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EDITORIAL

PREZADOS LEITORES,
A Abrig tem compromisso com a melhora permanente
de suas atividades. A 3º Edição da Revista Abrig é a
prova disso. Com matéria especial, artigo internacional,
estudo de caso, artigos escritos pelos associados e
entrevista, a revista evolui a cada edição.
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Pinheiro Neto Advogados é um escritório de atuação
abrangente (full service) fundado em 1942, em São
Paulo. Foi um dos primeiros no Brasil a prospectar
clientes estrangeiros e se especializar em direito
empresarial. Prestes a completar 75 anos tornou-se
internacionalmente reconhecido pela excelência de seu
trabalho em diversas áreas. Atualmente, conta mais
recomendações individuais e mais áreas destacadas
nos principais anuários especializados do que qualquer
outro escritório brasileiro.
Em 2014, recebeu o Prêmio Destaque na Exportação de
Serviços, do Ministério do Desenvolvimento, Indústria

ASSOCIADAS

EMPRESA DE
DESTAQUE NA EDIÇÃO
e Comércio Exterior (MDIC), que o consagrou como o maior
exportador de serviços jurídicos do país.
No Brasil, o setor público tem grande peso na economia,
seja pelo volume absoluto de gastos ou pela forte presença
em vários setores. Traduzir, explicar, prever e acompanhar
o setor público, além de apresentar o ponto de vista dos
clientes aos agentes públicos é a missão de Pinheiro Neto
Advogados.
Ciente de que as questões regulatórias, legislativas e
políticas são prioridade na agenda das empresas, conta com
uma equipe especializada em acompanhar e aconselhar
nossos clientes sobre esses temas.

Nossas associadas primam pela ética e transparência nas Relações Institucionais e Governamentais.
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AQUI VOCÊ TEM
MUITO MAIS VALOR.
Há 16 anos, o IEL oferece cursos exclusivos, criados a partir de uma
análise das necessidades do mercado e que você só vai encontrar aqui.
São cursos para executivos que procuram estar sempre atualizados
e desejam potencializar sua gestão e sua empresa. Além de todo o
conteúdo de qualidade e parcerias com grandes escolas internacionais,
o IEL também oferece a oportunidade de estar em contato com os
grandes líderes do mercado. Venha para o IEL e valorize-se ainda mais.
EDUCAÇÃO EXECUTIVA IEL. A GENTE DESENVOLVE VOCÊ.
VOCÊ DESENVOLVE O PAÍS.

VENHA FAZER OS CURSOS DO IEL.
• Compliance e Eﬁciência Empresarial
• Relações Governamentais na Estratégia Corporativa
• Fusões e Aquisições

Use o QR code
para mais
informações.

Inscreva-se: www.iel.org.br/eduexecutiva
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GESTÃO DE TEMAS

GANHA IMPORTÂNCIA EM CENÁRIOS
CADA VEZ MAIS COMPLEXOS

Para o diretor de Relações Governamentais da GM Mercosul, Ricardo Santiago, a
organização de muitas informações e interesses deve ser feita de forma simples

A influência de assuntos externos ao expediente das
empresas está no radar de executivos há muito tempo.
Desde a década de 70, profissionais envolvidos em
relações governamentais estão atentos, de forma
sistemática, às políticas públicas e às tendências de opinião
da sociedade para orientar estratégias corporativas.  O
que tem de novo nesse terreno da gestão de temas é o
fluxo de informações. Nunca se produziu tanto conteúdo
- movimento impulsionado pelas redes sociais-, cuja
influência nas empresas é cada vez maior.   
Há atualmente no campo de atuação de um profissional
de relações governamentais em torno de 25 mil projetos
de lei tramitando no Congresso, sobre os mais variados
assuntos.   Nas três esferas do Executivo, ministérios,
secretarias, autarquias, agências reguladoras e outros
atores publicam uma média de 14 normas por minuto.   Há
um contingente de aproximadamente 2 milhões de
funcionários públicos, concursados e não concursados
no país. São 513 deputados federais, 81 senadores, uma
verdadeira tropa de formadores de políticas públicas,
construindo normas que afetam a vida de todos os
cidadãos e empresas.   Tem ainda o grande volume de
brasileiros opinando todo o tempo, nas mais variadas
plataformas e redes sociais.

pontas do que acontece da porta
para fora da empresa com os seus
processos internos.   Há menos de
um ano na GM, Santiago levou para a
montadora um modelo de gestão de
temas que ele classifica como simples,
mas profundamente transformador.
“A gente tem que encontrar
um processo de
trabalho que traga
racionalidade
para integração
entre
público e
privado”,
defende.

Observando esse “volume gigantesco” de informações
e atores, Ricardo Santiago, atualmente diretor
de Relações Governamentais da General Motors
Mercosul, viu-se instigado a entender e juntar as
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CINCO PASSOS
O processo adotado por Santiago consiste em cinco passos.
(ver figura 1)

FIGURA 1 - O TERMO “GESTÃO DE TEMAS” FOI
CUNHADO EM 1976 PELO CONSULTOR DE RELAÇÕES
PÚBLICAS HOWARD CHASE.   VEJA OS CINCO PASSOS
FUNDAMENTAIS DA GESTÃO DE TEMAS:  

1.

Mapear o
ambiente
externo

FIGURA 2 - DEZ DICAS PARA UMA GESTÃO DE TEMAS
BEM SUCEDIDA

Dez dicas para uma gestão de temas bem sucedida

2.

Identiﬁcar
assuntos que
impactam a
empresa

1. Determine a melhor abordagem para a sua campanha
2. Integre os processos de gestão de temas
3. Priorize a proteção da reputação e do valor da marca

5.

3.

Avaliar
execução e
atualizar
estratégia a
partir da
experiência na
rua

Desenvolver os
objetivos e
estratégia da
empresa

4.

*Estratégico
*Importantes
*Agenda Geral

Executar o plano

4. Dê valor aos assuntos por sua importância e impacto
5. Envolva as pessoas certas
6. Mantenha diretores e gerentes interessados e envolvidos
7. Mantenha tudo simples
8. Esteja preparado para a oposição
9. Não deixe um pequeno problema virar uma crise
10. Pequenas coisas fazem a diferença

Fonte: Institute for Public Relations

Primeiro, é preciso olhar para fora,
de maneira ampla e aberta, e mapear
o que está acontecendo no governo
e na sociedade. Catalogar todos os
projetos de lei, normas e assuntos em
discussão, identificar os tomadores de
decisão, os formadores de opinião e
tendências.   Depois, é o momento de
olhar para dentro da empresa e mapear
tudo o que está sendo feito. Identificar
onde estão os riscos, as oportunidades e,
com o olhar crítico, avaliar como as ações
do governo e da sociedade podem impactar a
empresa.   Santiago e sua equipe definem então

Fonte: Public Affairs Council

prioridades. Há os assuntos estratégicos, que merecem
atenção e esforço total; os assuntos importantes, que são
monitorados; e os de agenda geral, mais laterais nesse
trabalho.   Uma vez estabelecida a agenda estratégica, é
hora do terceiro passo: desenvolver os objetivos e o modo
de atuação. Para isso, a empresa levanta todo o histórico
do tema, mensura o seu impacto - seja financeiro ou de
reputação-, constrói argumentos, alianças, mapeia os
stakeholders e define objetivamente os papéis de cada
um deles.   A empresa conta com o trabalho de comitês
setoriais - trabalhista, tributário, ambiental, de vendas.
“Não se trata de uma análise tão somente da área de
relações governamentais, é um trabalho colaborativo, que
envolve toda a empresa”, define.

