes ou lobistas que

desagrada, mas a perda de prerrogativas dos próprios deputados. De forma alguma é

interessante para o parlamentar perder qualquer prerrogativa de atuar como mediador entre as

entidades representativas e a instituição Câmara dos Deputados.

Por isso, não é interessante “possibilitar que representantes e lobistas registrados

encaminhem documentos para serem incluídos nos autos de proposições”. São os deputados

que fazem isso: encaminham, em nome deles, para as entidades. Do ponto de vista da

democracia, seria melhor que as entidades não precisassem, nesse caso, ter que passar pelos

parlamentares para ter acesso à Câmara dos Deputados. O melhor seria o encaminhamento de

documentos ser livre e avaliada sua pertinência para inclusão nos autos pelo corpo técnico da

instituição. Vale lembrar que esses documentos não representam nada mais que insumos para

que os parlamentares possam melhor se informar sobre a proposição.

Outros incentivos, que de alguma forma possam incidir sobre os trabalhos legislativos,

foram ainda mais rejeitados. Nesses casos, os parlamentares têm razão. Já é difícil dar

andamento aos trabalhos das comissões nas reuniões, imagine se incluirmos a possibilidade de

os representantes solicitarem a palavra? Disse-me um deputado após ler a questão. Isso,

certamente, poderia comprometer o bom funcionamento da comissão. No caso dos eventos, há

uma lógica parecida: já é difícil a instituição suportar a demanda por eventos de deputados e

de órgãos da Casa, os representantes seriam mais um concorrente por espaço. Já a reserva de

assentos torna-se complicada nos plenários das comissões que já são pequenos e, de fato, não

é necessária para reuniões ordinárias nem para a maioria das audiências públicas. Em casos de

audiências e eventos mais concorridos pelo público, é comum que se separem cadeiras para os

representantes.

Os únicos incentivos que receberam aprovação dos parlamentares entrevistados foram

o “oferecimento de cursos de ética e funcionamento do Legislativo a representantes e lobistas

registrados” e o “oferecimento de cursos mais aprofundados sobre ciência política e processo

legislativo aos representantes dos movimentos populares”, além da aprovação quase unânime

do  “oferecimento de ferramentas informatizadas que contribuam para o desenvolvimento dos

movimentos populares”. Aliás, ficou evidente que os movimentos populares gozam de maior

simpatia dos parlamentares e que os mesmos apóiam ações da instituição em prol da

                                                
24 Sistema de Informações Legislativas.
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ampliação e profissionalização desses movimentos. Isso constitui importante legitimação

desses canais representativos.

Fazer o registro das entidades e de seus representantes na instituição, elaborar um

código de conduta, um sistema de monitoramento e prever punições aos transgressores são o

primeiro passo para a legalização e profissionalização do lobby. Ao que parece, já se

encontram no parlamento brasileiro as condições necessárias para esse primeiro passo.

Também parece que o desenvolvimento das atividades de lobby no Brasil, apesar do

amadorismo, tem colaborado para o bom andamento dos trabalhos do Legislativo Federal. A

avaliação geral da participação política no âmbito da CDU foi positiva, os deputados

consideraram suficiente o espaço de deliberação cedido às entidades e regular a atuação dos

representantes na comissão. Isso mostra que, na visão dos entrevistados, a Câmara é

permeável aos interesses organizados, mas a participação política das entidades ainda precisa

ser aprimorada e profissionalizada a fim de que satisfaça as expectativas de todos os

participantes da rede.

A avaliação geral do civismo25 no ambiente de trabalho da rede política CDU também

conseguiu bons resultados. Na opinião dos entrevistados, as entidades e os parlamentares

atuam basicamente num misto de cooperação e concorrência. Ou seja, eles cooperam em

determinados pontos em que seus interesses convergem, mas concorrem em pontos

controversos. A tolerância também marca os trabalho da CDU, mostrando que as opiniões

divergentes são toleradas. O grau de confiança também situa-se em um patamar saudável,

pendendo um pouco mais para a confiança generalizada no espectro geral. Vale notar que não

se busca aqui a total cooperação, nem a confiança generalizada, nem a tolerância a tudo. O

que se procura é um meio termo que torne o ambiente cívico e propício ao desenvolvimento

da participação política benéfica ao governo democrático.

Como conclusão geral do capítulo, pode-se dizer que a participação política das

entidades amadureceu, no sentido de os movimentos populares e as associações empresariais

passarem a não mais se considerarem como inimigos colocados em lados opostos

irreconciliáveis. No decorrer dos embates iniciados na Constituinte, as entidades partícipes

dos trabalhos da CDU ampliaram horizontalmente o relacionamento uns com os outros, com o

Poder Público e com órgãos técnicos e científicos; passaram a tolerar as opiniões divergentes

e a percebê-las como necessárias para o desenlace de questões complexas. Também passaram

a confiar mais uns nos outros, ou, pelo menos, a desconfiar menos, o que gerou uma contínua
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relação de troca que a qualquer momento poderia apresentar desequilíbrio ou falta de

correspondência, mas que supunha expectativas mútuas de que o que foi concedido hoje

venha a ser retribuído no futuro. Em suma, o ambiente de deliberação criado em torno da

comissão tornou-se mais cívico e, com isso, passou a propiciar que antigas questões outrora

insolúveis pudessem caminhar para uma solução que muitas vezes não era a ideal para

nenhum dos grupos, mas que, certamente, era a melhor possível para o momento.

                                                                                                                                                        
25 O civismo e suas características serão vistos detalhadamente no próximo capítulo.
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Capítulo 2 – Civismo e Participação Política

Por que alguns governos democráticos têm bom desempenho e outros não?
(PUTNAM, 1993, p.19).

A preocupação no capítulo anterior com o ambiente propício ao desenvolvimento da

participação política benéfica ao governo democrático encontra raízes neste capítulo. Muitos

de nós temos o pré-conceito de que a participação política por si só é benéfica e essencial ao

regime democrático. Herdamos isso do ideal grego da participação de muitos na vida da

cidade a fim de que a mobilização de um pensamento coletivo para o governo facilite a

resolução dos problemas coletivos. Mas a relação entre a participação política e a eficiência

dos governos democráticos não é tão simplista. Em um ambiente intolerante e propenso a

idéias radicais, por exemplo, é pouco provável que a participação política, seja ela organizada

ou não, colabore para a boa governança em um contexto democrático.

Mas afinal, por que alguns governos democráticos funcionam e outros não? A

incômoda questão que inicia o livro de Robert Putnam, Comunidade e Democracia, leva os

mais ávidos e desatentos a responder: porque em alguns governos há participação política e

em outros não há. Porém, não é bem isso que o autor nos mostra. A participação política em si

não contém nenhum juízo de valor. Não estaria o cidadão que pede um emprego ao

parlamentar de seu Estado participando ativamente da política? Não seria o clientelismo uma

forma de participação política tanto quanto o engajamento em movimentos étnicos ou

altruístas? Como constata o autor, o Mezzogiorno26 não se tornou apolítico ou associal, pelo

contrário, a habilidade política e os contatos sociais sempre foram essenciais para sobreviver27

(PUTNAM, 1993, p. 154). Com isso, Putnam demonstra que a questão não fecha em haver ou

não participação política, nem apenas em haver mais ou menos participação. Não é a

existência ou inexistência de vínculos sociais, mas como esses colaboram ou não para o bom

desempenho do governo democrático, pois há uma participação política saudável e benéfica a

esse tipo de governo e outra degenerativa e prejudicial. Esse alerta, como também constata

                                                
26 Historicamente, o Mezzogiorno compreende as regiões Abruzzo, Molise, Puglia, Campânia, Basilicata,
Calábria, e Sicília, mais zonas do Lácio (zona de Gaeta).

27 Por meio de uma pesquisa com os governos regionais da Itália, Putnam comprovou que, de maneira diversa da
que acreditavam os teóricos italianos da época, as  regiões de maior pobreza e de mais baixo desempenho
governamental não deixaram de cultivar os laços sociais, mas apenas utilizavam outro modo relacionamento
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Pateman, já havia sido dado anos antes pelos estudiosos da República de Weimar, como

Schumpeter, que observaram os perigos das altas taxas de participação das massas com

tendência fascista e acabaram por relacionar a palavra “participação” mais com o conceito de

totalitarismo do que com o de democracia (PATEMAN, 1992, p. 11).

A própria definição de participação política nem sempre é unívoca e, muitas vezes,

depende das convicções ideológicas de quem utiliza o conceito. Além disso, o termo

participação se acomoda também a diferentes interpretações, já que se pode tomar parte

nalguma coisa de modo bem diferente, desde a condição de simples espectador à de

protagonista. Em sentido estrito, o conceito de participação política é reservado para situações

em que o indivíduo contribui direta ou indiretamente para uma decisão política,

principalmente aquelas relacionadas às atividades típicas das democracias ocidentais

(BOBBIO; NICOLA; PASQUINO, 1995, p. 888, 889 e 890), e, pode-se acrescentar, não

apenas influenciar nas decisões, mas também acompanhar se o que foi decidido está sendo

respeitado, bem feito e, posteriormente, avaliar se a decisão foi a melhor possível para o

momento. Se o conceito de participação política é de difícil manejo, o de civismo, cunhado

por Putnam, é igualmente impreciso, porém, fundamental para compreender as idéias de

Comunidade e Democracia. É a partir dele que o autor distingue como boa para o regime

democrático a participação cívica e prejudicial a participação não-cívica. Mas afinal, o que é

civismo? Em Putnam o conceito de civismo aparece atrelado ao de cultura, entendida no

amplo sentido do que pensa e faz uma dada sociedade, incluindo os produtos desses

pensamentos (ciência, arte, técnica) e os comportamentos humanos. Mas não parece ser uma

cultura política, já que a cultura cívica está baseada principalmente no relacionamento entre o

indivíduo e seus grupos informais, os quais, em sua grande maioria, não são, em sentido

estrito, políticos. É no time de futebol de várzea, no time de boliche, na sociedade orfeônica

que Putnam encontra os cernes do civismo, não nos grupos formais, não nos interesses

politicamente organizados.

Apesar de ser um tipo de cultura “não política” a cultura cívica influi diretamente na

cultura política, já que condiciona opiniões e atitudes fundamentais para o desenvolvimento

das atividades políticas. Porém, há dois outros fatores que merecem destaque antes de se focar

nos termos utilizados por Putnam para definir a cultura cívica e a cultura não-cívica: o

contexto político-social e a história. O contexto político-social, ao que parece, exerce forte

                                                                                                                                                        
interpessoal.
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influência principalmente no florescimento da cultura cívica, visto que é mais amplo e, muitas

vezes, externo à própria comunidade e sua cultura. Putnam verificou que o colapso do

republicanismo comunal no Norte da Itália solapou a cultura cívica durante anos de guerras,

invasões estrangeiras, pestes e crises econômicas. Não havia mais espaço para o civismo.

Mas, quando o ambiente externo voltou a ser favorável ao regime democrático, a cultura

cívica ressurgiu com toda sua força e mostrou-se superior ao reagir às oportunidades que

surgiram com a unificação da Itália. Se o contexto político-social aparece como fator externo

que influencia a cultura em um dado tempo, pode-se dizer que a história surge como fator

interno que influencia a cultura através do tempo. Para Putnam, a influência histórica

praticamente determina a cultura (PUTNAM, 1993, p.188) e gera ao menos dois tipos de

equilíbrio social que tendem a se auto-reforçarem: a cultura predominantemente cívica e a

cultura predominantemente não-cívica. A partir dessas duas culturas, os cidadãos tendem a

estabelecer suas atitudes de modo a se ajustarem ao meio ambiente em que vivem. A partir

desse ajuste, é estabelecida a preponderância da participação política cívica, na cultura cívica,

e da participação política não-cívica, na cultura não-cívica.

Visto a influência do contexto político-social e da história no desenvolvimento da

cultura cívica, torna-se mais profícua a análise da pergunta: o que é civismo? Putnam, apesar

de não responder diretamente a essa questão, adota campos lexicais bem definidos para

distinguir o ambiente cívico do ambiente não-cívico.

Ambiente cívico Ambiente não-cívico

Espírito público Clientelismo/oportunismo

Cooperação Concorrência

Relações horizontais Relações verticais/hierarquia

Tolerância Intolerância

Confiança Desconfiança

Obediência voluntária Coerção/insubordinação

Fraternidade Familismo amoral

Humanismo28 Autoritarismo

Tabela 2.1

                                                
28 Apesar de Putnam não usar esse termo, considerei-o mais apropriado para expressar essa tendência tida como
“democrática” de acatar o debate pluralista como método de resolução de problemas e a votação como método
de tomada de decisão, em oposição ao autoritarismo.
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Em princípio, Putnam implicitamente apresenta dicotomias para caracterizar o

comportamento cívico e o não-cívico. Depois, ele mesmo trata de implodir tais dicotomias e

colocar no lugar espectros cuja gradação ótima é de difícil percepção. A cooperação, por

exemplo, é tida como característica imprescindível para o civismo. Porém, o autor implode a

dicotomia COOPERAÇÃO X CONCORRÊNCIA ao enfatizar que as empresas da Emilia-

Romagna operam em um misto de concorrência com cooperação que demonstrou ser muito

mais adaptado às oportunidades do dinâmico mundo econômico dos anos 70 e 80 que a

simples cooperação. De fato, essas empresas competem acirradamente no campo da eficiência

e da inovação em produtos, mas cooperam nos serviços administrativos, na aquisição de

matérias-primas, no financiamento e na pesquisa.

Essas pequenas empresas combinam baixa integração vertical com alta integração
horizontal, sub-contratando para trabalho extra concorrentes temporariamente sub-
empregados. Associações industriais prestam assistência administrativa e até mesmo
financeira, enquanto os governos locais propiciam a infra-estrutura e os serviços
sociais indispensáveis, como treinamento profissional, informação sobre mercados
de exportação e tendências mundiais da moda etc. O resultado é uma estrutura
econômica tecnologicamente adiantada e altamente flexível, não é de se admirar que
essas regiões de especialização flexível tenham gozado de uma prosperidade acima
da média (PUTNAM, 1993, p.169 e 170).

Em relação à dicotomia RELAÇÕES VERTICAIS X RELAÇÕES HORIZONTAIS,

Putnam também a implode ao enfatizar que toda sociedade se caracteriza por sistemas de

intercâmbio e comunicação inter-pessoais, tanto formais quanto informais, que, apesar de uns

serem basicamente “horizontais”, congregando agentes que têm o mesmo status e o mesmo

poder, e outros basicamente “verticais”, juntando agentes desiguais em relações assimétricas

de hierarquia e dependência, na realidade quase todos eles combinam ambas as

características. (PUTNAM, p.182 e 183). Isso não anula as diferenças entre os dois tipos de

relacionamento, mas muda uma questão dicotômica para um espectro cuja gradação ideal

torna-se muito mais complexa. Mesmo conceitos aparentemente mais óbvios, como

obediência, tolerância e confiança, merecem parêntesis do autor para que não sejam tomados

como “bons” ou “ruins” em essência.

A confiança é a que mereceu o maior deles, não injustificadamente: os mais ávidos e

desatentos também poderiam imaginar que a confiança é a base do civismo de Putnam. Mas

qual confiança? Não é uma confiança cega, não é credulidade, não se confia que uma
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pessoa/entidade fará alguma coisa simplesmente porque ela disse que irá fazer. Confia-se

porque, conhecendo a disposição dela, as alternativas de que dispõe e suas conseqüências, a

capacidade dela e tudo o mais, espera-se que ela preferirá agir assim (PUTNAM, 1993,

p.180). O dilema do prisioneiro29 ilustra bem a importância da confiança para a ação coletiva.

A partir dessa definição básica de que a confiança implica uma previsão do comportamento

de um outro, ou seja, depende de uma expectativa, abre-se espaço para a descrição de diversos

tipos de confiança, entre as quais se destaca a reciprocidade como tipo de confiança social que

operaria como um redutor da complexidade das escolhas individuais condicionadas pela

incerteza que caracteriza a vida moderna e, ao mesmo tempo, ofereceria um marco de

segurança para a comunidade. Putnam vai além, ainda distingue dois tipos de confiança

social, chamadas de reciprocidade: a primeira (reciprocidade “balanceada” ou específica) diz

respeito à permuta simultânea de itens de igual valor; a segunda (reciprocidade “generalizada”

ou difusa) diz respeito a uma contínua relação de troca que a qualquer momento apresenta

desequilíbrio ou falta de correspondência, mas que supõe expectativas mútuas de que um

favor concedido hoje venha a ser retribuído no futuro, como na amizade (PUTNAM, 1993,

p.181-182). O cuidado do autor em definir seus conceitos demonstra a dificuldade em

trabalhar com eles por serem abstratos, muitas vezes vagos, e sujeitos a interpretações. A

questão não está mais em promover ou não confiança, mas em promover a reciprocidade

difusa sem esquecer que ela não significa de modo algum credulidade.

Também outros conceitos citados por Putnam, como fraternidade e familismo amoral

estão, de certo modo, relacionados com a confiança. A cooperação também, aliás, é a própria

confiança que promove a cooperação e também que desonera as relações de troca ou a

administração de bens comuns. O dilema do pasto coletivo30 demonstra muito bem a

importância desse misto de confiança e cooperação, a falta de acordo sobre o uso excessivo

do pasto acaba por destruir o recurso comum do qual depende a subsistência de todos. Putnam

                                                
29 Dois suspeitos, A e B, são presos pela polícia. A polícia tem provas insuficientes para os condenar, mas,
separando os prisioneiros, oferece a ambos o mesmo acordo: se um dos prisioneiros, confessando, testemunhar
contra o outro e esse outro permanecer em silêncio, o que confessou sai livre enquanto o cúmplice silencioso
cumpre 10 anos de sentença. Se ambos ficarem em silêncio, a polícia só pode condená-los a 6 meses de cadeia
cada um. Se ambos traírem o comparsa, cada um leva 5 anos de cadeia. Cada prisioneiro faz a sua decisão sem
saber que decisão o outro vai tomar, e nenhum tem certeza da decisão do outro. A questão que o dilema propõe
é: o que vai acontecer? Como o prisioneiro vai reagir?

30 Imagine vários fazendeiros dividindo o mesmo pasto para alimentar suas vacas. A tendência é que cada um
deles tente colocar o maior número possível de cabeças de gado ali. Isso levará à destruição do pasto e à morte
dos animais, mas a atitude predominante entre os jogadores, assim mesmo, é: "Se eu não o fizer, alguém fará".
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deixa claro que, neste caso, a coerção de um terceiro é inviável para garantir a cooperação.

Primeiro porque é onerosa, o que acaba tornando as sociedades que muito a utilizam menos

eficientes. Segundo porque como bem público está também sujeita ao mesmo dilema básico

que busca resolver. Quem fiscalizará os fiscalizadores? Quem controlará os controladores? Se

há a necessidade recorrente do uso da força, os que detêm seu monopólio legítimo certamente

a usarão em proveito próprio a expensas do resto da sociedade (PUTNAM, 1993, p.175).

Porém, o autor retoma a necessidade da coerção, mesmo que seu papel não seja central, como

imprescindível para o bom andamento do jogo político: a obediência é fundamental para

civismo, mas é igualmente fundamental que existam punições gradativas entre as regras do

jogo político propostas por Putnam. A questão não está mais entre obedecer voluntariamente

ou sob coação, mas como conciliar voluntarismo e coação a fim de conseguir os melhores

resultados com o mínimo de custos. Também em relação à tolerância, a questão não é apenas

definir uma dicotomia entre os que ad-rogam a tolerância pluralista em oposição a um

radicalismo qualquer. Mesmo no pluralismo há questões delicadas: qual o grau de tolerância

que se deve ter com opiniões e atitudes anti-democráticas, que visam a abolir ou restringir o

governo democrático? Não são questões simples e, como demonstra Putnam, não são relações

dicotômicas.

 Outra questão não menos complexa que permeia o livro Comunidade e Democracia é

a que diz respeito à dicotomia HUMANISMO X AUTORITARISMO. Como demonstrou

Carole Pateman em seu livro Participação e Teoria Democrática, é notado que, em grupos de

condições sócio-econômicas mais baixas, há, além do desinteresse em política, tendências e

atitudes autoritárias amplamente difundidas. Mas é importante observar que o autoritarismo

não é apenas uma tendência, ou uma atitude periférica que pode ser simplesmente modificada.

Segundo a teoria comportamental, existem dois tipos extremos de consciência ou superego,

malgrado haja evidentemente uma enorme gama distribuída entre os dois extremos: num, o

tipo persecutório, que tende a culpar os outros por suas frustrações e cuja consciência baseia-

se sobretudo no temor à punição; no outro, o depressivo, que tende a julgar-se responsável e

cuja consciência baseia-se predominantemente no temor de magoar ou desapontar o objeto

amado. O primeiro reagirá a sentimentos de culpa por meio de propiciação, o segundo por

tentativas de reparação. A primeira personalidade inclina-se para o autoritarismo e a última

para o humanismo (BROWN, 1963, p.45). Assim, há um componente herdado do

comportamento que deve ser levado em conta em uma análise sobre autoritarismo e

humanismo. Evidentemente, essa característica tende a se reforçar ou não de acordo com o
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relacionamento entre o indivíduo e seus grupos informais, formais e na relação pais/filhos.

Fica evidente que Putnam busca mostrar um caráter regional cívico, caracterizado pela

predominância do comportamento cívico localizado nos estados do Norte da Itália, e um

caráter regional não-cívico, caracterizado pela predominância do comportamento não-cívico

localizado nos estados do Sul da Itália. O autor também demonstra a importância do contexto

político-social como fator de abafamento ou florescimento da cultura cívica e a importância

quase determinista da história para o desenvolvimento de um dos dois tipos de equilíbrio

social encontrados na Itália: o cívico e o não-cívico. Certamente, diante de novos problemas

que requerem solução coletiva, tende-se a buscar soluções no próprio passado. Os indivíduos

das comunidades cívicas descobrem em sua história exemplos bem-sucedidos de colaboração

cívica, enquanto os das regiões menos-cívicas encontram exemplos de clientelismo e

oportunismo (PUTNAM, 1993, p.184). Embora a história condicione a cultura, o modo como

a cultura condiciona o comportamento dos indivíduos merece nova digressão. Segundo

Putnam, o indivíduo procura adequar seu comportamento para ajustá-lo ao meio em que vive,

por isso é tão adequado o comportamento não-cívico no Sul italiano, da mesma forma que o

era no reinado siciliano de Frederico II. O que o autor não enfatiza é que o indivíduo também

deve adequar seu comportamento a si mesmo, ou seja, deve adequá-lo tanto ao

comportamento herdado quanto ao adquirido durante suas relações com seus pais, grupos

informais e formais (BROWN, 1963, p.275). Não se pode conceber que, considerando, por

exemplo, o meio político como corrupto, qualquer indivíduo que ingresse na política tornar-

se-á também um corrupto. O meio irá corrompê-lo caso as opiniões e atitudes corruptas

estejam em consonância com as atitudes e opiniões que ele herdou e adquiriu durante sua

vida. O meio deve ser visto mais como um reforçador do que como um fator determinante do

comportamento individual.

É claro que não se deve desprezar a influência do meio ambiente, da cultura e da

história no comportamento humano. A herança siciliana, adquirida após séculos de

despotismo, certamente influencia de modo contundente o hábito de insubordinação e a falta

de espírito comunitário em todas as classes. O oportunismo surge como atitude adequada aos

cidadãos do Mezzogiorno em que a fé pública se vê reduzida ao mínimo.

A vida coletiva nas regiões cívicas é facilitada pela expectativa de que os outros
provavelmente seguirão as regras. Sabendo que os outros agirão assim, o mais
provável é que o cidadão faça o mesmo, satisfazendo assim às expectativas deles.
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Nas regiões menos cívicas, quase todos esperam que os demais violem as regras.
Parece tolice obedecer às regras de trânsito, às leis do fisco ou às normas
previdenciárias quando se espera que os demais venham a desobedecê-las. Então,
você também engana, e as cínicas e funestas expectativas de todos acabam se
confirmando. (PUTNAM, 1993, p.124)

Como se pode notar, o espírito público está mais ligado às expectativas dos indivíduos

que a um tipo de altruísmo no qual o cidadão seria levado a pensar no bem comum31 em

detrimento ou acima de seus interesses individuais. Essas expectativas, auxiliadas pelas

normas e pelas instituições sociais, cumprem importante papel visto que tornam viáveis

modos/estilos de vida pela classificação de comportamentos como elogiáveis, indesejáveis e

até impensáveis (PUTNAM, 1993, p.192). A moral da Roma antiga é, certamente, muito

diferente da moral romana da época do renascimento e, ainda mais, da capital da Itália na

época analisada por Putnam. Para se ter uma idéia de como o contrato social que sustenta a

comunidade cívica ou não-cívica é de cunho moral e não legal, vale como bom exemplo o

dilema da cerveja: um caminhão carregado de latas de cerveja sofre um acidente e tomba em

uma rodovia federal, em poucos minutos, praticamente todos os veículos que estão passando

pelo local param e, aos poucos, levam toda a carga. Isso, apesar de roubo, é, sem dúvida

alguma, o comportamento do brasileiro de moral frouxa, que não vê a atitude como errada,

que espera que todos deverão agir dessa forma. Esquece-se que, no seguro da empresa de

transporte ou mesmo da própria fábrica, já está embutido esse “custo Brasil” que será

repassado para o preço final da própria cerveja. Embora menos diretamente que os outros

dilemas apresentados por Putnam (dilema do prisioneiro, do pasto coletivo, do fura-greve e do

bem público), esse exemplo demonstra como toda vida coletiva, inclusive o desempenho das

instituições sociais, desde os mercados de crédito internacionais ou os governos regionais até

as filas de ônibus, depende de como esses problemas são resolvidos.

Num mundo habitado por santos, talvez os dilemas da ação coletiva não existissem,
mas o altruísmo universal é uma premissa quixotesca para quaisquer ações ou
teorias sociais. Quando os atores são incapazes de assumir compromissos entre si,
eles têm que renunciar – pesarosamente, porém racionalmente – a muitas
oportunidades de proveito mútuo (PUTNAM, 1993, p.174).

                                                
31 É difícil saber quem seria o intérprete do bem comum, como também é impossível definir empiricamente
quem seria o portador de uma vontade geral, podendo aceitar apenas a vontade da maioria como sendo a vontade
de todos (BOBBIO; NICOLA; PASQUINO, 1995, p. 106).
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Para Putnam, as instituições, apesar de moldadas pela história, têm papel socialmente

ativo e modificador, pois moldam a política e seus atores. Pateman também considera que as

instituições têm papel fundamental: o governo e as instituições públicas seriam, acima de

tudo, educativos e, como são uma grande influência sobre a mente humana, sua abertura à

participação teria importante papel no desenvolvimento de um caráter “ativo” de espírito

público. Já Putnam crê que os sistemas de participação cívica são uma forma essencial de

capital social: quanto mais desenvolvidos forem esses sistemas numa comunidade, maior será

a probabilidade de que seus cidadãos sejam capazes de cooperar em benefício mútuo

(PUTNAM, 1993, p.183). E não para por aí, o autor ainda fornece algumas dicas de como

superar a lógica da ação coletiva: informações disponíveis sobre os jogadores e seu passado,

número limitado de jogadores, jogo repetido indefinidamente, punições gradativas em jogadas

posteriores, mecanismos não onerosos para a solução dos conflitos, custos altos aos

transgressores, iteração e interconexão dos jogos, clara definição dos limites e propósitos da

instituição (PUTNAM, 1993, p.176). Cabem ainda outras soluções, como a promoção do

relacionamento entre os jogadores, a definição de regras claras de debate e exposição, a

utilização de tecnologias da informação e de comunicação.

Em todas as sociedades os dilemas da ação coletiva obstam as tentativas de cooperar

em benefício mútuo, seja na política ou na economia. O conceito de capital social surge no

trabalho de Putnam como um grande facilitador para a aplicação prática desse complexo

arcabouço de conceitos utilizados para caracterizar o comportamento cívico para a solução

dos dilemas. Pode-se até dizer que é um indicador do “grau de civismo” de uma dada

comunidade. Uma característica específica do capital social é que ele é normalmente um bem

público, ao contrário do capital convencional, que normalmente é um bem privado. Tal como

sucede com o capital convencional, os que dispõem de capital social tendem a acumular mais.

E, tal como sucede com a ação coletiva dos grupos grandes ou latentes, o capital social tem de

ser gerado como subproduto de outras atividades sociais (PUTNAM, 1993, p.179). Embora

possa parecer vago, o termo cunhado por Putnam é de fácil aplicação prática e até mesmo

passível de mensuração. Popularmente, fala-se em capital social quando falta confiança para

agir cooperativamente em prol de um benefício/interesse mútuo. Mas é bom lembrar que o

capital social não está na qualidade do relacionamento entre um indivíduo e outro, mas no

relacionamento entre toda a rede comunitária.

A cultura cívica, o capital social e a participação política cívica surgem no trabalho de

Putnam como grandes alicerces para a construção de um entendimento sobre como fazer a
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democracia funcionar. Quanto mais capital social e mais forte cultura cívica e participação

cívica, mais forte a Sociedade, o Estado e, provavelmente, a economia. Longe de ser um

convite à inércia, como explicitado pelo próprio autor (PUTNAM, 1993, p.193), os resultados

de Comunidade e Democracia não desembocam em um fatalismo histórico, mas em um

realismo no qual as instituições formais têm papel crucial na mudança da prática política

rumo a maior eficiência do governo democrático, apesar de o tempo necessário para

mudanças significativas ser medido em décadas para o comportamento político e em séculos

para o comportamento social mais arraigado na cultura (PUTNAM 1993, p.194). A herança

portuguesa e espanhola, por exemplo, não condena a América Latina, mas certamente torna

muito mais longa e árdua a jornada rumo à eficiência do governo nesses países.

2.1 Atitudes Individuais e Ações Coletivas: do grupo primário ao lobby

Como há um ambiente predominantemente cívico e outro predominantemente não-

cívico e, conseqüentemente, o ambiente cívico tende a estimular uma participação política

benéfica ao regime democrático enquanto o ambiente não-cívico uma participação prejudicial

a esse regime, vem à tona a questão: por que as pessoas do ambiente não-cívico não mudam

seu modo de agir e de pensar para que possam desfrutar os benefícios da ação coletiva? O

próprio Putnam nos demonstra que não é assim tão simples. Suas atitudes, embora não-

cívicas, são racionais e adaptadas à vida em suas respectivas sociedades. Como nos resume o

Dr. Brown: “o indivíduo aceita suas crenças, não simplesmente por serem ‘verdadeiras’ ou

‘falsas’, mas por serem úteis para ajustá-lo a si mesmo ou ao meio social dele” (BROWN,

1963, p. 275). Mas como surgiram essas crenças, atitudes e opiniões? Desde cedo, o indivíduo

recebe influência de seus pais, familiares e amigos, além de já herdar uma personalidade

básica que pode tender a inclinar-se para o autoritarismo ou para o humanismo. Não é a

intenção aqui esmiuçar a origem das atitudes32, até porque esse trabalho já foi bem feito pelos

psiquiatras e psicólogos comportamentais, mas apenas perpassar por conceitos que procuram

explicar as atitudes individuais as quais, certamente, são primordiais para o entendimento da

ação coletiva.

                                                
32 Origem das atitudes:
1) nas experiências infantis dos primeiros cinco ou seis anos de vida, na relação pais-filhos;
2) nas associações entre os indivíduos ou com grupos formais e informais no prosseguimento da vida;
3) de experiências singulares e isoladas ou experiências semelhantes repetidas através da vida (BROWN, 1963,

p. 40).
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O primeiro conceito que merece destaque aqui é o autoritarismo. Atitudes autoritárias

herdadas, reforçadas por uma influência sócio-cultural mediata33, são certamente muito mais

arraigadas e difíceis de serem modificadas, pois o autoritarismo em uma cultura reflete

atitudes semelhantes no lar, no trabalho e em praticamente todas as outras esferas, dado que o

plano cultural e o plano psicológico se reforçam mutuamente. No plano cultural, vale notar

que há uma espécie de caráter nacional, já que as nações modernas instilam ou tentam instilar

atitudes particulares em seus habitantes (BROWN, 1963, p. 60), e mesmo um caráter regional,

principalmente em um país com dimensões continentais como o Brasil. Não é difícil encontrar

exemplos de atitudes autoritárias em nosso país, principalmente em regiões que tiveram maior

influência escravocrata, como no Nordeste. E não apenas nas camadas de mais baixa renda

como constatou Pateman, mas em todos os níveis da sociedade. Essas atitudes estão

amplamente difundidas e muitas vezes disfarçadas no que se convencionou a chamar de

“machismo” em relação às mulheres, de “disciplina ou pulso firme” em relação às crianças, e

por aí vai. Se uma criança vê como o pai trata a mãe, depois como ela é tratada na escola e,

posteriormente, no trabalho, é natural que reproduza esse comportamento autoritário por toda

sua vida, principalmente se coincidir com sua personalidade básica, considerando-o até como

correto e desejável.