Primeiro Tesoureiro da Abrig:
Ricardo Santiago diretor de Relações
Governamentais da GM Mercosul.
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Então, chega a parte de execução do plano.
Bem embasado, o profissional de relações
governamentais vai à rua apresentar argumentos,
contratar estudos, promover audiências públicas
e todo o trabalho de convencimento que define o
processo de construção de política pública.   Por
fim, avalia-se a execução do plano e eventuais
alterações são feitas com base na realidade.   “Pode
parecer algo extremamente inocente, mas, como
tudo o que eu faço, acredito que a verdade está
nas coisas simples”, defende Santiago.
Segundo o diretor, que já adotou o método
em empresas como a sucroalcooleira Raízen e
Mercado Livre, os cinco passos da gestão de temas
conseguem se adaptar a diferentes realidades de
indústrias, em diferentes setores. “A execução é
complexa, a lógica é simples”, resume.   

REFORMAS
O executivo afirma que a GM tem apenas 15 temas
estratégicos, reforçando que é preciso manter o
processo o mais simples possível. Entre eles está a
reforma trabalhista em trâmite no Congresso.   O
primeiro passo da estratégia da montadora no
âmbito da reforma foi unificar os discursos, sob a
perspectiva de que a mudança apresenta impactos
positivos de otimização do relacionamento
entre empregador e funcionários. “Juntamos
todos os setores envolvidos - relações governamentais,
jurídico, trabalhista, trabalhista sindical - e definimos um
posicionamento único da companhia. Fizemos estudo
sobre o impacto positivo, vimos o que o governo estava
dizendo, que o empresariado não estava falando muito,
estava tímido, então agimos”, relata.
A empresa convidou o ministro do trabalho, Ronaldo
Nogueira, para conhecer a planta da empresa em Gravataí,
no Rio Grande do Sul. O ministro viu de perto como é a
operação da fábrica e como o projeto de lei apresentado
pelo poder executivo no Congresso teria impacto no
dia a dia dos trabalhadores de uma linha de produção
de veículos.   Além de municiar o poder público de
argumentos, a empresa monitorou os desdobramentos da
comissão especial na Câmara dos Deputados, acompanhou
de perto as votações, participou dos fóruns feitos pela CNI
(Confederação Nacional das Indústrias), FIESP (Federação
das Indústrias do Estado de São Paulo), Amcham (Câmara
de Comércio Americana), entre outros.   “O governo
precisava disso nessa agenda comum, que a indústria
externasse o seu apoio a essa reforma”, afirma Santiago.

ANÁLISE DO DISCURSO
Dentro desse esforço de mapear oportunidades e
ameaças, há técnicas sofisticadas de análise do discurso
de autoridades, por meio de um acompanhamento
sistemático dos textos e falas de autoridades que
influenciam a agenda em questão.  Pablo Cesário, gerenteexecutivo de Relacionamento com o Poder Executivo
da CNI, explica que esse expediente é muito usado na
entidade.   “Analisamos minuciosamente os discursos,
programas de governo. Temos um sistema que estrutura
a análise do tema de acordo com a fonte. Sabemos de
onde veio, pelas mãos de quem, com que enquadramento”,
afirma.   Não é uma tarefa fácil, pontua Cesário. “Não é
uma tabelinha. É preciso ter uma estruturação melhor,
para saber até onde esse tema foi tratado. Isso requer mais
sofisticação, um software de análise de conteúdo.”
De acordo com Cesário, esse radar de oportunidade
precisa ser acompanhado de um processo interno
de produção de temas. Do contrário, a análise pura e
simples acaba levando a uma ação mais reativa do que
proativa.   Na hora de vocalizar as demandas, a entidade
leva em conta detalhes como os termos usados pelas
autoridades e a forma como se referem a determinados
assuntos, exemplifica o executivo.
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Stephanie D. Vance, consagrada lobista em
Washington, resume bem como o profissional de
relações governamentais deve se expressar.   “Os
formuladores de políticas – como qualquer outro
grupo – darão a você melhores respostas se você falar
a língua deles. Isso significa que você deve conhecer
seu histórico político, perguntar a eles sobre temas
específicos, contar-lhes histórias relacionadas ao
tema e acompanhar seu trabalho. Se não fizer isso,
não terá a atenção que deseja e, em última instância,
as respostas que merece”, afirma.

REDES SOCIAIS
Diante do desafio de gerar consensos e sensibilizar
sobre temas, Cesário aponta para a necessidade
de investir em processos e sistemas tecnológicos
voltados para o monitoramento das redes
sociais.   Segundo ele, existem algumas aplicações
de redes desenvolvidas para mercado de produtos.
Mas para um mercado de ideias, o processo é diferente,
e merece investimentos.   “As redes sociais são a nova
praça pública onde a política acontece, talvez chegue a
ser a principal. Uma mudança fundamental é entender e
usar ferramentas de identificação de humor e padrões de
comportamento”, acredita Cesário.   Ele lembra do caso
da reforma da Previdência, proposta pelo governo federal
em tramitação no Congresso, em que o debate mais amplo
está acontecendo fundamentalmente nas redes sociais.
A CNI entrou de cabeça na análise das redes sociais e
procurou produzir conteúdo para, sobretudo, derrubar
mitos em torno da reforma. Mas é tudo ainda muito
embrionário, afirma Cesário. “Antes, para influenciar no
debate era preciso conversar com editores de jornais. Isso
está passando. Falar com a opinião pública hoje é falar
diretamente com as pessoas”, completa.   

TRANSPARÊNCIA
Outro efeito da gestão de temas nas empresas é a
transparência dada aos processos e ao trabalho de relações
governamentais.   De acordo com Santiago, um processo
de gerenciamento de temas envolve o compartilhamento
de informação, que leva à transparência que, por sua vez,
resulta em accountability. “Todos vão sair com a mesma
mensagem e acaba aquela visão antiga de que ‘ah, não
sei o que o pessoal de relações com governo faz’”, afirma
Santiago.

Além dessa nova estrutura, mais voltada ao mercado
global, a montadora tem trabalhado junto aos governos
do Brasil e Argentina na unificação da produção de
veículos.   Foi constituído um grupo temático entre
representantes do governo brasileiro, representantes
do governo argentino, as entidades de classe do setor
automotivo de ambos países para propor um marco
de unificação da regulamentação dos dois países.   O
objetivo final é que o carro produzido aqui no Brasil seja
exatamente igual ao produzido na Argentina, e que ele
possa transitar entre os dois países sem barreiras, resume
Santiago.

ESTUDO DE CASO

consolidada por Brasil e Argentina, GM Andina, com
Colômbia, Equador e Venezuela, e por fim, GM Central,
reunida por Bolívia, Chile, Paraguai, Peru e Uruguai.