Pela lei da primazia34, percebe-se como essa influência sócio-cultural mediata é

fundamental para que o indivíduo posteriormente possa se adequar aos grupos sociais a que

venha pertencer. São esses grupos, principalmente os grupos primários35, que irão terminar a

                                                                                                                                                        

33 Como pano-de-fundo existe a sociedade e sua cultura ou estilo de vida a que o indivíduo pertence. É essa
cultura que os pais procuram inculcar na criança nos primeiros anos, pelo que é conhecido como influência
sócio-cultural mediata, e na vida ulterior a pessoa ainda se desenvolvendo ou já plenamente desenvolvida
aprende mais pelo que é chamado de influência sócio-cultural direta, seja por si mesma ou, de qualquer forma
modificada, através dos grupos sociais a que pertence. (BROWN, 1963, p. 40)

34 Lei da Primazia: tanto mais potente o efeito quanto mais cedo ocorre a experiência, visto influir em como
serão interpretadas as experiências posteriores. (BROWN, 1963, p. 39)

35 A sociedade é composta por grupos de pessoas que variam dos grandes grupamentos mais ou menos
organizados com objetivos específicos, conhecidos como “grupos secundários” e compreendendo organizações
religiosas e políticas, associações profissionais, sindicatos, etc., até os pequenos “grupos primários”, reunindo
informalmente poucas pessoas – uma dúzia ou até menos – que talvez não tenham outra finalidade senão a de
desfrutarem a companhia umas das outras (o companheirismo aparece mesmo quando organizados em torno de
uma atividade particular). A sociedade poderia ser considerada baseada nesses grupos primários (que abrangem
o grupo familiar) como suas unidades fundamentais. Tais grupos estão associados a outras atividades que não o
trabalho, dentro deles, o indivíduo, além do status oficial que lhe é garantido por sua posição na sociedade, tem
um status não-convencional que lhe proporciona muitas de suas satisfações sociais, e logo ele aprende quais as
coisas que se faz ou não naquele determinado grupo a que pertence (coisa bem diferente das leis da sociedade
oficial). A maioria das pessoas pertence a vários grupos assim, ocupando status diferente em cada um, mas em
alguns casos estarão no grupo fisicamente, mas não de todo, porque adotam padrões de outro, que é chamado seu
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lapidação do comportamento do indivíduo iniciada na relação pais/filhos. Não é a idéia aqui

estabelecer uma dicotomia entre INDIVIDUALISMO X GRUPALISMO, nem tentar

desvendar quem tem papel preponderante no comportamento político da coletividade, mas

apenas fornecer uma percepção holística de como o indivíduo forma suas atitudes e como

essas colaboram ou não para a ação coletiva. Os grupos não são uma massa amorfa, sem

distinção ou preferência para o indivíduo. É fundamental frisar a diferença entre grupos

primários e grupos secundários, até porque, como mostrou Putnam, é no primeiro que se

encontra o cerne do civismo.

O grupo primário pode originar-se de interesses, gostos, valores, objetivos comuns, da

proximidade geográfica ou da consangüinidade; em sua constituição está a própria amizade.

Mas ele não é algo estático, nem possível de ser explicado em terceira pessoa. No grupo,

compartilhamos conhecimentos, idéias, vivências e informações, aprendemos e ensinamos,

mudamos nossas opiniões e, sem querer, nos envolvemos. Tanto o grupo quanto seus

integrantes estão em eterna mutação. Cada pessoa atua no grupo como numa espécie de

papel36, mudando relativamente seu comportamento quando em contato com outros grupos ou

com outros “tipos” de pessoas. No grupo primário, deixamos fluir tudo o que há de bom e de

ruim em nós, mas também deixamos o grupo escolher que parte de “nós” ele quer. Se não

podemos mostrar como realmente somos ao grupo primário, não há grupo. Como é dito no

popular: o grupo é a união de vários “eus” que se torna “nós”, é onde descobrimos quem

somos, é onde aprimoramos nossas idéias e atitudes em busca da concretização de nossos

sonhos.

Se a idéia é tentar mudar opiniões, atitudes e até traços de caráter37 de uma

comunidade inteira, primeiro, como nos ensina o Dr.Brown, deve-se focar nesses pequenos

                                                                                                                                                        
grupo de referência (BROWN, 1963, p. 49).

36 O papel é o comportamento observável resultante da singularidade do indivíduo e de sua inserção na vida
social, ele se mostra ao meio como atores em uma peça de teatro. A maioria das pessoas não pertence a apenas
um grupo, tende, assim, a desenvolver vários papéis em sua interação com a sociedade e a modificar seu
comportamento de acordo com o grupo ao qual se relaciona no momento.

37 Diferenças entre opiniões, atitudes e traços de caráter:
a) as opiniões são sustentadas brevemente e tendem a refletir o sentimento público do momento; em muitos

casos refletem antes o que o indivíduo acha que deveria sentir do que, de fato, o que sente.
b) as atitudes tendem a ter vida longa e não refletem forçosamente os sentimentos do público em geral, embora

tendam a refletir as de um grupo com que o indivíduo esteja relacionado.
c) os traços de caráter, nascendo nos primeiros anos de vida, são extremamente resistentes a mudar, pois

pertencem à personalidade nuclear, apesar de permitirem uma variação considerável no comportamento
manifesto provindo da personalidade periférica do indivíduo com suas atitudes (Brown, 1963, p. 57).
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grupos, não no indivíduo isolado. Esse é o primeiro ponto a ser considerado. O outro, é que

normalmente as práticas democráticas são diametralmente opostas a atitudes autoritárias.

Como convencer alguém acostumado a decidir sozinho por um grupo a abrir mão de seu

poder em prol de uma votação? Isso também, como nos lembra Putnam, implica tolerância

para ouvir opiniões divergentes, relações horizontais para que se torne possível a deliberação,

confiança mútua e união para que todos tenham a certeza de que se está pensando no grupo e

não em tirar proveito dele para si ou para outro grupo. O pior inimigo da autêntica união é a

falsa união, é esconder o que nos separa. A coexistência de contrários é uma conseqüência da

mais alta das características humanas: a liberdade. Os homens tanto mais podem se entender e

se aproximar uns dos outros quanto mais forem fiéis a suas respectivas convicções e

respeitarem as convicções alheias.

Em resumo, em uma sociedade com atitudes autoritárias amplamente difundidas e sem

um mínimo de civismo, torna-se tarefa inglória tentar algum tipo de ação coletiva. Mas essa

dificuldade não quer dizer que é impossível mudar as opiniões e atitudes das pessoas a fim de

aumentar-lhes o civismo e garantir ambiente propício para o desenvolvimento da ação

coletiva. Algumas dicas, além do foco no grupo primário, servem como ponto inicial para se

tentar modificar as atitudes dos indivíduos em uma dada comunidade. A primeira é a atenção

especial ao líder do grupo, pois, como nos mostra Brown, quando o líder e uma parte do

grupo se modificam, todos tendem a se modificar com eles (BROWN, 1963, p. 277). Já as

tentativas de modificação de atitudes por meio da disseminação de informações ou apenas por

argumentos objetivos tendem a ser pouco compensadoras, pois os indivíduos têm que sentir e

acreditar que as conclusões, a interpretação dos fatos são deles mesmos e não de outrem

(BROWN, 1963, p. 67). Há diversas outras dificuldades38 e razões39 que tornam a mudança de

                                                
38 Dificuldade em modificar atitudes:
1. surgiram muito precocemente e as impressões primitivas são as mais estáveis, sendo, na realidade, traços de

personalidade;
2. cada parte da atitude está correlacionada com outras partes e, por isso, não pode ser modificada

isoladamente (BROWN, 1963, p. 61).
As atitudes são de difícil modificação:
a) quando fazem parte da estrutura da personalidade básica do indivíduo;
b) quando são função da situação do grupo ou ambiente dentro do qual o indivíduo se acha praticamente preso

(BROWN, 1963, p. 280).

39 Razões:
1. atitudes fundamente arraigadas tendem a fazer parte de um padrão integrado de crenças correlatas no íntimo
do indivíduo, incapazes de serem modificadas uma a uma;
2. atitudes periféricas são mais bem função do grupo que do indivíduo isolado e só podem ser modificadas
alterando-se coletivamente as atitudes do grupo;
3. procurar alterar as atitudes de um indivíduo por meio de instrução direta é subentender estar ele errado e isso é
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atitude uma tarefa complexa, demorada e, na maioria das vezes, fadada ao fracasso, mas não é

a intenção aqui examiná-las uma a uma. Apesar da dificuldade em transformar um ambiente

não-cívico em um ambiente propício para o desenvolvimento da ação coletiva, não se pode

deixar esses percalços desestimularem a continuidade da análise até chegarmos à teoria dos

grupos e ao lobby.

Já vimos que o grupo primário é fundamental para o bom desenvolvimento da ação

coletiva, mas, certamente, não é ele que atua na esfera política. Para isso, são necessários

grandes grupamentos mais ou menos organizados com objetivos específicos, denominados

grupos secundários. Fazem parte dessa genérica denominação os grupamentos religiosos,

profissionais, sindicatos. Olson, em seu livro A Lógica da Ação Coletiva, faz uma importante

distinção entre esses grupos, principalmente para aqueles que têm na participação política sua

principal razão de existência. Há dois tipos de grupos: os pequenos e os grandes ou latentes.

Os grupos pequenos conseguem freqüentemente se organizar e agir em prol de seus interesses

comuns, já os grandes não conseguem. Dado que os grupos são definidos em termos de seus

conflitos e de sua interação uns com os outros, tem-se como resultado que a luta política entre

os vários grupos da sociedade não será equilibrada (OLSON, 1965, p. 141).

De fato, os interesses empresariais, assim como o poder desses interesses, tendem a ser

altamente organizados, principalmente devido ao fato de que as associações empresariais

normalmente dividem-se em uma série de “indústrias” (geralmente oligopolísticas), cada uma

das quais contendo apenas um pequeno número de empresas (OLSON, 1965, p. 181). Os

grupos grandes ou latentes não têm a mesma tendência a agir voluntariamente para promover

seus interesses comuns, primeiro porque o esforço individual não tem efeito perceptível e,

segundo, porque o indivíduo obteria de qualquer maneira as vantagens que os outros

conseguissem. Por que o membro do grupo grande ou latente iria colaborar voluntariamente

para a meta do grupo sendo que sua colaboração não iria, em nenhum caso, ser decisiva para

que a meta grupal fosse atingida e visto que seria muito provável que ele desfrutasse das

vantagens da realização dessa meta, tanto se estivesse ou não participado (free rider)?

Olson responde a essa intrigante pergunta  por meio da teoria do subproduto e dos

incentivos seletivos. Os grandes grupos organizados têm uma característica em comum: eles

são organizados para algum outro propósito, os lobbies são um subproduto de organizações

que têm a força e o suporte que têm porque desempenham alguma outra função além de fazer

                                                                                                                                                        
interpretado como um ataque  (BROWN, 1963, p. 66).
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lobby por benefícios coletivos. O lobby dos grandes grupos econômicos são um subproduto

de organizações que têm a capacidade de “mobilizar” um grupo latente com “incentivos

seletivos”. As únicas organizações que têm incentivos seletivos disponíveis são aquelas que

têm autoridade e capacidade para serem coercitivas ou que têm uma fonte de incentivos

positivos que podem oferecer aos indivíduos de um grupo latente. Somente uma organização

que também vendesse produtos privados e não-coletivos, ou provesse benfeitorias sociais ou

recreativas para membros individuais, teria uma fonte desses estímulos positivos (OLSON,

1965, p. 148). É claro que o valor da benfeitoria não-coletiva ou privada teria de exceder seu

custo por uma margem maior do que as taxas contributivas para a ala lobística da

organização, pois do contrário a oferta conjunta não seria suficiente para atrair membros para

a organização (OLSON, 1965, p. 149, nota 3). Há também para Olson a diferença entre

grupos inclusivos e exclusivos. Como nos lembra Graziano (1997): qualquer pessoa pode se

inscrever numa associação defensora da pena de morte, por exemplo, mas apenas arquitetos

podem filiar-se a uma associação de arquitetos. Dado que os grupos se organizarão e agirão

para atingir suas metas de grupo somente quando são pequenos, quando possuem capacidade

coercitiva ou são afortunados o bastante para terem uma fonte independente de incentivos

seletivos (OLSON, 1965, p. 181), cabe sempre lembrar essas condições a fim de tirar melhor

proveito da teoria dos grupos.
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Capítulo 3 – Sociedade Organizada e Lobby

The community stagnates without the impulse of the individual, the impulse dies
away without the sympathy of the community (Henry James).

Como constata Bobbio em seu Dicionário de Ciências Políticas (1995, p. 564), a noção

de interesse é muito genérica e pouco colabora para o esclarecimento das atividades realizadas

por grupos com o intuito de influenciar os tomadores de decisão do poder público a fazerem

ou deixarem de fazer algo. Convencionou-se, como explicita Rodrigues (2000, p. 5), que os

grupos que atuam em defesa de seus interesses perante os poderes públicos são “grupos de

interesse” e, desses, os que atuam em nível político transformam-se em “grupos de pressão”.

Todo grupo de pressão seria um grupo de interesse, mas não o contrário. Bobbio corrobora

com essa visão e destaca que os grupos de pressão podem usar ou ameaçar usar sanções para

atingir seus objetivos (1995, p. 564). Já Farhat, destaca o fato40, e não a simples disposição, de

o grupo de pressão ter que assumir uma atitude pró-ativa e, geralmente, possuir um caráter

transitório, já que tende a durar enquanto persistir sua luta em prol dos interesses que

congregam seus membros; em contraste com o grupo de interesse, que pode permanecer em

estado latente, discretamente nos “bastidores” da vida social e, conforme as circunstâncias,

assumir postura ativa, a fim de pressionar quem resolve. Grupos de interesses e grupos de

pressão seriam, assim, expressões intercambiáveis, dependendo do momento e das

necessidades dos grupos. (FARHAT, 2007, p. 148, 149 e 258).

Em resumo: o interesse comum seria o elemento congregador do grupo; a pressão –

exercida na forma e no momento propícios –, seu objeto necessário. E o lobby, um dos meios

para concretizá-lo (FARHAT, 2007, p. 149). A essas duas vertentes dos grupos, porém, não se

agregam todas as acepções necessárias para caracterizar de maneira satisfatória a participação

política dos grupos no âmbito do Poder Legislativo. Além da ação coletiva, do desejo e da

capacidade de influenciar decisões, é fundamental a presunção de legitimidade41 dos

                                                
40 O fato pressupõe que o grupo tenha capacidade para agir. Farhat deixa evidente essa condição em suas
definições:
Grupo de interesses: grupo de pessoas físicas e/ou jurídicas, formal ou informalmente ligadas por determinados
propósitos, interesses, aspirações ou direitos, divisíveis dos de outros membros ou segmentos da sociedade.
Podem permanecer em estado latente, sem um programa formal de ações.
Grupo de pressão: é o grupo de interesses dotado de meios humanos e materiais necessários e suficientes – e da
vontade de utilizá-los ativamente – para a promoção de seus objetivos. (FARHAT, 2007, p. 145).

41 A palavra legitimidade, utilizada por Lavalle, Houtzager e Castello, não foi utilizada neste trabalho por ser
considerada um atributo do Estado, que consiste na presença, em uma parcela significativa da população, de um
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interesses representados para que essa prática política não se torne fator de degeneração do

governo democrático. Como nos lembra Lavalle, Houtzager e Castello: a presunção pública

de representar alguém não equivale à sua efetiva representação. Em nome de quem e mediante

quais mecanismos de controle e responsividade representam as organizações civis? A

precariedade ou inexistência de mecanismos obrigatórios de sanção e controle

(accountability) entre as organizações civis e os segmentos por elas representados é

provavelmente o principal obstáculo para que essas entidades transformem-se em um novo

patamar de intermediação institucional societária apto a vincular as necessidades e demandas

de determinados segmentos da população às instâncias públicas de tomadas de decisões

(LAVALLE; HOUTZAGER; CASTELLO, 2006).

Quais seriam então esses mecanismos de accountability? Certamente, procurar

determinar a coerência entre os interesses dos grupos e os interesses gerais42 da sociedade,

como quer Farhat (2007, p. 273), não parece uma boa estratégia para resolver a questão.

Como nos mostra Bobbio, Nicola e Pasquino:

Não se pode avaliar com segurança se as decisões tomadas por intervenções dos
grupos de pressão são mais consoantes com o interesse público ou geral. Primeiro
porque é difícil determinar o que seja interesse público, segundo porque não
dispomos de outro termo de comparação. Pode-se supor que as decisões tomadas
sem a intervenção dos grupos de pressão teriam sido menos custosas em termos de
tempo e de complexidade de consultas, mas mais custosas para aquisição de
informações e de conhecimentos necessários, e muito mais custosas em termos de
aplicação frente à resistência dos grupos não consultados (BOBBIO; NICOLA;
PASQUINO, 1995, p. 570).

O melhor seria pensar, como sugere Graziano (1997), que não há um interesse público

único, mas muitos interesses públicos. Abandonada a hipótese da consonância entre os

                                                                                                                                                        
grau de consenso capaz de assegurar obediência sem a necessidade de recorrer ao uso da força. Em seu lugar, foi
utilizado o conceito de representatividade, entendido em seus dois sentidos: a liderança do grupo é realmente
expressão da base - isto é, goza da confiança e é receptiva às suas exigências - e o grupo absorve a grande
maioria do segmento. A representatividade de certo modo legitima as atividades dos grupos de pressão, tanto
mais representativos tanto mais legítimos, ou pelo menos, tanto menos ilegítimos (BOBBIO; NICOLA;
PASQUINO, 1995, p. 568 e 569). É importante frisar que não é uma representação de pessoas, mas apenas uma
representação de propósitos comuns, uma representação funcional. Parte-se do pressuposto que não tem sentido
falar em um homem representando outro, ou uma série de outros (OLSON, 1965, p. 129, rodapé).

42 Cabe lembrar a distinção feita por Graziano: em “interesse público”, “público” designa uma arena que
pertence tanto ao Estado quanto à sociedade, ou ao que não é privado na sociedade civil (opinião pública,
imprensa, mercado, profissões). Intérêt général, é uma prerrogativa do Estado e de suas instituições. Embora os
atores sociais tenham liberdade para procurar realizar seus vários objetivos, tudo o que é comum, público, de
importância suprema para a nação pertence ao âmbito exclusivo do Estado.
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interesses do grupo e os da sociedade, é necessário definir alguns indicadores de

representatividade os quais sirvam de garantia mínima para que a participação dos grupos não

degenere o governo democrático em corrupção ou em uma ditadura de minorias. Mas antes de

adentrar nessa nova discussão vale perpassar por outros conceitos que procuram ser mais

precisos em identificar grupamentos específicos a fim de, principalmente, oferecer a esses

grupos tratamento diferenciado do Poder Público.

O primeiro termo que se pode identificar são os chamados movimentos populares ou

movimentos sociais, além de algumas outras variantes mais específicas derivadas do termo

principal (em relação ao tema habitação e solo urbano, por exemplo, denominam-se

movimentos sociais urbanos). Nos EUA, há um termo parecido que cada vez mais ganha

espaço na opinião pública e tratamento diferenciado do Estado, são os “grass-root lobbying”

ou “grass-root movements”, que significa pressão de baixo para cima, do cidadão para o

governante, em prol de uma causa comum ou de um bem público (RODRIGUES, 2000, p.3).

Farhat, em seu livro sobre lobby, também desenvolve alguns conceitos para denominar

categorias específicas dentro do universo dos grupos de atuação política. Dentre eles quatro

destacam-se: grupos de interesses especiais, de promoção, de afirmação e de resistência.

Grupos de
interesses
especiais:

Grupos poderosos empenhados em condicionar e moldar as políticas nacionais ou regionais
no interesse de determinadas empresas, setores, regiões ou segmentos da sociedade. São
criação típica dos EUA. Arrecadam recursos vultosos e os direcionam para as campanhas de
candidatos de sua preferência. Também exercem alguma forma de “controle” sobre blocos de
eleitores (FARHAT, 2007, p. 154).

Grupos de
promoção:

Propagadores de uma causa, fim ou credo, que visam à defesa ou proteção de objetivos
materiais ou profissionais. (FARHAT, 2007, p. 147).

Grupos de
afirmação:

São comunidades nacionais, lingüísticas, religiosas, etc., desejosas de manter sua identidade
cultural, étnica ou social, no ambiente da sociedade em que vivem, em geral indiferentes, se
não adversas a tais minorias (p. 235). Lutam para fazer valer sua cidadania e alcançar a
igualdade no usufruto de certos direitos, acessíveis aos demais cidadãos, mas de fato negados
a seus membros. O objetivo dos grupos de afirmação não é obter para si a independência
nacional ou promover a secessão da fração do território do país no qual vivem, mas afirmar
sua condição de parte – integrante e inseparável – da comunidade a qual pertencem e na qual
desejam continuar a viver. Alguns grupos de afirmação pretendem obter – para afirmar sua
igualdade – tratamento diferenciado daquele dado aos demais cidadãos, até mesmo em termos
de “cotas preferenciais” de acesso à educação, ao sistema político, à moradia, aos meios de
transporte e ao trabalho (negros, mulheres, homossexuais, pessoas com deficiência, idosos)
(FARHAT, 2007, p. 306 e 307).

Grupos de
resistência43:

Seus membros se identificam uns com os outros pela herança cultural (língua, costumes,
modos de pensar, de ser e de agir, religião, artes, tradições, história). (p. 303). A principal
característica de um grupo de resistência é sua determinação de preservar, afirmar e manter –
ou, em certos casos, reavivar e restabelecer – sua herança cultural e os traços de união nela

                                                
43 A linha divisória entre grupos de afirmação e de resistência consiste na fidelidade dos primeiros à comunidade
nacional da qual fazem parte. Grupos de resistência desejam a ruptura dos laços que prendem seus membros às
estruturas sociais e ao sistema político do país em que se encontram (FARHAT, 2007, p. 309).
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implícitos. Eles se recusam a ser “absorvidos” pela maioria dos habitantes do(s) país(s) em
que vivem (bascos, ciganos, curdos) (FARHAT, 2007, p. 304).

 Tabela 3.1

Embora sejam conceitos úteis, ainda não são bons o suficiente para caracterizar de

maneira satisfatória os grupos da sociedade organizada que atuam politicamente no âmbito

do Poder Legislativo, principalmente por não deixarem evidente a necessidade de

mecanismos de transparência, controle e responsividade entre os representantes dos grupos e

os segmentos presumivelmente representados. Por isso, a expressão “entidades

representativas”44 foi considerada mais apropriada para este trabalho do que grupos de

interesses ou de pressão. Na primeira, a palavra interesse mostra-se muito genérica. Na

segunda, apesar da finalidade de influenciar sobre as decisões tomadas pelo poder público,

passa-se a idéia de transitoriedade e de que as atividades resumem-se a pressão, o que

acarreta uma visão reducionista da questão. Explicitar a preocupação com a

representatividade e, de certa forma, com a legitimidade dos atores políticos que agem em

nome dos segmentos é fundamental para garantir uma participação saudável ao regime

democrático.

Nesse sentido, foram tomados quatro critérios emprestados da Profª. Dulce Maria

Baptista (1991) a fim de melhor definir as entidades representativas partícipes do processo

legislativo federal: abrangência nacional, representatividade, caráter permanente e formação

de opinião.

Com esses critérios, fica estabelecida a condição da abrangência nacional para atuar no

lócus federal; a condição de perenidade para que o Poder Público possa investir no

relacionamento com a entidade e que a mesma fique preocupada em seguir as regras do jogo

político pelo temor a punições nas rodadas posteriores, não descartando a possibilidade de

alianças ad hoc entre as entidades em prol de interesses comuns momentâneos; também fica

estabelecido que a entidade deve exercer sua condição de formadora de opinião, não deixando

essa função exclusivamente para a Mídia ao menos no que diz respeito ao segmento que ela

diz representar, e deve demonstrar sua representatividade. A abrangência nacional pode ser

provada pela capilaridade da entidade ao congregar entidades análogas de âmbito regional

e/ou municipal em todo país. O caráter permanente pode ser provado por meio do histórico de

                                                
44 Lavalle, Houtzager e Castello (2006) usam a denominação “atores societários investidos juridicamente como
representantes de determinados segmentos e interesses”.
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atuação da entidade a partir de sua data de criação. A capacidade de formação de opinião pode

ser provada por meio da manutenção de um cadastro atualizado dos representados e da

utilização de meios de comunicação como mala-direta, e-mail, jornal da entidade, sítio web,

periódicos e outros. O mais complicado é provar a representatividade. Como saber se a

liderança do grupo é realmente expressão da base, isto é, goza da confiança e é receptiva às

suas exigências? Como ter a certeza de que o grupo absorve parte significativa do segmento

que diz representar? Como saber se há significativas minorias refratárias à vontade da facção

dominante e sufocadas pelos representantes?

Não há como responder precisamente a essas perguntas. Mas, sem dúvida, a própria

existência dos três critérios anteriores já é um bom começo para avaliar a representatividade

da entidade. Uma entidade de âmbito nacional, com uma longa história de participação

política e uma boa capacidade de comunicação com seus representados certamente tem boas

chances de ser representativa. Outro critério importante são eleições periódicas para os cargos

de direção da entidade. Eleições e representatividade distam de ser sinônimos, contudo,

eleições oferecem mecanismos de sanção sobre os representantes (accountability) e tendem a

estimular a sensibilidade destes perante as demandas e as necessidades dos representados

(responsividade) (LAVALLE, HOUTZAGER E CASTELLO, 2006). Com isso, pretende-se

mostrar que não é de todo impossível ter uma idéia satisfatória da representatividade da

entidade perante um segmento social e/ou econômico específico. Como essa

representatividade de certo modo legitima as atividades do grupo perante o poder público,

tem-se reconhecida a importância da participação política da entidade pelas autoridades.

É claro que isso está longe de garantir que o sistema funcionaria melhor com esses

grupos: a entidade pode ser representativa, mas corporativa e diametralmente contrária à

maior parte dos interesses públicos. Também é possível utilizar o conceito de civismo para

essa análise: em um ambiente não-cívico, a participação política das entidades tenderia ao

oportunismo e a maximização das vantagens do grupo, independentemente dos prejuízos que

isso pudesse acarretar à coletividade. Cabe ainda lembrar que a esmagadora maioria da

população não se insere em organizações econômicas e/ou sociais, tornando extremamente

difícil dar expressão a esses interesses não organizados. Ainda assim, promover a

participação política da sociedade organizada tendo como foco as entidades de âmbito

nacional que de fato representam algum segmento social ou econômico do país é muito mais

seguro e produtivo para o Legislativo do que simplesmente ignorar as especificidades dos

participantes.
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3.1 Lobby e Participação Política da Sociedade Organizada no Legislativo

Feitas as ressalvas e a reflexão sobre quais deveriam ser os principais atores políticos

em atuação no Poder Legislativo Federal, cabe agora investigar o que se generalizou

denominar “lobby”.  Mas antes, não há como desconsiderar o ponto de vista de autores como

Lavalle, Houtzager e Castello que não utilizam a denominação lobby, mas participação e

representação política exercida por organizações da sociedade civil. Na verdade, costuma-se

trocar a palavra de acordo com o ator político que exerce a ação ou atividade. Os movimentos

sociais participam. As associações empresariais fazem lobby. No Brasil, a percepção que as

pessoas normalmente têm sobre lobby é de que se trata de uma atividade escusa, feita às

sombras pelos corredores do Congresso ou a portas fechadas nos gabinetes dos

parlamentares. Em contrapartida, muitos acreditam que a participação política direta da

sociedade organizada, e até mesmo do próprio cidadão, é a chave para que o Poder

Legislativo supere a crise de representatividade tão afamada e discutida por cientistas

políticos e jornalistas. A exclusão das associações empresariais, entretanto, não colabora para

a socialização da resolução das questões nacionais, além de, na prática, não ser viável. Frear

o domínio do poder econômico e promover a organização dos interesses sociais passam,

assim, a ser mais interessante para a sociedade.

Para iniciar o debate sobre o que é o lobby, cinco autores e suas definições servem de ponto

de partida:

Bobbio,
Nicola e
Pasquino

Lobbying: é o processo por meio do qual os representantes de grupos de interesses, agindo
como intermediários, levam ao conhecimento dos legisladores ou dos tomadores de decisão os
desejos de seu grupo (BOBBIO; NICOLA; PASQUINO, 1995, p. 563 e 564).

Farhat

Lobby é 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
informá-lo e dele obter determinadas medidas, decisões, atitudes. Em sentido restrito: designa
a prática de influenciar as decisões governamentais, por meio de agentes que servem àqueles
interesses, com o objetivo de levar as autoridades a fazer – ou deixar de fazer – alguma coisa a
bem daqueles interesses. Em sentido amplo: indica todo esforço, por meio de quaisquer meios
lícitos, até mesmo o da comunicação, destinado a influenciar decisões governamentais.
(FARHAT, 2007, p. 50 e 51).

Ricardo
Rodrigues

Lobby: ação de influenciar o tomador de decisão na esfera do poder público. Pessoa ou grupo
que procura influenciar os representantes do povo no sentido de fazê-los votar segundo os
próprios interesses ou de grupos que representam (caçadores de privilégios). O lobby
atualmente envolve campanhas de relações públicas e publicidade, a mobilização de cidadãos
e bases eleitorais para persuadir legisladores quanto ao custo ou benefício político de suas
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decisões, a realização de pesquisas de opinião, contribuições em campanhas eleitorais e
depoimentos em audiências públicas parlamentares (RODRIGUES, 2000, p. 5 e 6).

Luigi
Graziano

A regra é que grupos que têm atividades semelhantes ou correlatas se associem, o lobby surge
dos interesses politicamente organizados em associações. Fazer lobby não é apenas exercer
pressão, mas reunir informações, preparar projetos de política e uma estratégia adequada para
defender esses projetos, procurar aliados, etc. Trata-se de uma atividade contínua que
normalmente exige estar presente no parlamento. Os lobistas e suas organizações possuem
conhecimento especializado em suas áreas de atuação. Pode-se dizer que o lobby é uma
representação técnica e especializada de natureza muito diferente da representação não
especializada proporcionada pelos políticos eleitos. Embora o lobista represente interesses
especiais, ele é detentor das informações e o portador de conhecimentos técnicos e políticos
especializados que se mostra não só útil como às vezes crucial na definição da legislação e da
regulamentação administrativa. Dados disponíveis parecem indicar que tanto os legisladores
quanto os administradores valorizam muito a participação de especialistas (GRAZIANO,
1997).

Wagner
Mancuso

Lobby: ações políticas de defesas de interesses no âmbito dos três poderes da República em
todas as esferas da federação (MANCUSO, 2005).

Tabela 3.2

Ao que parece, é mais apropriado designar o lobby como um certo conjunto de

atividades. Rodrigues mostra que não é apenas no Poder Público que essas atividades são

exercidas, mas também na sociedade e nas bases eleitorais dos parlamentares. Mas quais

seriam essas atividades? Graziano nos apresenta uma boa lista: exercer pressão, reunir

informações, preparar projetos de política e uma estratégia adequada para defender esses

projetos, procurar aliados, etc. Mas é possível ampliá-la e especificá-la para o caso do lobby

exercido no Poder Legislativo. Mas antes, vale notar que, como destaca Baptista (1991), a

gerência da informação é a atividade central das entidades e a informação seu principal

recurso estratégico. Farhat também concorda que, em sua aplicação prática, a atividade de

lobby é essencialmente informativa, o que também pode ser percebido em sua máxima

repetida diversas vezes por todo seu livro: lobby é informar para convencer (FARHAT, 2007,

p. 85). O papel da informação não está explícito nas definições de lobby apresentadas pelos

autores, nem mesmo na do próprio Farhat, entretanto, é interessante notar que entre todos os

conceitos apresentados há um campo lexical próprio para as atividades genericamente

denominadas de lobby composto por palavras e expressões como: representação, defesa de

interesses, influência nas decisões do poder público, intermediação.