Em um primeiro momento, o grupo está estudando quais
são as diferenças regulatórias. Foram identificadas mais de
40, como a composição do combustível e a obrigatoriedade
de alguns componentes, como o triângulo.   A partir desse
trabalho, será proposto um mapa de unificação
dessas regulamentações, de aceitação mútua dessas
regras entre os dois países, para chegar num terceiro
momento de produção de fato unificada.   “Brasil e
Argentina serão mais fortes para competir globalmente,
juntos eles têm um mercado produtor de 5 milhões
de carros. O que temos em mente é que o mundo será
cada vez mais aberto, temos que ser cada vez mais
competitivos”, defende Santiago. Santiago acredita que,
mesmo em tempos de turbulência e imprevisibilidade
na política no Brasil, é preciso sempre olhar para as
oportunidades.   “A gente entende que o cenário político
está bastante tumultuado, mas a gente sempre busca ter
um olhar nas oportunidades.
Acreditamos que o fundo do poço já acabou, agora
estamos com uma tendência de crescimento da economia.
Nosso foco é ser uma empresa líder e surfar nessa onda
do crescimento.”  Sua visão está alinhada com o que
pensa Stephanie D. Vance, que acredita que momentos
de mudanças no processo político podem abrir flancos
de oportunidade.   “Eu penso que a situação atual é, ao
mesmo tempo, um desafio e uma oportunidade. Isso pode
proporcionar aos lobistas a oportunidade de entrar e
preencher espaços vazios nas políticas. Além disso, eu
sou suficientemente otimista para acreditar que a defesa
de interesse dos cidadãos pode ter impacto positivo na
estrutura de qualquer governo democrático.”

  Essa transparência tem sido um trunfo no atual momento
da montadora, que passa por uma reorganização profunda
no Brasil e no continente.   A General Motors dividiu
sua estrutura na América do Sul em três: GM Mercosul,
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COMITÊS

Os cinco COMITÊS Abrig coordenam e executam atividades de
assessoramento técnico à Diretoria, promovem estudos, debates e
propõem ações que contribuam para o fortalecimento da atividade
profissional de Relações Institucionais e Governamentais. A
composição dos COMITÊS é voluntária e renovada a cada seis meses.
COMITÊ DE
COMUNICAÇÃO
O Comitê de Comunicação da Abrig
tem como principal objetivo promover
a comunicação interna e externa
da entidade. Somos responsáveis
pelo gerenciamento do site e das
redes sociais - Facebook, Linkedin
e Youtube. O comitê está focado
em desenvolver e implementar o
projeto de Capacitação, Informação
e Relacionamento da Atividade de
RIG que busca novos parceiros para a
entidade.
Depois de padronizar as peças de
comunicação, como os convites
para Happy Hours, Mesa de Debate,
Almoço História e Política, estamos
finalizando os programas da TV
Abrig, que vai informar e esclarecer
os profissionais e interessados no
assunto.
No primeiro semestre de 2017
realizamos a comunicação de alguns
eventos, como do 3º Seminário Abrig
– Ética, Transparência e Diálogo
entre o Público e o Privado, a mostra

“Esclarecendo a atividade de RIG” e
o Curso de Extensão. Criamos o Guia
Rápido – A Sociedade Participando
das Políticas Públicas, o folder sobre
a regulamentação e o calendário de
atividades.

COMITÊ DE
REGULAMENTAÇÃO

O Comitê de Comunicação transmite
aos associados as informações
de interesse comum, e também
esclarece aos demais meios de
comunicação sobre a atividade e sobre
o PL 1202 que disciplina as Relações
Institucionais e Governamentais,
fazendo com que a Abrig tenha mais
visibilidade.

Realizações:
Elaboração de Nota Técnica referente
ao PL 1.202, de 2017, incluindo o
substitutivo elaborado pela Relatora,
Deputada Cristiane Brasil;
Elaboração de Folder sobre a
regulamentação da atividade;
Almoços com líderes partidários,
incluindo o Deputado Miro Teixeira
(Rede-RJ) e Áureo (Solidariedade- RJ).

Estamos em constante crescimento.
Em maio firmamos contrato
com a Agência Spot1 que está
implementando a central de serviços
compartilhados. A Abrig terá mais
agilidade na implementação das
estratégias de comunicação e
marketing, com o objetivo de informar
e capacitar os associados de Relações
Institucionais e Governamentais.
A equipe conta com profissionais
engajados e capacitados.

O Comitê de Regulamentação
desenvolveu diversas atividades
nos últimos meses. Entre elas,
destacamos:

Planejamento de atividades:
Evento a ocorreu na Câmara dos
Deputados, no Espaço Mário Covas,
com o objetivo, dentre outros, de
divulgar as informações referentes
à regulamentação da atividade, a
realizado no final de maio de 2017;
Encontro com diversos líderes
partidários, incluindo: PMDB, PSDB,
PSD, PDT, PR, PRB, PROS, PSB, PPS,
PTB, SD etc.
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O lançamento destas duas iniciativas,
tanto de relação com o mercado, como
de capacitação, além de consolidar os
projetos anteriores, foram a tônica
deste semestre.

COMITÊ DE ADMISSÃO

COMITÊ DE CAPACITAÇÃO
No primeiro semestre de 2017, o
Comitê de Capacitação e Relações
com o Mercado lançou projetos
inovadores de longo prazo, que
devem se consolidar ao longo do
tempo na Abrig. Esta foi a intenção
do coordenador do grupo, Márcio
Coimbra: “A ideia foi dar o primeiro
passo em projetos audaciosos em
duas frentes: empregabilidade e
capacitação”.
O comitê conseguiu tornar realidade
projetos importantes para a entidade,
como o lançamento do Ciclo de
Palestras sobre Empregabilidade em
RIG. O primeiro evento ocorreu no
Ibmec e contou com as presenças
de Bruno Ambrosio, da Concórdia,
Lucas de Aragão, da Arko Advice,
Marcelo Moraes, da Dominium e
Ana Claudia Junqueira, do E-Relgov.
O modelo da primeira palestra foi
trazer a experiência das consultorias
na empregabilidade do setor. O
ciclo agora deve seguir para outras
instituições de ensino com cursos
em RIG. Além disso, o projeto da
Biblioteca Digital foi mantido e
fortalecido proporcionando maior
relação dos associados com a
literatura do setor.
Ocorreu também o lançamento dos
cursos curtos e curso médio. São 10

Passada metade do período de
gestão do Comitê foram realizadas as
seguintes entregas.
No Programa de Expansão
Associativa, cujo objetivo é ter um
sistema de avaliação de pedidos
seguro e eficiente: revisão do
fluxo operacional, aperfeiçoado
e formalizado; distribuição
automatizada; implementação de
sistema de relatoria e revisão; e
revisão dos pedidos de admissão
anteriores.
No Programa de Fidelização, cujo
objetivo é evitar evasão de associados:
reformulação da página de divulgação
de benefícios; ampliação de 100% do
rol de vantagens; e identificação dos
associados pelo site da Abrig.
O Comitê segue estruturando a
disponibilização das vantagens via
aplicativo mobile.
No Programa de Admissão, cujo
objetivo é aumentar a base de
associados: implementação de
sistema de análise de pedidos de
admissão por semana; lançamento
da campanha “Traga 1 Associado”;
e reuniões de prospecção no Rio de
Janeiro;

Luciano Souza, Cezar Galiza, Renato
Roll, Juliano Griebeler, Damian
Popolo, Emanuel Souza, Marcio
Artiaga, Fernanda Pradella.

A ABRIG

cursos curtos de 12h, totalizando
um curso médio de 120h, iniciando
com o módulo de Ética e Compliance.
Ao longo dos próximos meses os
cursos seguem com módulos de
Fundamentos de RIG, Comunicação
Institucional, Processo Legislativo,
Inteligência Competitiva, Negociação,
Processo Político Institucional, entre
outros.