Há também várias denominações distintas para atividades genericamente chamadas de

lobby. Como nos lembra Nassar (2007), a palavra “lobby” é reservada para a atividade de

influenciar a opinião de tomadores de decisões do Estado em prol de uma causa, o termo

advocacy para a construção de uma estratégia de defesa de uma causa e a expressão relações

governamentais para o processo de gerenciar ações estratégicas com o intuito de influenciar
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políticas públicas. Também se usam relações institucionais, relações públicas e outros termos

menos precisos. Na verdade, essas divisões são mais interessantes para os profissionais e

empresas de consultoria em lobby, mas não colaboram muito para que o Poder Legislativo

tenha uma percepção mais clara desse fenômeno da democracia. Para a Câmara dos

Deputados, por exemplo, pouco importa se o lobista está construindo uma estratégia de

defesa ou gerenciando ações para formar uma aliança contra um projeto de lei. O que se tem

é um conjunto de atividades, baseadas principalmente na gestão da informação, do

conhecimento e da comunicação, que visam a influenciar os tomadores de decisão do Poder

Legislativo a fazer ou deixar de fazer algo de interesse de alguém. A ação do lobista só terá

ou não importância quando interpretada do ponto de vista da rede de atores partícipes de

determinado tema em questão. Aliás, a idéia de rede também é fundamental neste estudo para

a melhor compreensão das atividades desenvolvidas no que generalizou denominar lobby.

No caso das entidades representativas de segmentos econômicos e/ou sociais que

atuam na CDU-CD, é possível dividir suas atividades de lobby em três categorias: mapear a

rede e reunir constantemente informações sobre os atores e sobre as questões em jogo;

elaborar estratégias, táticas e ações adequadas à promoção de seus interesses; oferecer

colaboração técnica-especializada e informacional.

Mapear os atores que possam influenciar no processo decisório é uma atividade

trabalhosa e imprescindível para melhor reunir informações sobre parlamentares – o que

implica em seu perfil, sua área de atuação, suas vinculações partidárias, regionais, locais –,

sobre outras entidades – muitas vezes aliadas e/ou opositoras – e até sobre outras redes.

Também é necessário mapear e reunir informações sobre as questões e proposições em jogo e

sobre as que poderão vir a estar, como as de interesse da população, de algum deputado, da

imprensa, da própria rede ou de algum de seus participantes. É importante frisar que é

necessária constante atualização dessas informações, que vão desde os contatos de uma

entidade rival até o conteúdo de um voto em separado vencedor. Isso implica o

acompanhamento dos trabalhos da Câmara – o que envolve assistir reuniões e sessões –, o

monitoramento das ações de governo e até o conhecimento das mais recentes pesquisas e

estudos sobre o tema em questão.

A elaboração de estratégias, táticas e ações de promoção dos interesses da entidade

reúne atividades em três níveis de gestão. No nível estratégico estão atividades de

planejamento da própria entidade em relação a sua atuação no legislativo (pode também ser

chamado de projeto político) que vão desde a decisão de buscar agendar uma questão na
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Mídia por meio de campanhas de publicidade e relações públicas para exercer pressão na

Câmara dos Deputados via opinião pública à decisão de permanecer em estado latente, sem

se relacionar com o Legislativo.

No nível tático estão atividades de gestão baseadas no conhecimento político e

técnico-legislativo da entidade, como estabelecer estratégias para melhor se relacionar com

parlamentares e para formar alianças com outras entidades, escolher argumentos para

defender publicamente suas posições, trabalhar em sintonia com parlamentares com o intuito

de influenciar diretamente o processo legislativo (um pedido de vistas, um requerimento de

urgência), desenvolver estratégias de tramitação para proposições (evitar que se crie uma

comissão especial, buscar a tramitação conclusiva nas comissões), tentar prever decisões de

parlamentares e colegiados.

No nível operacional estão as ações destinadas a promover os interesses da entidade,

sendo a pressão a mais comentada delas. Por promover interesses entendem-se ações que vão

desde a participação ativa em audiências públicas e eventos de comissões, até a execução de

campanhas de comunicação com o intuito de prover um ponto de vista, uma reivindicação ou

simplesmente a marca da entidade. Fazer pressão seria o tipo específico de promoção de

interesse que mais chamou a atenção dos estudiosos políticos. Sua forma também pode ser a

mais diversa – como por meio de uma mobilização, ou de um abaixo-assinado – e pode não

visar diretamente ao Legislativo, mas à rede, à opinião pública, a outros segmentos

influentes, à base eleitoral de certos parlamentares. A finalidade prática também pode variar

bastante, só em relação à tramitação de proposições, a pressão pode visar a aprovar, rejeitar,

arquivar, retardar, parar, acelerar ou colocar em pauta a proposição em questão. Mas a

finalidade teórica é sempre uma: deixar os parlamentares em situação incômoda perante uma

tomada de posição divergente da pressionada.

Colaborar com conhecimento técnico-especializado e informacional é uma categoria

que reúne diversas atividades de gestão e produção de conhecimento e informação. São

estudos, pesquisas científicas, pesquisas de opinião, pareceres, projetos, emendas à

proposições, É importante distinguir o conhecimento técnico-temático do conhecimento

especializado eventualmente necessário. Uma coisa é contar com um famoso e respeitado

urbanista participando ativamente da rede em nome da entidade, outra é ter disponível um

especialista em direito tributário para colaborar em uma proposição específica. Também é

importante reforçar que a colaboração técnica-especializada e/ou informacional pode ser

tanto para a Câmara dos Deputados quanto para a rede, para suas facções ou para alguma
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outra entidade. O conhecimento dos participantes da rede e seus investimentos para aumentá-

lo também constituem capital imprescindível para o sucesso do lobby.

 Apesar do foco na atuação política das entidades representativas no âmbito da CDU-

CD, o conjunto de atividades conhecida no mundo inteiro por lobby não difere muito do

apresentado por meio das três categorias. Pretende-se agora analisar dois pontos que há muito

ocupam grande espaço nas preocupações tanto de acadêmicos quanto de governantes e

parlamentares: a questão do registro e da regulamentação do lobby no Poder Legislativo.

3.2 Estados Unidos da América, União Européia e Brasil: estudo comparado da

regulamentação do lobby.

No Brasil tenta-se desde 1989 aprovar uma lei de regulamentação da atividade de

lobby no Congresso Nacional. Os projetos apresentados por parlamentares seguem claramente

o modelo estadunidense, mas não é fácil normatizar uma atividade complexa, de difícil

definição e que envolve múltiplos interesses, principalmente quando se importa um modelo

proveniente de uma realidade completamente diferente e pouco adaptável à cultura brasileira.

De tempos em tempos a regulamentação do lobby entra na agenda política do país, alçada por

escândalos e até por pressão dos próprios lobistas, mas o fato é que faltam trabalhos

sistemáticos para esquadrinhar a problemática da participação política da sociedade

organizada no âmbito do Poder Legislativo, como atestam Lavalle, Houtzager, Castello (2006,

p.54), Mancuso (2005) e Graziano (1997).

Nos Estados Unidos da América esse regulamento foi criado em 1946, por meio da

“Federal Regulation of Lobbying Act”. Devido a uma série de escândalos, a lei foi atualizada

em 1995 e novamente em 2007. A tendência nos EUA é cada vez mais aumentar o controle e

a transparência das atividades de lobby e endurecer as punições aos que infringirem as regras

impostas. Apesar dos esforços, só o tempo dirá se a nova lei irá realmente coibir novos

escândalos.

Na União Européia, apesar de a participação política da sociedade organizada não ser

tradição na maior parte de seus países membros, a Comissão e as demais instituições

européias tornaram-se bastante permeáveis aos milhares de grupos de interesse que atuam em

Bruxelas. Depois de ampla discussão e estudos aprofundados, a UE adotou em 2006 o “Green
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Paper on a European Transparency Initiative”, que estabelece os princípios gerais para a

conduta de lobistas.

O CASO ESTADUNIDENSE

Tocqueville, pensador político francês do século XIX, considerou em sua obra “A

Democracia na América” que a participação política da sociedade nos EUA era uma das

grandes responsáveis pelo funcionamento de sua democracia e pelo desenvolvimento da então

incipiente nação estadunidense. Apesar da longa tradição e da mais antiga regulamentação

sobre a participação política de interesses organizados, os EUA ainda não se livraram dos

escândalos envolvendo políticos e lobistas.

É importante notar que, diferentemente de outros países, a representação política de

interesses organizados nos EUA é realizada quase que exclusivamente por empresas que

agem profissionalmente na defesa de interesses de terceiros mediante remuneração. Basta

uma olhada na base de dados disponível no sítio do Senado estadunidense na Internet para

constatar essa afirmação. Segmentos econômicos e sociais politicamente organizados

praticamente não existem na lista do Senado. Porém, vem crescendo os movimentos de

pressão popular de base, chamados grassroot lobbying, que vão desde centros comunitários

que se envolvem em torno de um tema, como asfaltar uma rua, por exemplo, até grandes

movimentos populares em prol de reivindicações sociais, como a moradia urbana.

A nova lei de transparência do lobby de 2007 estabelece que o lobista é um indivíduo

empregado por um cliente mediante pagamento em dinheiro ou outro tipo de compensação

por serviços e atividades de lobby que correspondam a 20% ou mais dos serviços prestados ao

cliente durante seis meses. As empresas de lobby devem fazer um registro separado para cada

cliente, mas o registro é dispensado se o total investido pelo cliente em lobby não exceder

U$6,000 (seis mil dólares) por semestre. Já as organizações que contratam lobistas como se

fossem empregados de seu próprio quadro (in-house lobbyists) devem fazer um único registro,

dispensadas aquelas cujo total investido no lobby não exceder U$24,500 (vinte e quatro mil e

quinhentos dólares) por semestre.

O registro é requerido em não mais que 45 dias após o lobista realizar seu primeiro

contato com parlamentares/servidores ou após ter sido contratado. Nele deve ser indicada a

área de atuação geral do lobby, de acordo como uma lista de assuntos disponibilizada pelo
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Congresso, e a área de atuação específica, descriminando as questões pontuais nas quais se

pretende atuar.

O controle é feito por meio de três tipos de relatórios: um anual, dois semestrais e

quatro trimestrais. O relatório anual deve conter o nome do lobista, do empregador, dos

patrocinadores do ano anterior e o nome de políticos e partidos aos quais o lobby contribuiu

com quantias iguais ou superiores a U$200 (duzentos dólares). Cada registrado deve entregar

um relatório semestral até 45 dias depois de terminado o semestre que começa no primeiro dia

de Janeiro e no primeiro dia de Julho de cada ano contendo todas as suas atividades de lobby

realizadas durante o período. Também há relatórios trimestrais nos quais os lobistas devem

prestar contas de suas atividades.

Além disso, a nova lei estabelece uma série de normas que visam a dificultar relações

espúrias entre parlamentares e lobistas:

- retira o privilégio de ex-parlamentares, mesmo os ex-presidentes das Casas, de entrar no

Plenário;

- proíbe quaisquer presentes de lobistas, incluindo refeições;

- restringe e torna mais transparentes as viagens de parlamentares, proibindo o parlamentar

de receber viagens pagas por lobistas ou ir em viagens em que os mesmos participem. O

parlamentar ou servidor de seu staff ainda deve obter um certificado de que a viajem não é

paga ou financiada por um lobista e que nenhum lobista participará da viagem. Também

deve detalhar o itinerário, demonstrar que a viagem consiste em compromissos oficiais e

que não tem caráter recreativo ou que o mesmo é mínimo;

- proíbe cônjuges e parentes de parlamentares que se registrarem como lobistas de ter

qualquer contato oficial com o referido parlamentar ou qualquer membro do staff sob seu

comando;

- estabelece um período mínimo de 2 anos de quarentena para que parlamentares e certos

membros do staff (senior Congressional staff members) possam assumir empregos de

lobistas;

- exige que lobistas e parlamentares revelem se patrocinaram movimentos populares

(grassroots movements) para fazer lobby.

Tais precauções fundamentam-se em anos de experiência na atividade de participação

política e em vários escândalos envolvendo lobistas e políticos. Segundo a Public Citizen,

cerca de metade dos congressistas que deixaram o cargo entre 1998 e 2004 se transformou em
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lobista. O que não falta são exemplos notórios como o de Billy Tauzin, que chefiou a

comissão do Congresso que investigou a indústria farmacêutica e assumiu o grupo de lobby

da própria indústria quando acabou seu mandato em 2005.

Acredita-se que a proibição de oferecerem refeições e viagens para os parlamentares

apenas force os lobistas a gastar mais tempo e dinheiro com as contribuições de campanha

para ter o mesmo acesso às autoridades. Também é muito complicado regular o contato casual

entre lobistas e auxiliares do Congresso, pois muitos deles são jovens, com vida social ativa,

que dividem apartamentos, praticam esportes juntos ou namoram.

Para os parlamentares um dos mais problemáticos elementos do novo ato é a

obrigação de apresentar os nomes dos lobistas federais aos quais solicitaram contribuições,

pois os lobistas são os principais canais para as doações de campanha, além de garantia de

emprego quando não conseguem se reeleger. Os promotores de justiça tentam usar as novas

regras para ligar ações oficiais a contribuições de campanha. Eles consideram certas

contribuições como mero suborno por favores oficiais.

Em suma, a nova lei dificulta a interação social entre lobistas e parlamentares e torna o

jogo entre eles mais perigoso ao estabelecer pesadas multas e até cinco anos de cadeia para os

lobistas que descumprirem as regras. Porém, só o tempo dirá se isso será suficiente para coibir

novos escândalos. Cabe frisar que o Congresso estadunidense não contemplou os chamados

“programas de caridade” dos políticos, que, muitas vezes, são na verdade veículos de

campanha disfarçados para receber doações fora das regras impostas.

O CASO DA UNIÃO EUROPÉIA

A Comissão e as demais instituições da União Européia têm a reputação de serem

bastante permeáveis aos cerca de três mil grupos de interesses que possuem escritório

permanente em Bruxelas, segundo dados oficiais. Por se tratar de um Estado in fieri, no qual

não houve o desenvolvimento paralelo de uma sociedade civil que abranja toda a Europa, esse

vácuo, agravado pelo imensos poderes da Comissão, talvez esteja entre os fatores

responsáveis pela porosidade das instituições européias aos interesses organizados (Graziano,

1997, p. 3-4). De fato, há uma grande diferença entre membros eleitos de um parlamento

nacional e um corpo inter-governamental.
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O relacionamento entre os diferentes atores da União Européia é caracterizado pela

ausência de hierarquia e pela interdependência. Nenhum dos atores possui muito poder em

relação aos outros e o consenso entre eles é necessário para criar uma coerente política de

longo prazo. Comparado com os governos nacionais, a UE não é politicamente forte. Sua

grande distribuição de poder, formado por um sistema de vários níveis de governança, dá aos

grupos de interesse significante papel no governo e fornece múltiplas arenas para que os

lobistas influenciem os tomadores de decisão.

Apesar de considerarem ser legítima a pluralidade de atores que tentam influir para

seus próprios interesses no regime democrático, o termo lobby, conceituado como atividades

com o objetivo de influenciar a formulação de políticas públicas e o processo de tomada de

decisão nas instituições européias, é visto de maneira negativa pelos países membros. Na

verdade, os problemas surgem quando o sistema não é capaz de considerar e priorizar todos

os interesses relevantes e, então, beneficia os grupos melhor organizados e melhor articulados

em detrimento de outros. Por isso, acredita-se que é necessário regular e controlar alguns

aspectos do lobby e das atividades de interesses especiais.

Após um longo processo de consultas e debates, percebeu-se que – embora a melhor

opção fosse um código de conduta comum e voluntário, desenvolvido e monitorado pelos

próprios lobistas, incluindo a imposição de penalidades – a auto-regulamentação não era uma

opção viável e, apesar da dificuldade de controle por parte da Comissão, preferiu-se adotar

um sistema baseado em três propostas:

- estimular o registro voluntário dos representantes de interesses por meio de incentivos

individuais;

- elaborar um código de conduta para os lobistas;

- desenvolver um sistema de monitoramento e de sanções.

Dois incentivos foram oferecidos para estimular o registro voluntário: primeiro

disponibilizou-se um sistema de alerta automático para quaisquer consultas que coincidam

com os interesses especificados pelos lobistas registrados. Como esse incentivo era fraco e

insuficiente, determinaram que para tecer comentários ou participar da elaboração de

proposições os lobistas deviam se registrar, determinando quem representam, qual a sua

missão, qual sua estrutura e como sua entidade foi fundada. Essas informações devem ser

públicas a fim de possibilitar que os tomadores de decisão e o público em geral possam

identificar e conhecer a força dirigente por trás da atividade de lobby.  A tentativa é de
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segregar o lobby que não contribui para agregar interesses e que usa redes de trabalho e canais

de contato não transparentes.

Apesar de haver uma idéia predominante de que os grupos organizados na Europa são

numerosos, fracos e a representação de interesses, fragmentada, estão surgindo novos

métodos de lobby que aos poucos ganham cada vez mais importância:

- o número de empresas profissionais de lobby aumentou consideravelmente nos anos 90.

Apesar da fraca acessibilidade às principais instituições européias, elas estão investindo

em uma consultoria especializada para propósitos específicos, o que as torna uma opção

mais barata que manter um escritório e uma estrutura permanente para casos isolados;

- grandes companhias, principalmente multinacionais, estão direcionando seus esforços de

lobby para as instituições européias e estabelecendo seus escritórios em Bruxelas a fim de

ter uma chance de se tornarem atores políticos mais importantes;

- associações e grupos de interesses de âmbito nacional começaram a atuar em Bruxelas e

muitos deles agora têm escritórios próprios na cidade;

- pequenos clubes e coalizões ad-hoc surgiram em áreas como tecnologia da informação

para casos específicos.

Em âmbito geral, as instituições da União Européia são mais abertas à variedade de

interesses do que a maioria dos Estados nacionais partícipes. Principalmente os interesses

cívicos – sociais, ambientais, regionais e de consumo – têm na Comissão a oportunidade de

expandir sua influência e sua legitimidade. Em relação ao acesso, associações nacionais têm

melhor acesso ao Conselho (43%) do que ao Parlamento Europeu (37%) e à Comissão (21%),

enquanto as associações européias têm melhor acesso à Comissão (43%) do que ao

Parlamento (38%) e ao Conselho (11%).

A grande maioria dos parlamentos dos Estados membros não obriga o registro nem

possui regras específicas para as atividades de grupos de interesses ou de seus representantes.

Na tabela abaixo é possível ter uma noção geral de como o assunto é tratado pelos países

membros da UE:
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País Há
registro?

Há
regras?

Comentários

Áustria Não Sim

Forte influência dos grupos de interesse, seus representantes são
convidados a expor seus pontos de vista e a participar da
elaboração das leis. Vários parlamentares são membros de
entidades.

Bélgica Não Não

Dinamarca Sim Sim
A participação é limitada, condicionada a real filiação dos
representantes à entidade (o lobby profissional não é aceito). Há
registro e regras apenas nas comissões.

Finlândia Não Não
As comissões só ouvem especialistas convidados.

França Não Não

Só grupos considerados relevantes têm acesso a certas
dependências do parlamento por meio de uma autorização do
presidente. Na prática, poucas entidades de cunho nacional têm
acesso (pouco mais de 20, principalmente empresas estatais).

Alemanha Sim Não

Apenas lobistas registrados ou convidados podem entrar no
parlamento e ser ouvidos (1614 grupos em 1996). Vários
parlamentares são membros de entidades. Há uma lista pública
anual, que funciona como um registro, mas não tem força de lei.

Grécia Não Não
Nem se concebem as atividades de lobistas ou de grupos de
interesse.

Irlanda Não Não
Houve várias tentativas de aprovar uma lei de registro sem
sucesso.

Itália Não Não
Algumas leis foram aprovadas mas já não mais estão em vigor.
No Senado, é necessária uma autorização para ter acesso.

Luxemburgo Não Não
Os parlamentares e as comissões podem convidar ou atender
pedido dos grupos para serem ouvidos.

Holanda Não Não
Os lobistas e representantes recebem um passe para ter acesso a
certas dependências e a serviços.

Portugal Não Não

Espanha Não Não

Suécia Não Não
Apesar do lobby ser considerado legítimo e haver muita
discussão sobre o assunto, não foi aprovada a lei que obrigava o
registro.

Reino Unido Não Não

Na Casa dos Lordes é obrigatório que seus membros registrem
anualmente seus interesses. Na Casa dos Comuns os lobistas não
têm acesso ao palácio e há um capítulo no guia de conduta dos
parlamentares que abomina o contato com lobistas profissionais.
Há também uma tentativa de auto-regulamentação de
associações de lobistas.

Tabela 3.3

Além dos especificados na tabela, a Polônia e a Lituânia são os únicos países do Leste

Europeu que possuem registro para lobistas e regulamentação para suas atividades. Porém,

apesar das muitas tentativas, os resultados ainda não são satisfatórios.

Os interesses organizados e sua capacidade em planejar e executar campanhas tendem

a ser mais manifestos e mais reconhecidos pela União Européia, particularmente pela



CENTRO DE FORMAÇÃO, TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO
94

Comissão, devido ao aumento dado à consideração, consulta e diálogo com a sociedade civil

nos últimos anos. Há uma tendência de crescimento da atividade de lobby nas instituições

européias, porém, mais importante que a competição entre os grupos de lobby é a abertura dos

novos parlamentares – pois muitos possuem cultura política bem diferente – a esse tipo de

atividade e à garantia de que a representação de interesses irá desenvolver-se com

transparência.

O CASO BRASILEIRO

Há atualmente quatro proposições tramitando na Câmara dos Deputados, além do já

conhecido projeto do Senador Marco Maciel, que visam a regulamentar a atividade de lobby.

Mas já houve inúmeras tentativas nesse sentido. A do senador, que chegou mais longe, foi

aprovada pelo Senado, mas recebeu parecer pela sua inconstitucionalidade na Comissão de

Constituição de Justiça e Redação da Câmara dos Deputados em face dos Art. 51, III e IV e

52, XII e XIII da Constituição. Entendeu-se que a matéria deveria ser regulada por meio de

resolução e não por projeto de lei, pois se trata de matéria tipicamente afeta à organização e

ao funcionamento de cada uma das Casas do Congresso Nacional.

Todas as proposições sobre o tema em tramitação na Câmara dos Deputados seguem o

padrão do projeto de lei do Senador Marco Maciel, algumas procuram melhorar os conceitos

utilizados pelo autor e outras tentam estabelecer regras mais rígidas e mais detalhadas. Os

principais pontos abordados são:

1. obriga o registro do representante (ou um titular e um suplente) como condição para seu

acesso às dependências das Casas do Congresso Nacional e para o exercício de suas

atividades;

2. obriga o encaminhamento semestral de declaração de gastos, incluindo quaisquer doações

recebidas e também despesas efetuadas fora do âmbito do Congresso Nacional (um dos

projetos estabelece relatórios mensais que também discriminariam os atos realizados e os

servidores e/ou autoridades com os quais se desejaria contatar);

3. no caso de empresas especializadas em lobby, obriga a identificação do contratante de

seus serviços, da matéria e do projeto de seu interesse;

4. no caso de entidades representativas, obriga o fornecimento de dados sobre sua

constituição, sócios ou associados, capital social e lista de empregados;
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5.  estabelece penas de advertência e cassação do registro;

6. obriga a Mesa Diretora a divulgar semestralmente relatório de acesso público das

declarações de gasto.

No Regimento Interno da Câmara dos Deputados, o Título VIII é dedicado à

participação da sociedade civil. Nele, o art. 259 trata do credenciamento de “entidades de

classe de grau superior, de empregados e empregadores, autarquias profissionais e outras

instituições de âmbito nacional da sociedade civil” e estabelece que as citadas entidades

fornecerão “exclusivamente subsídios de caráter técnico, documental, informativo e

instrutivo”. Já o art. 255 estabelece que as Comissões podem realizar reunião de audiência

pública com a participação das entidades citadas e o art. 254 estabelece que elas podem

encaminhar pareceres técnicos, propostas e sugestões.

Um dos projetos em tramitação na Câmara estabelece vedações às pessoas

credenciadas por meio das entidades citadas no Art. 259 do Regimento Interno da Câmara dos

Deputados e penalidades por infrações cometidas. O mesmo projeto ainda sugere que o

Capítulo IV do Título VIII do Regimento seja denominado “Do Credenciamento da Imprensa

e do Credenciamento e Atuação dos Grupos de Pressão ou de Interesse e Assemelhados”. O

cadastro seria condição para que o representante tivesse acesso às dependências da Casa.

Também estabelece que deve ser dada igual oportunidade à parte contrária em audiências

públicas, possibilitando, assim, a manifestação das diversas correntes de opinião.

É interessante notar que o artigo 103 da Constituição Federal confere, no item IX,

poder para “confederação sindical ou entidade de classe de âmbito nacional” propor ação

direta de inconstitucionalidade e ação declaratória de constitucionalidade (EC nº 3/93 e EC nº

45/2004). Tal privilégio vem ao encontro da idéia de que as entidades representativas de

abrangência nacional devem ter papel privilegiado frente a outros grupos regionais e/ou locais

na atuação política no âmbito do Poder Legislativo Federal. Além da abrangência, também

importa se tais grupos são de caráter permanente e não apenas criados para realizar pressão

em um determinado momento. Tal característica permite que regras estabelecidas sejam

baseadas em jogadas sucessivas ao longo do tempo. Com isso, uma entidade representativa

que não atuasse de acordo com as regras poderia ser punida nas jogadas posteriores.

Na prática, o registro das entidades representativas já é realizado pela 1ª Secretaria da

Câmara dos Deputados, embora haja apenas 91 (noventa e uma) entidades cadastradas – entre

conselhos federais, sindicatos nacionais, associações de empresas e de servidores públicos –,
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há algumas de grande relevância como a CNI – Confederação Nacional da Indústria –, a

CBIC – Câmara Brasileira da Indústria da Construção –, a CNC – Confederação Nacional do

Comércio –, a ABERT – Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão, entre

outras. Não há, porém, nenhum registro de movimentos populares. Presume-se que os

registrados correspondam a apenas uma pequena parcela das entidades representativas de

segmentos econômicos que atuam no âmbito das comissões de mérito da Câmara dos

Deputados.

Apesar das limitações, pode-se dizer que há o registro de participantes e que também

há regulamentação sobre a participação política da sociedade organizada no Legislativo

Federal brasileiro. A legislação pode ser insuficiente, mas, de certo, sempre o será. Pois não é

uma lei ou a importação de um modelo pronto que irá tratar a questão da participação política

da sociedade organizada no Brasil. O lobby é, antes de tudo, uma prática democrática e, como

tal, tem de ser aperfeiçoado e desenvolvido em um ambiente propício a fim de que possa

colaborar para a eficiência e para a socialização das resoluções de problemas no contexto

democrático.

Não há uma fórmula mágica para tratar a questão, mas é possível tirar importantes

lições do caso estadunidense e do caso europeu, como a imprescindível necessidade de um

código de conduta para representantes e lobistas, bem como um eficiente sistema de

monitoramento e sanções rigorosas. O Brasil tem se tornado na última década referência no

debate internacional acerca da reforma da democracia graças a novas experiências

participativas no desenho de políticas públicas, como o orçamento participativo e as

comissões de legislação participativa (LAVALLE, HOUTZAGER, e CASTELLO, 2006). A

experiência européia para tratar o lobby, aliada a algumas práticas estadunidenses de controle,

certamente contribuirão para ampliar essas experiências de participação e para consolidar

ainda mais a democracia brasileira. É preciso construir uma solução própria para tratar o

lobby no Legislativo brasileiro e colaborar, com isso, para que as instituições e próprio

sistema político superem a crise de legitimidade de nossa democracia representativa que já se

arrasta há vários anos.



CENTRO DE FORMAÇÃO, TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO
97

Capítulo 4 – Lobby e Demopotência

Etmologicamente, a democracia designa “o poder do povo”. Ora, esse regime
político é o menos ruim, não porque confere o poder a uma maioria considerada em
massa, mas à medida que mobiliza um pensamento coletivo para o governo da
cidade. Não é preferido pelo fato de estabelecer a dominação de uma maioria sobre
uma minoria, mas por limitar o poder dos governantes e por instituir recursos contra
o arbítrio. Será ela a Constituição predileta por conferir poder aos representantes?
Não por isso, mas apenas quando substitui as regulamentações particulares, os
privilégios e os monopólios por mecanismos gerais de regulação. Somos democratas
porque esse regime limita o poder ao mínimo necessário para fazer respeitar o
direito (LÉVY, 1994, p. 82).

Os fracassos da Sexta República aumentaram a descrença da sociedade brasileira na

representatividade política tradicional: ela não conseguiu diminuir o abismo entre possuidores

e excluídos; não transferiu ao povo a direção dos negócios públicos; não legitimou ou fez

genuína a presença dos partidos no poder; não eliminou minorias que guiam a política em

interesse próprio, refratárias à vontade social e sem respaldo junto à população. Esta

separação entre a realidade da representação e seu ideal fez crescer a crise do sistema político

e institucional, crise que envolve tanto os partidos quanto o Legislativo. Mas isso não é um

fato isolado nem restrito aos países ditos de terceiro mundo. Em praticamente todos os lugares

os sistemas políticos estão mergulhados em uma crise estrutural de legitimidade,

periodicamente arrasados por escândalos, com dependência total de cobertura da mídia e de

liderança personalizada e cada vez mais isolados dos cidadãos (CASTELLS, 2000, p. 23).

Mas porque isso aconteceu? Estaria a democracia enclausurada, restrita apenas à

competição eleitoral? Creio que custamos a abandonar a idéia de democracia. É melhor

acreditar que um novo e iminente modelo democrático para as sociedades complexas surgirá

para solucionar essa crise, principalmente quando vemos a democracia apenas como uma

oposição a regimes autoritários. O que há, no entanto, é um erro de questionamento.

Herdamos dos gregos uma tipologia política que permite responder à questão: quem detém o

poder na cidade? Mas já não se trata de dar o poder ao povo, a seus representantes, nem a

quem quer que seja. Hoje, o problema político já não é tomar o poder, mas aumentar as

potências45 do povo e/ou dos grupos humanos (LÉVY, 1994, p. 82). Em vários países do

mundo, inclusive no Brasil, os partidos operários apoiados pelos sindicatos de trabalhadores

chegaram ao poder e as mudanças que todos esperavam nunca aconteceram. Não se pretende

                                                
45 Para se tornar potente, um grupo humano deve desinvestir nas hierarquias, no grupo e fora dele (LÉVY, 1994,
p. 82). Essa condição de Lévy coincide com a caracterização “horizontal” do civismo de Putnam.
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aqui desenvolver o debate entre pluralistas e elitistas, mas é uma ilusão a crença de que é

possível dar o poder ao povo, principalmente porque, como o povo todo não pode governar,

os poucos escolhidos para a tarefa logo não serão mais povo, mas outra elite no poder. Isso

aconteceu nos regimes comunistas, nos governos sindicalistas e até na fazenda de A

Revolução dos Bichos, de George Orwell. Aumentar as potências do povo e dos grupos

sociais está mais próximo do ideal democrático de possibilitar a participação de muitos na

vida da cidade.

A potência torna possível, o poder bloqueia. A potência libera, o poder submete. A
potência acumula energia, o poder a dilapida. As tecnologias da informação e da
coordenação se aperfeiçoaram o suficiente para que as vantagens conferidas a uma
comunidade por uma estrutura de autoridade forte não compensem mais o
desperdício de recursos humanos e o bloqueio da inteligência coletiva inerentes ao
exercício do poder (LÉVY, 1994, p. 82).

A socialização das resoluções dos problemas do governo democrático tornou-se, com

o desenvolvimento da tecnologia da informação, uma solução viável e a potencialização de

indivíduos e grupamentos humanos para que participem desse processo de socialização, uma

meta do Estado. O exercício do poder bloqueia a utilização da inteligência coletiva e dos

melhores recursos humanos pelo governo, até porque os esforços dos partidos políticos estão

hoje concentrados no domínio e na manutenção do poder, não na gestão da coisa pública. Por

isso é importante que o Estado promova, nesse período de crise e de transformação econômica

e social, a demopotência.