COMITÊ DE ASSUNTOS
INSTITUCIONAIS
O COMITÊ DE ASSUNTOS
INSTITUCIONAIS tem por objetivo
promover o debate em torno dos
assuntos de interesse da entidade
e incentivar o convívio entre os
associados. Além disso, busca trazer
à tona temas importantes do dia a
dia dos RIG nas mais diversas áreas,
como economia, ética, igualdade,
infraestrutura, compliance e, claro,
política.
Em 2017 promovemos o Happy
Hour, que é um encontro informal
dos associados para troca de
informações e cartões, ocasião na
qual apresentamos o calendário do
primeiro semestre da Abrig. A Mesa
de Debate, em junho, tratou da atual
situação política do País, bem como
dos mais diversos cenários que
podemos encontrar pela frente.
Em março realizamos o Café
com Autoridade, quando a Abrig
homenageou as mulheres, no Dia
Internacional da Mulher. Estiveram
reunidas a Ministra do TSE, Luciana
Lossio, a Senadora Ana Amélia, a
Subchefe de assuntos parlamentares
Mariangela Fialek e a jornalista Denise
Rothemburg.
Por fim, o Comitê continua tentando
construir a primeira missão
internacional da Associação, prevista
para o mês de setembro, com uma
visita à capital mundial das relações
governamentais, Washington (USA).
O Comitê é coordenado por Marcelo
Moraes com o auxílio do Antônio
Marcos Umbelino Lobo, André
Gustavo Rosa, Edilson Uiechi, Ivonice
Campos e Marcos Lima.

Seguimos avançando em nossa missão.
Equipe: Eduardo Galvão
(coordenador), Ricardo Saboya,
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A DÉCADA DA ABRIG
CELEBRADA POR SEUS
ASSOCIADOS
A Associação Brasileira de Relações
Institucionais e Governamentais Abrig celebra sua primeira década
com conquistas realizadas e desafios
desbravadores. Por meio de seus
associados, enobreceu-se, concretizou
pilares éticos e integradores e
construiu pontes institucionais
expressivas.

participativo é que nós nos inserimos”.
Diante da prioritária missão de
esclarecer a sociedade quanto
à importância da atuação dos
profissionais de Relações
Institucionais e Governamentais
e da representação solidificada
junto às autoridades tomadoras de
decisão, o Presidente Guilherme

Idealizada em 2005 por
profissionais que prezavam
pela auto regulamentação
do exercício da atividade
de Relações Institucionais e
Governamentais, a Associação
foi construída sob a coesão
dos interesses, objetivos e
valores compartilhados entre
os formuladores de políticas
públicas e a sociedade.
Iniciou suas atividades em
2007, com a motivação de
fortalecer a profissão por
meio da ética, transparência
e representatividade
democrática. Passou por
notável processo de expansão
e rejuvenescimento de seus
quadros e hoje é presidida por
Guilherme Cunha Costa.
Sócio-fundador da Associação, o
advogado Antônio Marcos Umbelino
Lôbo, valoriza o dever de manter um
canal permanente de interlocução
com os poderes públicos e o setor
privado: “A Abrig é fundamental para
explicar para a sociedade a importância
da atividade de Relações Institucionais
e Governamentais e para a consolidação
da democracia. Em uma democracia
moderna, além de representativa,
ela é também participativa e nesse

conhecimento das normas jurídicas
e seus impactos na vida pessoal e
profissional de seus cidadãos. “Fazerse representar de forma organizada e
profissional é acessível para qualquer
corporação ou instituição. Ainda que
seja uma pequena associação no interior
do país, você tem condição de ter o
profissional de Relações Institucionais e
Governamentais do seu lado”, completou
o Presidente.
Entusiasta do projeto, a
engenheira e sócia fundadora
Ivonice Campos exalta: “Sou
Abrig desde a primeira reunião
há dez anos porque acredito no
aperfeiçoamento das Relações
Institucionais e Governamentais
e no empoderamento dessa
categoria de profissionais.
Para o ano de 2017 eu espero
o reconhecimento digno da
nossa atividade, e também a
capacitação e o treinamento de
muitos outros profissionais que
se encontram em Brasília ou em
qualquer outra cidade de nosso
país”.

Cunha Costa assim sintetizou:
“Toda e qualquer política pública tem
impacto direto em você, no seu dia a
dia. Por isso, é fundamental fazer-se
representar e apresentar sugestões.
O intermédio do profissional de RIG é
preciso pelo conhecimento dos processos
e procedimentos pelos quais os cidadãos
podem ser representados junto à
autoridade pública.”
Praticamente regulamentada em
26 países, a atividade demanda
profissionais com profundo

Por sua vez, o cientista
político e professor Creomar de Souza
realça: “A instituição é um mecanismo
importante de consolidação de um
ambiente transparente e responsável
na prática das Relações Institucionais.
Para o ano 2017, espero que a
associação continue construindo esse
processo de interlocução e sinergia
que tem como resultado fundamental
o aperfeiçoamento da democracia
brasileira”.
O advogado Eduardo Galvão, vice
presidente da Associação atribui
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à atividade de RIG o conteúdo de
“participação da sociedade de maneira
ética, técnica e profissional na discussão
de políticas públicas, significando a
democratização da própria democracia”.
Ele diferencia o lobby como a defesa
de interesses feita de maneira pessoal
e direta ante o tomador de decisões,
enquanto relações institucionais
“abrange muito mais técnicas e
ferramentas como monitoramento do
Legislativo, o conhecimento de políticas
públicas e a inteligência sobre os
decisores e demais agentes ou grupos
sociais envolvidos. Portanto, é uma
atividade muito mais sofisticada do que
o lobby”.
Com o intuito de desmistificar
a atividade, a Abrig estreou o
primeiro veículo de comunicação do
mundo especializado em Relações
Institucionais e Governamentais.
Esta Revista Brasileira de Relações
Institucionais e Governamentais
lançada em 2016 apresenta
entrevistas, artigos técnicos, matérias
especiais e serviços ao associado,
destacando o diferencial competitivo
de seus membros no mercado
profissional.
Em 2017, a Abrig deu um passo além
e lançou a TV Abrig, canal dedicado a
levar em meio televisivo conteúdo de
interesse da atividade.

Baseada na confiança da auto
regulamentação, a entidade criou
e aperfeiçoou seu sistema de
compliance trazendo o que há de mais
moderno em integridade corporativa.
Ao ingressarem na entidade os
associados se submetem ao Código
de Conduta da entidade onde estão
estabelecidos limites e boas práticas.
“Ainda há o Manual de Compliance,
que consolida todas as regras a que
temos que nos submeter e indica as
melhores práticas para a observância
dessas regras. Temos ainda um Canal
de Dúvidas e um Canal de Denúncias
anônimo, onde qualquer cidadão pode
representar por eventuais desvios éticos”,
lista o vice-presidente.

A ABRIG

seu Conselho de Ética, o qual tenho a
honra de presidir. Funcionamos com
independência, não para controlar as
atividades individuais dos profissionais
de RIG, mas sim para passar à
sociedade a seriedade, a transparência
e, especialmente, a ética dos seus
procedimentos. Temos um Conselho de
Ética independente, o que é fundamental
para a transparência dos nossos
trabalhos”.
O Presidente do Conselho Superior
da entidade, Ruy Coutinho, ressalta
a importância da transparência nas
interações feitas por seus membros:
“A relação entre os stakeholders e os
formuladores de políticas públicas
sempre leva a um diálogo constante
e correto entre o poder público e a
sociedade, numa sintonia bastante
adequada de interesses, objetivos e
valores”.
Ser Abrig é ser diferenciado, é ser
entusiasta da democracia.
Conselho Editorial: Ivonice Aires
Campos Dias, Maria Elisa Dias Diniz
Costa, Adriana da Costa Fernandes,
Aleida Ferreira Siqueira, Eduardo
Galvão, Larissa Lima de Souza e
Karolina Aspesi Abreu.