Como constata Castells, estamos vivendo um momento histórico único de

transformação social: “considerando a história da humanidade como uma série de situações

estáveis, pontuadas em intervalos raros por eventos importantes que ocorrem com grande

rapidez e ajudam a estabelecer a próxima era estável. Pode-se afirmar que o final do século

XX é um desses raros intervalos na história. Um intervalo cuja principal característica é a

transformação da ‘cultura material’ pelos mecanismos de um novo paradigma tecnológico que

se organiza em torno da tecnologia da informação” (CASTELLS, 2000, p.49). Esse novo

paradigma determinou o surgimento de uma nova estrutura social, manifestada sobre várias

formas conforme a diversidade de culturas e instituições em todo o planeta. Essa nova

estrutura social está associada ao surgimento de um novo modo de desenvolvimento, o
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informacionismo46, historicamente moldado pela reestruturação do modo capitalista de

produção (CASTELLS, 2000, p. 33).

As mudanças sociais são tão drásticas quanto os processos de transformação

tecnológica e econômica. Os relacionamentos entre os sexos tornaram-se, na maior parte do

mundo, um domínio de disputas. O patriarcalismo foi atacado e enfraquecido em várias

sociedades (CASTELLS, 2000, p. 22). As pessoas passaram a reagrupar-se em torno de

identidades47 primárias: religiosas, étnicas, territoriais, nacionais (CASTELLS, 2000, p. 23).

Com isso, ganharam força movimentos que buscavam não só vários objetivos instrumentais,

mas a afirmação de identidades excluídas como boas para o público e importantes para a

política (CASTELLS, 2000, p. 39).

A identidade está se tornando a principal e, às vezes, a única fonte de significado em
um período histórico caracterizado pela ampla desestruturação das organizações,
deslegitimação das instituições, enfraquecimento de importantes movimentos sociais
e expressões culturais efêmeras. Cada vez mais as pessoas organizam seu
significado não em torno do que fazem, mas com base no que elas são ou acreditam
que são. Enquanto isso, as redes globais de intercâmbios instrumentais conectam e
desconectam indivíduos, grupos, regiões e até países, de acordo com sua pertinência
na realização dos objetivos processados na rede, em um fluxo contínuo de decisões
estratégicas. Segue-se uma divisão fundamental entre o instrumentalismo universal
abstrato e as identidades particularistas historicamente enraizadas. Nossas
sociedades estão cada vez mais estruturadas em uma oposição bipolar entre a Rede e
o Ser (CASTELLS, 2000, p. 23).

Essa transformação social e tecnológica que, como afirma Castells, estruturou nossa

sociedade entre a rede e o ser, abriu novas possibilidades para a atuação do Estado no sentido

de potencializar indivíduos e grupos sociais a participar das resoluções dos problemas do

governo democrático. Um ambiente de transformação social, como o que estamos vivendo,

torna mais profícua a tentativa de mudar opiniões/atitudes e, conseqüentemente, de propagar o

civismo. O papel do Legislativo na demopotência seria, assim, amplo e bem definido. Para

                                                
46 O que é específico ao modo de produção informacional de desenvolvimento é a ação de conhecimentos sobre
os próprios conhecimentos como principal fonte de produtividade. O processo da informação é focalizado na
melhoria tecnológica do processamento da informação como fonte de produtividade, em um círculo virtuoso de
interação entre as fontes de conhecimentos tecnológicos e a aplicação da tecnologia para melhorar a geração de
conhecimentos e o processamento da informação: é por isso que, voltando à moda popular, chamo esse novo
modo de desenvolvimento de informacional, constituído pelo surgimento de um novo paradigma tecnológico
baseado na tecnologia da informação (CASTELLS, 2000, p. 35).

47 Por identidade, entende-se o processo pelo qual um ator social se reconhece e constrói significado
principalmente com base em determinado atributo cultural ou conjunto de atributos, a ponto de excluir uma
referência mais ampla a outras estruturas sociais (CASTELLS, 2000, p. 39) No Brasil, os grupos de identidades
primárias já atuam com intensidade, haja vista as recentes ondas de estabelecimento de cotas em universidades
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melhor estudar esse papel, pode-se separá-lo em quatro: o papel educativo, o papel promotor

da inovação tecnológica das práticas democráticas, o papel promotor da deliberação política,

o papel promotor e controlador da participação política da sociedade organizada. Esses papéis

se interpenetram e constituem, aqui, escopo de trabalho fundamental à democracia, apesar de

ainda serem considerados secundários pelas instituições do Legislativo.

A idéia de um Estado educativo não é nova, Pateman nos lembra que John Stuart Mill

já considerava as instituições políticas e o governo como uma grande influência atuando sobre

a mente humana. Eles seriam, acima de tudo, educativos. Instituições participativas e

educativas colaborariam para o desenvolvimento de um tipo de caráter “ativo” de espírito

público. O indivíduo deveria tomar parte inicialmente nas questões de nível local para

aprender o auto-governo, assim ele poderia atender não apenas ao próprio interesse, mas a

diversos interesses públicos que se relacionassem de algum modo com ele. Mill também

ressaltava a importância de se educar os cidadãos para se interessarem por política e para

perceberem a importância do voto socialmente responsável.  (PATEMAN, 1992, p. 31 e 32).

Na demopotência, também cabe ao Estado uma função educativa no sentido de

promover entre todas as pessoas, principalmente entre crianças e adolescentes, o civismo e as

práticas democráticas. O foco nas crianças e adolescentes tem duas razões de ser, primeiro,

suas opiniões/atitudes são mais fáceis de serem modificadas e, depois, sua atuação política

tenderá a influir por muito mais tempo. A promoção de conceitos como tolerância, confiança

mútua, cooperação, fraternidade, espírito público e humanismo são fundamentais para que os

jovens e crianças tenham condições de viver e de participar de maneira cívica nos grupos a

que vierem pertencer. Já as práticas democráticas não se restringem a votar. A eleição de

representante e o voto clássico são apenas meios para atingir o ideal democrático. Pode-se

incluir diversas outros, como, por exemplo, as regras de participação em Audiências Públicas

dispostas no RICD48.

Com base no uso de tecnologias contemporâneas que permitem uma participação

qualitativamente superior à que confere a mera contagem de cédulas depositadas em uma

urna, pode-se conceber outras formas de participação das pessoas no governo da cidade

(LÉVY, 1994, p. 64):

                                                                                                                                                        
públicas para etnias historicamente prejudicadas. O conceito de identidade de Castells se aproxima muito dos
conceitos de grupos de afirmação e resistência utilizados por Farhat.
48 Além dos Artigos 255, 256, 257 e 258, do RICD, não podemos deixar de considerar o conhecimento tácito dos
secretários e servidores das comissões que, com sua experiência, conseguem conduzir com sucesso um debate
democrático.
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O ciberespaço permite a cada um contribuir de maneira contínua para a elaboração e
o aperfeiçoamento dos problemas comuns, para a abertura de novas questões, para a
formulação de argumentos, para enunciar e adotar posições independentes umas das
outras sobre grande variedade de temas. Não se participaria da vida da cidade
“fazendo número”, acrescentando peso a um partido ou conferindo legitimidade
superior a um porta-voz, mas criando diversidade, animando o pensamento coletivo,
contribuindo para a elaboração e a resolução dos problemas comuns (LÉVY, 1994,
p. 65).

Com as novas tecnologias servindo de base para ampliação das práticas democráticas,

torna-se importante que o Legislativo também promova, além da educação para o uso dessas

práticas, a própria inovação tecnológica. Como lembra Castells, foi o Estado, e não o

empreendedor de inovações em garagens, que iniciou a Revolução da Tecnologia da

Informação tanto dos Estados Unidos como em todo o mundo. O Estado poder ser, e sempre

foi ao longo da história, a principal força de inovação tecnológica (CASTELLS, 2000, p. 29).

“O que deve ser guardado para o entendimento da relação entre a tecnologia e a sociedade é

que o papel do Estado, seja interrompendo, seja promovendo, seja liderando a inovação

tecnológica, é um fator decisivo no processo geral, à medida que expressa e organiza as forças

sociais dominantes em um espaço e uma época determinados” (CASTELLS, 2000, p. 31). É

mediante a interface entre os programas de macropesquisa e grandes mercados desenvolvidos

pelos governos, por um lado, e a inovação descentralizada estimulada por uma cultura de

criatividade tecnológica e por modelos de sucessos pessoais rápidos, por outro, que as novas

tecnologias da informação prosperam (CASTELLS, 2000, p. 77).

A realidade de uma inteligência coletiva49 trabalhando no ciberespaço para resolver os

problemas do governo democrático já não nos parece mais ficção científica. Fóruns on-line,

grupos virtuais de trabalho, portais temáticos, chats, sistemas informatizados fazem parte do

cotidiano e há muito já foram incorporados aos trabalhos do Legislativo, como pudemos ver

nos exemplos em relação à Câmara dos Deputados citados na introdução e no capítulo I. Todo

esse potencial de participação, no entanto, se restringe meramente à fase de discussão e,

eventualmente e por consentimento dos parlamentares, a sugestões na elaboração de

proposições e relatórios. A imensa maioria continuará sem direito a voto e sem poderes de

                                                
49  Lévy utiliza o conceito de inteligência coletiva compreendida como na expressão “trabalhar em comum
acordo” ou no sentido de “entendimento com o inimigo” (LÉVY, 1994, p.26); essa conceituação lembra muito o
misto de concorrência e cooperação descrito no civismo de Putnam. Lévy ainda completa: “é uma inteligência
distribuída por toda parte, incessantemente valorizada, coordenada em tempo real, que resulta em uma
mobilização efetiva das competências” (LÉVY, 1994, p. 28).
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agenda. Pode-se dizer que a democracia, apesar dessa busca pela ampliação da participação

política, permanecerá ainda dentro de uma concepção shumpeteriana de democracia no

sentido de que o voto para o líder e a discussão ainda são os únicos meios de participação.

Mas também não se trata aqui de meramente pregar uma espécie de assembléia geral virtual

com votações populares on-line, como nos esclarece Lévy:

Deve-se distinguir muito claramente entre a democracia em tempo real, que poderá
se desenvolver no ciberespaço, e a política midiática, que se baseia no tríptico
infernal televisão/pesquisas eleitorais/eleições. A democracia em tempo real não tem
nada a ver com a emissão de televisão seguida do voto por Minitel. Inscreve-se, pelo
contrário, na construção lenta, mas contínua, de um debate coletivo e interativo, no
qual cada um pode contribuir elaborando questões, refinando posições, emitindo e
ponderando argumentos, tomando e avaliando decisões (LÉVY, 1994, 76).

Por meio desse ideal de eterna construção do debate coletivo, o ciberespaço, segundo

Lévy (1994, p. 61), poderá se tornar um meio de exploração dos problemas, de discussão

pluralista, de evidência de processos complexos, de tomada de decisão coletiva e de avaliação

dos resultados o mais próximo possível das comunidades envolvidas. Essa possibilidade de

utilização do ciberespaço não é nova e já está sendo testada a mais de uma década, como nos

mostra Castells:

A democracia local está sendo promovida mediante experimentos de participação
eletrônica dos cidadãos, como o programa PEN organizado pela cidade de Santa
Mônica, Califórnia, por meio do qual os cidadãos debatem questões públicas e
transmitem suas opiniões ao governo: um debate acirrado sobre o problema dos
sem-teto (com participação eletrônica dos próprios sem-teto) foi um dos resultados
mais divulgados desse experimento no início dos anos 90 (CASTELLS, 2000, p.
385).

Cabe considerar que a informatização não pode ser vista como uma solução em si, a

ferramenta pouco representa sem a prática de utilizá-la. A abordagem séria de questões

tratadas hoje pelo parlamento provavelmente exige a mobilização de uma grande variedade de

competências e o tratamento contínuo de enormes fluxos de informação. Apesar de as

pesquisas há muito tempo apontarem para o interesse da população na participação política

virtual, como no caso das assembléias populares via rede50, todos que já tentaram sabem

                                                
50 Uma das pesquisas mais completas sobre a demanda de multimídia, realizada por Charles Piller em amostra
nacional de seiscentos adultos nos Estados Unidos, revelou interesse muito mais profundo pelo uso da
multimídia para acesso à informação, questões comunitárias, envolvimento político e educação que para mais
opções de programações televisivas e filmes. Apenas 28% dos consumidores consideraram o vídeo sob demanda
altamente desejável, e a falta de interesse em entretenimento também foi forte entre os usuários da Internet. Por
outro lado, os usos políticos foram muito valorizados: 57% gostariam de participar de assembléias populares por
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como é difícil conseguir a efetiva participação coletiva em prol da resolução de uma questão,

principalmente se forem redes voluntárias, sem qualquer tipo de coerção ou remuneração. A

gestão dessa participação exige cuidados, como moderadores hábeis, participantes

contumazes que conheçam bem a questão tratada e divulgação apropriada do canal de

participação.

A idéia das redes de entidades atuando no Legislativo surgiu, neste trabalho, da

necessidade de comunicação das comissões, principalmente para aumentar a participação em

seus eventos e audiência públicas, mas assume um novo propósito quando se pensa em uma

rede permanente de participação política virtual que poderia reunir conjunta ou separadamente

técnicos e políticos envoltos em uma questão. A construção das soluções para os problemas

de governo poderia partir de uma rede fechada e restrita de parlamentares, representantes e

técnico-especializados para redes populares abertas. Também é possível capilarizar uma rede

nacional em redes similares de nível regional e/ou local.

O uso generalizado de “ágoras virtuais” melhoraria sensivelmente a elaboração das
questões, a negociação e a tomada de decisão em coletivos heterogêneos e dispersos.
A mobilização das competências sociais é uma exigência indissociavelmente técnica
e política. A democracia só progredirá explorando da melhor forma as ferramentas
de comunicação contemporâneas. De modo simétrico, o aprofundamento da
democracia no sentido da inteligência coletiva constituiria uma finalidade ao mesmo
tempo socialmente útil e (acreditamos nós) capaz de suscitar entusiasmo entre os
administradores do ciberespaço. O uso socialmente mais rico da informática
comunicacional consiste, sem dúvida, em fornecer aos grupos humanos os meios de
reunir suas forças mentais para constituir coletivos inteligentes e dar vida a uma
democracia em tempo real (LÉVY, 1994, 62).

Reunir as forças mentais para a resolução dos problemas de governo exige que o

Legislativo promova a deliberação política. E essa deliberação não se restringe à arena virtual.

Promover eventos, audiências públicas e facilitar contatos pessoais fazem parte do processo

de promover a deliberação de questões no âmbito das comissões de mérito.  Como são mais

custosas, essas ações acabam mais relacionadas à participação política dos interesses

organizados. Para os não organizados, há outras alternativas institucionais de comunicação

com o Legislativo, como as ouvidorias e as centrais de relacionamento com o cidadão (carta,

e-mail, telefone). Aliás, como explicitam Lavalle, Houtzager e Castello (2006), o Brasil tem

se tornado na última década referência no debate internacional acerca da reforma da

democracia graças a novas experiências participativas no desenho de políticas públicas, como

                                                                                                                                                        
via eletrônica; 46% queriam usar o correio eletrônico para enviar mensagens a seus deputados; e cerca de 50%
valorizam a possibilidade do voto eletrônico (CASTELLS, 2000, p.391).
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o orçamento participativo e as comissões de legislação participativa. Combinar soluções da

União Européia para tratar o lobby com práticas estadunidenses de controle certamente

contribuirá para que o Brasil se torne cada vez mais uma referência em termos de democracia

participativa.

Promover e controlar a participação política da sociedade organizada no âmbito do

Legislativo passa pela regulamentação da atividade de lobby, pela elaboração de um código

de conduta e pelo desenvolvimento de um sistema de monitoramento das atividades e de

punições aos infratores. Mas, não se pode esquecer que a participação política das entidades

no âmbito do Legislativo é, antes de tudo, uma prática democrática, e, como tal, deve ser

aperfeiçoada e praticada em um ambiente propício a fim de que possa colaborar para a

eficiência e para a socialização das resoluções dos problemas do governo democrático. A

abordagem de redes serve como excelente ponto de partida para que o Estado possa melhor

perceber seu papel como promotor do aperfeiçoamento dessa prática democrática. Por meio

dessa abordagem, é possível ter uma visão complexa de como o lobby atua nas comissões e

perceber que é possível oferecer benefícios para que essas entidades registrem-se e forneçam

informações que tornem viável a verificação de sua representatividade frente a segmentos

econômicos e/ou sociais.