Por oportuno, cabe ressaltar a
autonomia do Conselho de Ética da
Abrig, formado por profissionais
externos à Associação e capazes
de ponderar suas atribuições com
imparcialidade fidedigna. Desta forma,
surge o Selo Profissional Ético, em
virtude da submissão do associado
aos regramentos qualificados da
Associação, como um expoente
diferencial de mercado.
Assegura Paulo Castelo Branco:
“Uma das mais importantes decisões
que a Abrig tomou foi a criação do
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A PROFISSIONALIZAÇÃO
DE RIG NO BRASIL
MANOEL LEONARDO SANTOS (UFMG)
CIRO RESENDE (UFMG)
EDUARDO RIBEIRO GALVÃO (ABRIG)
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ARTIGO ESPECIAL
Os últimos anos foram marcados por uma série de eventos
que apontam para uma profissionalização acelerada da
atividade de Relações Institucionais e Governamentais
(RIG) no Brasil. Entre esses eventos podem-se citar as
diferentes frentes abertas para regulamentação, a oferta
cada vez maior de MBAs especializados na área, o aumento
significativo de novos associados da Abrig, entre outros
que ajudam a identificar esse processo.
Este artigo sumariza os resultados de recente pesquisa
realizada em parceria entre a Abrig e o Centro de Estudos
Legislativos do Departamento de Ciência Política da
Universidade Federal de Minas Gerais. Os resultados aqui
apresentados confirmam os achados anteriores, fortalecem
o argumento da profissionalização e mostram um quadro
bastante diferente daquele que a opinião pública e o senso
comum têm sobre a atividade de RIG.

ASPECTOS GERAIS DA PESQUISA
A pesquisa foi realizada entre julho e dezembro de 2016 e
combinou estratégias quantitativas e qualitativas. A parte
quantitativa consistiu na realização de um survey online,
aplicado aos profissionais. A pesquisa de survey obteve 163
respostas. Já a estratégia qualitativa consistiu na realização
de entrevistas e grupos focais com os profissionais. Nessa
parte também se registra a observação participante dos
pesquisadores em vários eventos e atividades realizados ao
longo de 2016.

TABELA 1. SETOR DA ECONOMIA ONDE
ATUAM OS PROFISSIONAIS DE RIG
Setor da economia

N

%

Indústria

86

52,8%

Serviços

33

20,2%

Terceiro setor

8

4,9%

Comércio

4

2,5%

Agricultura e pecuária

3

1,8%

Financeiro

1

0,6%

Outros

24

14,7%

Não respondeu

4

2,5%

163

100%

Total

Fonte: Centro de Estudos Legislativos/UFMG e Abrig (2016).
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A amostra apresenta uma concentração no setor da
indústria (52,8%), muito embora conte com representantes
de outros setores e com certa diversificação. Como não
é aleatória, não é possível fazer generalizações para toda
a comunidade de RIG. Mas há razões suficientes para
afirmar que ela representa bem os associados da Abrig
e razoavelmente os principais setores da economia: o
industrial (52,2%) e o de serviços (22,2%).

Quanto à área de formação, evidencia-se uma ampliação
na diversidade de profissionais. Nada menos que 24
formações diferentes foram registradas. Assim, muito
embora ainda prevaleçam os profissionais com formação
em Direito (27,2%), a atividade de RIG tem recepcionado
profissionais especializados também em Ciência
Política (11,7%), Administração (11,0%), Engenharia
(9,1%), Comunicação (9,1%), Economia (8,4%), Relações
Internacionais (7,8%) entre outras áreas.

Como se pode ver na tabela 1, a indústria está sobre
representada. Isso se deve ao capital social do setor, mas
principalmente à representatividade e profissionalização
da atividade de representação de interesses da CNI e de
outras confederações do setor produtivo.

Essa diversificação é um indicador de que a atividade
se expande para a realização de tarefas para além da
representação e do aconselhamento jurídicos. Essa
diversificação pode ser vista como uma evidência da
profissionalização da atividade, pois indica que o mercado
de trabalho valoriza diferentes especialidades.
Essa valorização é movida pela necessidade dos
profissionais de RIG realizarem uma gama cada vez
maior de atividades que envolvem as relações entre
o setor produtivo e o Estado. Pode-se registar entre
essas atividades: o monitoramento sistemático do
processo político-decisório, a análise do ambiente
político, a produção de conhecimento especializado para
fundamentar a atividade de influência, a análise de riscos
e de mercados, o monitoramento e o posicionamento
estratégico de temas na opinião pública, o conhecimento
do ambiente regulatório e seus impactos sobre a produção,
entre outras atividades.

Embora seja o mais forte na economia brasileira, o setor
de serviços está sub representado. Não se tem explicações
mais robustas sobre esse aspecto por enquanto, mas talvez
isso se deva a um viés da amostra. Novas investigações
precisam ser feitas nessa direção.
Recomenda-se que os resultados aqui apresentados sejam
vistos como significativos para os setores econômicos mais
importantes, ficando de fora generalizações acerca de toda
a comunidade de RIG no Brasil.

QUALIFICAÇÃO DO PROFISSIONAL
Quanto à formação dos profissionais, o primeiro ponto a
destacar é a alta qualificação. Os números descrevem um
grupo profissional altamente especializado e qualificado,
com 61,0% dos respondentes com MBA ou pós-graduação
lato sensu, e 22,4% dos profissionais com pós-graduação
stricto sensu (mestrado ou doutorado). Apenas 15,8%
dos profissionais tem graduação e não há registro sobre
profissionais sem curso superior.

Contudo, como a oferta de MBAs em RIG é recente no
Brasil e as primeiras turmas estão se formando neste
ano, a pós graduação específica para a área ainda não se
refletiu nos dados desta pesquisa. Nos próximos anos é
possível que haja um incremento no grau de especialização
e, ainda, que a capacitação específica em RIG tenha uma
participação expressiva nos resultados.

TABELA 2. GRAU DE INSTRUÇÃO DOS PROFISSIONAIS
Grau de instrução

N

%

Ensino fundamental

0

0,0%

Ensino médio

0

0,0%

Graduação

25

15,8%

Pós-graduação lato-sensu ou MBA

97

61,4%

Mestrado

29

18,4%

Doutorado

7

4,4%

Não respondeu

0

0,0%

158

100%

Total
Fonte: Centro de Estudos Legislativos/UFMG e Abrig (2016).
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A pesquisa mostra também evidências da
profissionalização cada vez maior da atividade em
pelo menos três dimensões: a identidade profissional,
as relações profissionais estáveis e formalizadas e o
reconhecimento da profissionalização por parte das
empresas.

VÍNCULOS PROFISSIONAIS
O tipo de vínculo profissional mais encontrado entre os
respondentes foi aquele no qual o profissional faz parte
do quadro de funcionários da organização/empresa para
a qual desenvolve o trabalho de RIG. Os profissionais
in house que atuam tanto em empresas quanto em
organizações de representação de interesses, tais como
entidades do sistema corporativista e associações, somam
58,6%. Como se vê na tabela 4, pouco mais de 1/3 dos
prestadores de serviços.

TABELA 4. VÍNCULO PROFISSIONAL
Vínculo

N

Faz parte do quadro de funcionários da

85

Esses dados ajudam a sustentar que o trabalho de RIG hoje
apresenta um grau elevado de profissionalização. Vínculos
formais e duradouros entre empregadores e contratantes,
assim como a dedicação exclusiva à atividade, são bons
indicadores de que a atividade é cada vez mais estável,
estruturada, formalizada e reconhecida pelas empresas e
organizações que recorrem aos profissionais.
Essa caracterização afasta definitivamente o profissional
aqui descrito daquele estereótipo pejorativo do “vendedor
de agenda” que em geral é traçado pela opinião pública. O
profissional descrito pelos dados está longe de ser aquele
intermediário de interesses e favores, que se estabelece
pelas suas relações e prestígio pessoais, pelo acesso que
afirma ter aos poderosos e/ou por seus vínculos nem
sempre bem explicados com os interesses econômicos.
Uma hipótese que emerge a partir da conexão
desses resultados é que as organizações têm
demonstrado, como forma de prevenir riscos,
uma preferência por profissionais com perfil
técnico e estratégico frente àqueles cujo
%
diferencial são as relações pessoais.
58,6%

PROFISSIONALIZAÇÃO NAS
EMPRESAS E ORGANIZAÇÕES

organização/empresa (in house)
Prestador de serviço para a

50

34,5%

organização/empresa (contratado)
Não respondeu

10

Total

145

Fonte: Centro de Estudos Legislativos/UFMG e Abrig (2016).

Outro dado importante que ajuda a caracterizar os vínculos
profissionais está na tabela 5, que mostra que 63,4% dos
respondentes afirmaram que se dedicam exclusivamente a
essa atividade.

TABELA 5. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE

Pelo lado das empresas, os dados também
corroboram a profissionalização da
6,9%
atividade. É possível afirmar que há também
evidências de profissionalização quando
100%
se verifica o tratamento que as empresas
e organizações dão à atividade. 76,8% dos
respondentes afirmaram que a atividade na
empresa/organização para a qual trabalham é altamente
profissionalizada (39,3%) ou profissionalizada (37,5%).

TABELA 6. GRAU DE
PROFISSIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE
NA ORGANIZAÇÃO ONDE TRABALHA.
Grau de profissionalização

N

%

Altamente profissionalizada

22

39,3%

Profissionalizada

21

37,5%

Dedicação à atividade

N

%

Com dedicação exclusiva

92

63,4%

Em vias de profissionalização

12

21,4%

Em tempo parcial

50

34,5%

Amadora (assistemática e

1

1,8%

Prefiro não responder

3

2,1%

esporádica)

145

100%

Não sabe/Não respondeu

0

0,0%

Total

56

100%

Total

Fonte: Centro de Estudos Legislativos/UFMG e Abrig (2016).

ARTIGO ESPECIAL

PROFISSIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE
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As demais evidências, contidas nas tabelas abaixo, ajudam
a confirmar esse grau de profissionalização. Quando
inquiridos sobre se na sua organização ou empresa existia
um setor dedicado à atividade e qual o posicionamento
desse setor no organograma, nada menos que 70,6% dos
respondentes afirmaram que sim, e que esse setor está
localizado no nível estratégico. Chama a atenção o fato
de apenas 12 em cada 10 organizações e empresas (mais
precisamente 12,9%) não contarem com setor específico
para a atividade de RIG.
Relatos de participantes da pesquisa contam que, há
trinta anos ou mais, os mais experientes começaram
a desempenhar a articulação política para defesa
de interesses de maneira complementar à àrea que
atuavam: jurídica, comunicação, etc. Hoje evidencia-se
a institucionalização de departamentos próprios com
objetivo específico de desempenharem relações com o
Estado.
Essa evidência aponta o status estratégico dado pela
maioria das organizações à àrea de RIG dentro da cultura
organizacional.

No que diz respeito à existência de uma equipe
especializada em políticas públicas e governo, os valores
também foram muito elevados. Em nada menos que 65,9%
das empresas e organizações existem essas equipes. Isso
significa dizer, em outras palavras, que a cada 3 empresas/
organizações, 2 contam com uma equipe especializada
que tem como função produzir informação qualificada
para subsidiar as atividades de Relações Institucionais e
Governamentais.

TABELA 8. EXISTE EQUIPE ESPECIALIZADA
EM POLÍTICAS PÚBLICAS E GOVERNO NA
ORGANIZAÇÃO
Equipe especializada

N

%

Sim

56

65,9%

Não

24

28,2%

Não sabe

5

5,9%

Total

85

100%

Fonte: Centro de Estudos Legislativos/UFMG e Abrig (2016).

TABELA 7. EXISTE SETOR DEDICADO À ATIVIDADE NA ORGANIZAÇÃO
Setor/status na organização

N

%

Existe e está em nível estratégico

60

70,6%

Existe e está em nível intermediário

9

10,6%

Existe e está em nível operacional

2

2,4%

Não existe setor dedicado exclusivamente

11

12,9%

Não sabe

2

2,4%

Não respondeu

1

1,2%

Total

85

100%

Fonte: Centro de Estudos Legislativos/UFMG e Abrig (2016).
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ARTIGO ESPECIAL

Quando inquiridos sobre o grau de especialização dessas
equipes, os respondentes afirmaram que a maioria
delas é especializada. Se juntarmos os respondentes
que afirmaram que as equipes são especializadas e
muito especializadas, temos nada menos que 71,4% das
respostas. Chama a atenção o fato de apenas 7,1% dessas
equipes serem classificadas como pouco especializadas.

TABELA 9. GRAU DE ESPECIALIZAÇÃO DO STAFF
Especialização dessa equipe

N

Muito especializada

22

39,3%

Especializada

18

32,1%

Moderadamente especializada

10

17,9%

Pouco especializada

4

7,1%

Nada especializada

0

0,0%

Não respondeu

2

3,6%

Total

56

100%

Fonte: Centro de Estudos Legislativos/UFMG e Abrig (2016).

Em resumo, seja baseado nos dados dos profissionais, seja
nos dados das empresas e organizações, as evidências aqui
encontradas sugerem um alto grau de profissionalização da
atividade. E essas evidências ajudam a construir um cenário
diametralmente oposto ao preconizado no senso comum e
pela imprensa sobre a atividade de lobby no Brasil.

APOIO À REGULAMENTAÇÃO DA
ATIVIDADE
A opinião dos profissionais sobre a regulamentação é
inequívoca. Nada menos que 75,6% dos respondentes
posicionaram-se favoravelmente (concordam e
concordam plenamente) frente a necessidade de se
regulamentar a atividade. Resultados semelhantes
foram encontrados por Santos et al. (2016).1

Confrontando esses dados com aqueles apontados sobre a
especialização e instrução dos profissionais, pode-se inferir
que a alta capacitação
se destaca como
diferencial para os
TABELA 10. A ATIVIDADE DE LOBBY PRECISA SER
profissionais de RIG.
REGULAMENTADA NO BRASIL?
As organizações
demonstram
A atividade de lobby precisa ser
N
%
uma preferência
regulamentada no Brasil?
por equipes de
65
49,6%
Concordo plenamente
profissionais
altamente
capacitados e com
bom conhecimento
de políticas públicas e
governo.