Determinar a obrigatoriedade do registro, como prega a maioria dos projetos de lei

sobre o tema em tramitação na CD , é, no mínimo, inexeqüível. Não há como barrar a entrada

de lobistas nas dependências do Congresso, muito menos proibi-los de exercer suas

atividades51. Dificultar a interação social entre lobistas e parlamentares também não parece

uma solução apropriada para a cultura brasileira52. Aliás, é comum parlamentares se

identificarem com segmentos econômicos e sociais, como os ruralistas, os sindicatos, os

evangélicos, a Câmara Brasileira de Indústria e Comércio. Isso inclusive faz parte de suas

biografias. Esses políticos também constituem frentes parlamentares e participam de

comissões de interesse dos grupos aos quais estão intimamente ligados. As contribuições para

suas campanhas são apresentadas ao Tribunal Superior Eleitoral e publicadas em sítios na

                                                                                                                                                        

51 É bom lembrar que em sentido amplo, a legitimidade do direito de pressionar as autoridades em favor de
determinadas medidas decorre diretamente dos princípios constantes no art. 5º da Constituição (FARHAT, 2007,
p. 68).

52 Decretos do Executivo (nº 4.081/02, 4.199/02 e 4.232/02) pretendiam banir conversas “informais”, obrigar a
manter registros de reuniões, exigir testemunhas para os contatos com lobistas Não “pegaram”. (FARHAT,
2007, p. 67).
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rede mundial de computadores e em publicações como o DIAP (Departamento Intersindical

de Assessoria Parlamentar). Não parece haver nenhuma intenção em esconder ou disfarçar

essas relações.

Apesar de haver consolidadas empresas de lobby atuando no país – como a Semprel, a

Patri e a Ubelino Lobo –, ainda predomina, pelo menos em grande parte das comissões

permanentes da Câmara dos Deputados, a participação política de entidades representativas de

segmentos econômicos e/ou sociais. Para quem atua há algum tempo nas áreas temáticas

específicas, não há um nevoeiro, mas uma clara distinção de quem age a favor do quê e de

quem. Esse conhecimento tácito contido nas mentes de servidores, parlamentares e

representantes pode ser explicitado em uma rede virtual de contatos e relacionamentos. Nesse

contexto, oferecer benefícios para que as entidades registrem-se e forneçam informações, as

quais tornem viável a verificação de sua representatividade, parece a melhor opção para o

desenvolvimento da atividade de lobby no Brasil.

Além estimular o credenciamento e disponibilizar informações sobre os participantes e

seus relacionamentos, o Estado tem, em princípio, outras importantes atribuições: é ele que

possui a autoridade para definir os canais de acesso, bem como as regras e os critérios

necessários para que os atores possam participar. Por isso, não se pode conceber o Estado

como uma simples arena na qual competem interesses diversos, mas como um grande nó na

rede que têm suas próprias iniciativas, interesses e políticas. No caso do Legislativo Federal,

há de se considerar também os interesses dos parlamentares (individualmente e em grupo) e

dos governos Federal, Estaduais e Municipais, além da influência das entidades de pesquisa e

comunidade científica.

As redes no Legislativo são vistas como um arranjo em que participam atores em

quantidade limitada tendo a comissão de mérito como ponto de convergência, como elemento

central no processo de elaboração de proposições e formulação de políticas públicas53. A

morfologia de rede parece estar bem adaptada à crescente complexidade de interação dos

atores e aos modelos imprevisíveis de desenvolvimento derivado do poder criativo dessa

interação. Essa configuração topológica, a rede, agora pode ser implementada materialmente

em todos os tipos de processos e organizações graças a recentes tecnologias da informação.

Sem elas, tal estruturação seria bastante complicada. E essa lógica de redes, contudo, é

necessária para estruturar o não-estruturado, porém preservando a flexibilidade (CASTELLS,

                                                
53 A concepção de rede contida nesse início de parágrafo vem ao encontro da teoria neocorporativista (SANTOS,
2002)
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2000, p. 78).

Todos querem um “mundo mais justo e solidário”, uma “renda nacional mais bem

distribuída”, uma “cidade melhor para todos” – mas quase ninguém se dispõe a perder para

que tal aconteça; e, em face da crescente desigualdade dos meios em que a disputa se dá,

perdem ainda mais os que historicamente já têm perdido (BASSUL, 2006, p. 152). Por isso é

necessário, como frisa Mancuso, tornar os movimentos sociais capazes de defender seus

interesses na arena política: viabilizar a organização, a mobilização e o exercício de

participação por parte de segmentos sociais numerosos que apresentam um déficit histórico

notável de ação coletiva (2005).

Em outras palavras, cabe também ao Legislativo promover a organização e a

profissionalização dos movimentos sociais e populares que se encontram em clara

desvantagem frente ao aparato hierárquico e coercitivo54 que torna as associações

empresariais poderosas influências para o governo. O oferecimento de cursos e capacitações,

juntamente com o acesso à tecnologia da informação, constitui importante passo para a não

exclusão desses grupos e cidadãos. Também é perfeitamente possível o Legislativo atuar

como gestor da rede, utilizando, por exemplo, recursos financeiros das entidades patronais

para financiar o aumento de participação da rede, tanto por meio do patrocínio de eventos

quanto por meio do apoio ao deslocamento de representantes de movimentos sociais, ainda

mais quando os interesses de ambos os lados podem ser ameaçados pela atuação de outras

redes55.

Na demopotência torna-se clara a necessidade de dimensionar os efeitos da atividade

política exercida por esses atores societários investidos, alguns juridicamente, como

representantes de determinados segmentos e interesses, bem como estabelecer critérios de

legitimidade para determinar o grau de representatividade dessas entidades e avaliar a

contribuição de suas informações e de seu conhecimento técnico-especializado para a

elaboração das proposições e para o bom andamento do processo legislativo. Para que essas

condições sejam atendidas, é necessário haver um incentivo a fim de que as entidades sejam

estimuladas a saírem dessa posição cômoda nas sombras e se exporem publicamente. Na

União Européia, por exemplo, determinou-se que para tecer comentários ou participar da

                                                
54 É sempre bom lembrar que a contribuição para as associações de empresas é geralmente obrigatória, o que
garante a viabilidade financeira da ação coletiva desses grupos.
55 Ainda hoje há grande controvérsia na Câmara dos Deputados acerca do estabelecimento de convênios, acordos
de cooperação e patrocínios para as atividades de interesse do Legislativo. O conceito de entidades
representativas também ajuda a nortear as ações nesse sentido.
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elaboração de proposições os lobistas e/ou representantes deviam se registrar. Como vimos,

não há como garantir a aplicabilidade dessa restrição já que o parlamentar, muitas vezes,

beneficia-se da posição de intermediário entre o grupo organizado e o Parlamento. Entretanto,

esse aval final do Estado para considerar a entidade dentro da rede política é interessante,

ainda mais quando se considera uma série de incentivos viáveis a fim que as entidades

forneçam informações que colaborem para a transparência e responsividade da participação

política da sociedade organizada no âmbito do Legislativo brasileiro.

Sugestão de benefícios que podem ser oferecidos às entidades:
- participação na rede virtual de contatos técnicos e políticos que congrega todos os entes de uma área

específica de atuação;
- acesso facilitado a técnicos e parlamentares durante a elaboração de proposições;
- registro de presença em reuniões, audiências públicas e eventos;
- encaminhamento de documentos para serem incluídos como partes da proposição;
- cópias dos autos;
- acesso ao SILEG e à Rede Câmara;
- assento reservado em audiências públicas e eventos.

Sugestão de deveres a serem cumpridos para que as entidades possam desfrutar dos benefícios:
- registro na Mesa Diretora;
- cumprimento de requisitos democráticos de funcionamento (como eleições periódicas, percentual mínimo de

comparecimento de representados nas eleições para dirigente da entidade, disponibilidade de canais de
comunicação e participação direta, prestação de contas);

- acesso ao cadastro e aos meios de comunicação da entidade com seus representados (a fim de,
eventualmente, verificar o posicionamento dos segmentos sociais e/ou econômicos representados em relação
a questões controversas).

Na demopotência, as instituições e processos políticos do Legislativo, moldados por

um conjunto maior de valores e interesses, voltam-se, na esfera econômica, para a

maximização da competitividade de suas economias e, na esfera social, para a potencialização

da participação política de seus cidadãos e grupamentos humanos a fim de viabilizar a

socialização das resoluções dos problemas de governo. Nesse contexto, o lobby das entidades

representativas nas comissões de mérito do Legislativo precisa se desenvolver com

profissionalismo, transparência e com as mínimas garantias para que não se torne fator de

degeneração do desempenho do governo, não se transforme em mera manipulação política

pelo poder econômico nem corrobore uma ditadura de minorias sociais refratárias à maior

parte dos interesses públicos.
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 I – Roteiro de entrevista para os deputados federais ligados à rede CDU de habitação e solo urbano:

 Em relação à participação política de entidades representativas e grupos de pressão no âmbito da Câmara dos Deputados, marque as alternativas consideradas saudáveis para a
melhoria dos trabalho da Casa:

  Sim  Não

 Elaborar um rígido código de conduta para parlamentares, para os representantes da sociedade organizada e para os lobbistas;   

 Estabelecer punições a parlamentares, representantes e lobbistas que descumprirem o código de conduta;   

 Desenvolver um sistema de monitoramento das atividades dos representantes e lobbistas, por meio de relatórios periódicos;   

 Retirar o privilégio de ex-parlamentares de entrar no Plenário da Casa;   

 Estabelecer um período mínimo de 2 anos de quarentena para que parlamentares tornem-se representantes ou lobbistas;   

 Proibir cônjuges e parentes de parlamentares de atuarem como representantes e/ou lobbistas;   

 Proibir presentes, incluindo viagens e refeições, de representantes e lobbistas a parlamentares;   

 Estimular o registro voluntário de representantes da sociedade organizada mediante incentivos seletivos para cada entidade;   

 Registrar a presença de representantes e lobbistas nas atas de reuniões das Comissões;   

 Possibilitar que representantes e lobbistas registrados solicitem a palavra durante as reuniões de Comissões;   

 Possibilitar o acesso de representantes e lobbistas registrados aos sistemas informatizados da Câmara;   

 Oferecer cursos de ética e de funcionamento do Legislativo a representantes e lobbistas registrados;   

 Oferecer cursos mais aprofundados sobre ciência política e processo legislativo aos representantes dos movimentos populares;   

 Possibilitar que representantes e lobbistas registrados utilizem as dependências da Casa para realizar eventos de interesse da instituição;   

 Reservar assento a lobbistas e representantes registrados em reuniões, audiências públicas e eventos da Câmara;   

 Possibilitar que representantes e lobbistas registrados encaminhem documentos para serem incluídos nos autos de proposições;   

 Oferecer ferramentas informatizadas que contribuam ao desenvolvimento dos movimentos populares.   

 Outro:   
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 Avalie a participação política das entidades representativas no âmbito da CDU em 2007:

 Entidade  péssima  ruim  regular  boa  excelente  desconheço

 União Nacional por Moradia Popular (UNMP)       

 Movimento Nacional de Luta pela Moradia (MNLM)       

 Central de Movimentos Populares (CMP)       

 Instituto de Registro Imobiliário do Brasil (IRIB)       

 Câmara Brasileira da Indústria da Construção (CBIC)       

 Associação Brasileira de Cimento Porland (ABCP)       

 Associação Brasileira das Entidades de Crédito Imobiliário e Poupança
(ABECIP)

      

 Sindicato das Empresas de Compra, venda, Locação e Administração de Imóveis
e Condomínios  (SECOVI)

      

 Fórum Nacional de Reforma Urbana  (FNRU)       

 Confederação Nacional das Associações de Moradores (CONAM)       

 Outra:       

 

 Avalie a participação política das entidades representativas no âmbito da CDU em 2007 como um todo:

 péssima  ruim  regular  boa  excelente

     

 

 Qual sua avaliação da abertura à participação política no âmbito da comissão:

 péssima  ruim  regular  boa  excelente
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 Qual sua avaliação em relação ao espaço cedido para deliberar com as entidades representativas:

 inexistente  insuficiente  mínimo necessário  suficiente  mais que suficiente

     

 

 Indique sua percepção quanto à representação política (legitimidade) das seguintes entidades:

 Entidade  Verdadeira (legítima, representa segmento
econômico e/ou social)

 Falsa (não legítima, não representa
segmento econômico e/ou social))

 Não sei.

 União Nacional por Moradia Popular (UNMP)    

 Movimento Nacional de Luta pela Moradia (MNLM)    

 Central de Movimentos Populares (CMP)    

 Instituto de Registro Imobiliário do Brasil (IRIB)    

 Câmara Brasileira da Indústria da Construção (CBIC)    

 Associação Brasileira de Cimento Porland (ABCP)    

 Associação Brasileira das Entidades de Crédito Imobiliário e
Poupança  (ABECIP)

   

 Sindicato das Empresas de Compra, venda, Locação e
Administração de Imóveis e Condomínios  (SECOVI)

   

 Fórum Nacional de Reforma Urbana  (FNRU)    

 Confederação Nacional das Associações de Moradores
(CONAM)

   

 Outra:    

 Outra:    
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 Indique sua percepção quanto à colaboração técnica/informacional das seguintes entidades para a CDU:

 Entidade  Boa (colabora com informações e
pesquisas importantes)

 Fraca (não apresenta nada que modifique o
entendimento dos assuntos em debate)

 Não sei

 União Nacional por Moradia Popular (UNMP)    

 Movimento Nacional de Luta pela Moradia (MNLM)    

 Central de Movimentos Populares (CMP)    

 Instituto de Registro Imobiliário do Brasil (IRIB)    

 Câmara Brasileira da Indústria da Construção (CBIC)    

 Associação Brasileira de Cimento Porland (ABCP)    

 Associação Brasileira das Entidades de Crédito Imobiliário e
Poupança  (ABECIP)

   

 Sindicato das Empresas de Compra, venda, Locação e
Administração de Imóveis e Condomínios  (SECOVI)

   

 Fórum Nacional de Reforma Urbana  (FNRU)    

 Confederação Nacional das Associações de Moradores
(CONAM)

   

 Outra:    

 

 Qual a sua percepção da importância das audiências públicas para os trabalhos da CDU?

 Mero teatro  Apenas uma reunião entre
deputados e grupos com
mesmo ponto de vista

 Boa para conhecer a
multiplicidade de pontos

de vista

 Fundamental para o
desenvolvimento da questão
por meio do debate entre
diferentes pontos de vista
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 No âmbito da CDU, avalie o relacionamento entre os diversos interesses representados na Comissão:

 Apenas cooperação Predominantemente
cooperação

 Misto de
concorrência com

cooperação

 Predominantemente
concorrência

 Apenas
concorrência

     

 

 No âmbito da CDU, avalie a atuação desses mesmos interesses em relação a opiniões divergentes:

 Tolerantes  Mais tolerantes que
intolerantes

 Nem toletantes nem
intolerantes

 Mais intolerantes
que tolerantes

 Intolerantes

     

 

 No âmbito da CDU,  avalie o grau de confiança geral em 2007:

 Desconfiança
generalizada

 Mais desconfiança
que confiança

 Nem confiança nem
desconfiança

 Mais confiança que
desconfiança

 Confiança
generalizada

     

 

 Em sua opinião, quais deveriam ser os principais atores políticos em atuação na CDU?

 Atores  Sim  Não

 Movimentos populares   

 Entidades de representação substantivas (etnia, religião, gênero, idade e outros)   

 Associações de empresas sem fins lucrativos   

 Empresas   

 Organizações não governamentais   

 Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público   
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 Empresas públicas e sociedades de economia mista   

 Consultorias especializadas em lobby   

 Cidadãos   

 Entidades representantes de segmentos econômicos   

 Entidades representantes de segmentos sociais   

 Multinacionais   

 Autarquias e Conselhos de Classe   

 Sindicatos   

 Associações de prefeitos e de órgãos municipais   

 Estados federados   

 Outra:   

 

 Em sua opinião, na área de desenvolvimento urbano, quais deveriam ser os principais fóruns de atuação política dentro do Estado?

  Sim  Não

 Comissão de Desenvolvimento Urbano   

 Plenário da Câmara dos Deputados   

 Ministério das Cidades   

 Presidência da República   

 Prefeituras   

 Câmaras Municipais   

 Outro:   
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