Concordo mais que discordo

34

26,0%

Não discordo nem concordo

6

4,6%

Discordo mais que concordo

13

9,9%

Discordo totalmente

7

5,3%

Não sabe

2

1,5%

Não respondeu

4

3,1%

131

100%

Total
Fonte: Centro de Estudos Legislativos/UFMG e Abrig (2016).

1 Ver “Percepções sobre a regulamentação do lobby no Brasil: convergências e divergências”, texto para discussão do IPEA, TD 2141. Disponível
em: http://www.ipea.gov.br/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=26459

Revista Brasileira de Relações Institucionais e Governamentais

revista_abrig_junho.indd 19

11/08/17 12:16

ARTIGO ESPECIAL

20

IDENTIDADE PROFISSIONAL

É possível interpretar esse dado de duas formas:
• Como uma estratégia de autodefesa dos profissionais,
que pela diferenciação do termo buscam preservar sua
imagem do termo lobby que tem forte carga pejorativa;
• Como o auto-reconhecimento por parte dos
profissionais de que a atividade de RIG vai além da
atividade conhecida como lobbying (contato direto com
decision makers).

As evidências ajudam a interpretar a percepção do
RIG sobre sua identidade profissional. De um lado os
profissionais rejeitam fortemente o termo lobby como
definidor do seu trabalho: apenas 4% acham que o termo
lobby é o mais adequado. De outro, há uma convergência,
embora não seja consenso, de que a nomenclatura deve
oscilar entre os termos Relações Governamentais,
Relações Institucionais ou algum tipo de combinação
possível entre eles.

TABELA 3. NOME PREFERIDO DA ATIVIDADE PELOS
PROFISSIONAIS
Nome preferido

N

%

Relações Governamentais

79

52,7%

Representação de interesses

19

12,7%

Advocacy

16

10,7%

Relações Institucionais

13

8,7%

Relações Institucionais e Governamentais

7

4,7%

Lobby

6

4,0%

Outros

7

4,7%

Não sabe

1

0,7%

Não respondeu

2

1,3%

150

100%

Total
Fonte: Centro de Estudos Legislativos/UFMG e Abrig (2016).
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Percebe-se portanto que a comunidade de
profissionais de RIG, predominantemente, concorda
com a regulamentação, como forma de legitimação e
distanciamento de desvios de conduta, e não deseja o uso
do termo lobby para se determinarem.

CONCLUSÕES
A descrição que emerge da pesquisa indica uma atividade
cada vez mais profissionalizada, incompatível com a visão
do senso comum e da imprensa.
O que se observa é que os profissionais de RIG têm
vínculos estáveis e formalizados com as empresas e
organizações que representam. Outra característica
importante dos profissionais é sua formação - o grau de
capacitação mostra um mercado altamente preocupado
com qualificação, mais do que simplesmente network,
influência ou “acesso informal” ao sistema político.
Essa preocupação pode ser apontada como uma
demanda do próprio mercado, uma preferência de perfil
pelas organizações como forma de aumentarem sua
competitividade e evitarem riscos de condutas indevidas.
As empresas também mostram avançado grau de
profissionalização da atividade. Grande parte das
empresas conta com setor específico para cuidar da defesa
de interesse em políticas públicas. Em geral o setor de

RIG, quando existe, está predominantemente no nível
estratégico. Além disto, a maior parte das empresas conta
com equipes especializadas para produzir informação e
dados para subsidiar as atividades.
No topo da lista dos atributos considerados mais
relevantes pelos profissionais estão: conhecimento
técnico e experiência. Mais uma evidência de
amadurecimento e profissionalização que indica o real
perfil do “lobista” moderno (ou profissional de RIG como,
viu-se, preferem ser identificados) em contraponto à
versão caricata do senso comum.

ARTIGO ESPECIAL

Em tese, as duas interpretações seriam formas de
reconhecer, e comunicar para a sociedade, que a atividade
é legítima, assim como passar a ideia de que fazer “lobbying”
é apenas uma parte do grande número de atividades
desenvolvidas por um profissional ou uma empresa de RIG.

Quando os próprios profissionais e o mercado valorizam
esses atributos, mais do que a atributos personalistas,
eles sinalizam para um “tipo ideal” de profissional que é
ao mesmo tempo competente, bem formado e sólido no
mercado.
Em geral, pode-se concluir que a ideia de um profissional
que lança mão predominantemente de seu prestígio
pessoal, de suas ligações com os poderosos, do
seu acesso baseado nas relações de clientelismo e
predominantemente em relações informais é um equívoco.
Ou, quem sabe, diga respeito a outro tipo de atividade.
O quadro que emerge nessa pesquisa é diametralmente
oposto. Ele mostra uma atividade profissionalizada,
qualificada e baseada em relações formais e estáveis.
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USING SOCIAL
MEDIA IN
ADVOCACY

IMPLICATIONS FOR BRAZILIAN
GOVERNMENT RELATIONS
PROFESSIONALS
Social media is an increasingly used
tool to get desired public policy
results. In the U.S., we know that
President Trump uses social media,
almost exclusively Twitter, to advance
his agenda. It is also now easier than
ever for our Members of Congress to
hear the views and opinions of real
folks back home on how legislation or
regulation impacts their lives. Social
media as an advocacy tool has
exponentially increased in the past
several years with non-profits, trade
associations, labor unions and civic
groups leveraging their strength back
home to move their interests forward.

DR.
DAVID
K. REHR

As the President of the National Beer
Wholesalers Association (NBWA)
and the National Association of
Broadcasters (NAB), I made social
media a priority to maximize the
impact of communications. These
connections made between
constituents, issue advocates,
and members of Congress and
congressional staffs are invaluable.
Social media is allowing more voices
than ever to exercise their U.S.
Constitutional First Amendment right
to impact their government at all
levels.
This rise in social media has also
created a cluttered message
environment and advocacy groups
have to be creative in their social
media messages delivered. Social

Revista Brasileira de Relações Institucionais e Governamentais

revista_abrig_junho.indd 22

11/08/17 12:16

69.86%

75.34%
05.47%
media is one tool that should be used
and its impact should be measured.
Ironically, little objective research has
been done both in the United States
and around the globe to determine the
social media advocacy terrain and how
one measures success or return on
investment.
Late last year, I conducted research to
determine how social media was being
used in advocacy in the United States
and if there were ‘best practices’ for
social media by engaging seasoned
Washington advocates. Over 164
individuals participated in the
study. Some of the results might
be obvious but others will surprise
you. Beyond the statistical results,
I also asked open-ended questions
on best practices to ensure nothing
was missed. The whole advocacy
community was represented with
Industry associations representing
23% of the sample; Interest Groups/
Non-Profits 22%; Independent
Lobbying Firm (representing
clients) 23%; Corporations 3.7%; and,
other at 6.2%
1. ADVOCACY ORGANIZATIONS
USE A VARIETY SOCIAL MEDIA,
BUT FACEBOOK AND TWITTER
DOMINATE
Only Facebook and Twitter break
fifty percent for advocacy use. Twitter
ranks first with slightly over threefourths using that platform. Advocacy
organizations may be using Twitter to
attract media as those in television,
radio, and print look to Twitter for
breaking news and interesting story
ideas.

Versão para português:
Maria Stela Miglorancia
e Thaísa Melo
O USO DE MÍDIAS SOCIAIS EM
ADVOCACY
IMPLICAÇÕES PARA OS
PROFISSIONAIS BRASILEIROS DE
RELAÇÕES GOVERNAMENTAIS
Mídias sociais são uma ferramenta cada
vez mais usada para que sejam atingidos
resultados desejados em políticas
públicas. Nos EUA, sabemos que o
Presidente Trump utiliza mídias sociais,
quase que exclusivamente o Twitter,
para avançar sua agenda. Também é mais
fácil do que nunca, para os membros
do Congresso, ouvir o ponto de vista e
opiniões de pessoas reais, de seus redutos
eleitorais, em como as leis ou regulações
impactam suas vidas. As mídias sociais,
como ferramenta de Advocacy, têm
crescido exponencialmente ao longo
dos últimos anos, com associações sem
fins lucrativos, de comércio, sindicatos
e grupos civis potencializando suas
forças localmente, para promover seus
interesses.
Como Presidente da Associação Nacional
dos Vendedores de Cerveja (NBWA) e da
Associação Nacional de Radiodifusores
(NAB), fiz das mídias sociais uma
prioridade para maximizar o impacto
das comunicações. Essas conexões
feitas entre constituintes, defensores de
interesses e membros e servidores do
Congresso são inestimáveis. As mídias
sociais estão permitindo que mais vozes
do que nunca coloquem em prática seu
direito à Primeira Emenda da Constituição
Americana, para impactar seu governo,
em todos os níveis.
Esse aumento na utilização das mídias
sociais também criou um ambiente de

19.97%

COLUNA

08.21%
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35.65%
21.91%
mensagens desordenado, no qual os
grupos de defesa de interesses devem ser
criativos ao transmitir suas mensagens.
Mídias sociais são uma ferramenta que
deve ser usada, e seus impactos devem ser
medidos.
Ironicamente, poucas pesquisas
objetivas foram desenvolvidas tanto
nos EUA quanto ao redor do mundo,
para determinar o alcance da defesa de
interesses pelas mídias sociais e o cálculo
do sucesso ou retorno do investimento. Ao
final do ano passado, conduzi uma pesquisa
para determinar como as mídias sociais
estavam sendo utilizadas em Advocacy nos
Estados Unidos e se havia ‘boas práticas’
na matéria, envolvendo defensores de
interesse experientes de Washington. Mais
de 164 pessoas participaram do estudo.
Alguns dos resultados podem ser óbvios,
mas outros são surpreendentes. Além dos
resultados estatísticos, também propus
questões abertas em melhores práticas,
para garantir que nenhuma informação
seria perdida. Toda a comunidade de
Advocacy estava representada, com
associações da indústria compondo 23%
da amostragem; grupos de interesse/Sem
fins lucrativos, 22%; escritórios de lobby
independentes (representando clientes),
23%; Corporações, 3.7%; e, outros, 6.2%.

1. ORGANIZAÇÕES DE ADVOCACY
UTILIZAM UMA VARIEDADE DE
MÍDIAS SOCIAIS, MAS FACEBOOK E
TWITTER SÃO PREDOMINANTES
Facebook e Twitter, sozinhos, representam
cinquenta por cento do uso de mídias
sociais para Advocacy. O Twitter está
em primeiro, com pouco mais que três
quartos utilizando essa plataforma. As
organizações podem estar utilizando o
Twitter para atrair mídia, já que a TV, o
rádio e a mídia impressa buscam no Twitter
notícias atualizadas e ideias interessantes
para reportagens.
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2. SOCIAL MEDIA PLATFORMS USED ONLY
OCCASIONALLY TO COMMUNICATE MESSAGES DIRECTLY
TO CONGRESSIONAL OFFICES ON CAPITOL HILL
It appears that use of social media platforms to
communicate messages to the U.S. Congress is minimal-far less than one would anticipate. This could present
an opportunity for American advocacy organizations.
Goggle+, Pinterest and YouTube were used less than
5%on a daily basis. Only LinkedIn was used more often
on a weekly, monthly, and occasionally. Percentages were
rounded for this answer.

PLATFORM

DAILY

WEEKLY

Aparentemente, o uso de mídias sociais para transmitir
mensagens ao Congresso Americano é mínimo - muito
menos do que se poderia supor. Isso pode representar uma
oportunidade para organizações de advocacy americanas.
Google+, Pinterest e YouTube foram utilizados menos do
que 5%, numa base diária. Apenas o LinkedIn foi usado mais
frequentemente, numa base semanal, mensal e também
ocasionalmente. Os percentuais foram arredondados para
esta resposta.

MONTHLY OCCASIONALLY NEVER

18%

18%

10%

26%

28%

11%

01%

00%

11%

75%

22%

18%

18%

26%

24%

03%

03%

11%

24%

59%

3. FACEBOOK AND TWITTER ARE USED SPARINGLY
TO COMMUNICATE MESSAGES DIRECTLY TO
MEMBERS OR CONSTITUENTS OF AN ADVOCACY
ORGANIZATION
With all the talk about social media, this was an important
surprise. On a daily basis, only Facebook and Twitter
are used by one-quarter of those surveyed. Over 60%
of those surveyed never use Goggle+, Instragram, or
Pinterest to communicate with their constituents. 59%
never use YouTube. It looks like there may be some missed
opportunities to further connect with those affiliated with
your advocacy organization.

PLATFORM

2. PLATAFORMAS DE MÍDIAS SOCIAIS UTILIZADAS
APENAS OCASIONALMENTE PARA TRANSMITIR
MENSAGENS DIRETAMENTE PARA O CONGRESSO

3. FACEBOOK E TWITTER SÃO USADOS COM
MODERAÇÃO PARA EMITIR MENSAGENS
DIRETAMENTE AOS MEMBROS OU
CONSTITUINTES* DE UMA ORGANIZAÇÃO DE
ADVOCACY
Com toda atenção em torno das mídias sociais, essa é uma
surpresa importante. Em uma base diária, Facebook e Twitter
são utilizados por um quarto dos entrevistados. Mais de
60% dos entrevistados nunca usam Goggle+, Instagram
ou Pinterest para comunicar-se com seus constituintes.
59% nunca utilizaram YouTube. Parece que pode haver
oportunidades perdidas para uma conexão mais aprofundada
com pessoas ligadas à organização de advocacy.

DAILY

WEEKLY

MONTHLY

OCCASIONALLY

NEVER

15%

20%

07%

23%

35%

18%

30%

06%

26%

33%

0%

05%

08%

27%

59%

01%

11%

10%

30%

49%
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5. SOCIAL MEDIA PLATFORMS ARE STILL SEEN AS
MORE BIASED THAN TRADITIONAL MEDIA
Despite the explosion of social media platforms, they are
still seen as more biased than traditional media outlets.
This is somewhat surprising given all the focus during the
presidential campaign on the intentions and motivations
of traditional media. It could be that social media is still
seen as new, or that individuals consuming social media
are weary of so-called “fake news,” instead believing that
traditional media has more filters for authenticity and
fact checking. Here biased is defined as the total of a lot
more bias/more bias. Less is the total of a lot less bias/
less bias:

PLATAFORM

4. AS ORGANIZAÇÕES AMERICANAS DE ADVOCACY
ESTÃO UTILIZANDO PLATAFORMAS DE MÍDIAS
SOCIAIS PARA O DESENVOLVIMENTO DOS NEGÓCIOS
De maneira geral, as plataformas de mídia estão sendo
utilizadas para o desenvolvimento dos negócios. Aqui, Google+,
Instagram e Pinterest não são usadas nunca por mais de 80%
dos entrevistados. Mais de 40% utilizam o Twitter inúmeras
vezes ou, ao menos, uma vez por dia; O Facebook é igualmente
utilizado por 33%. 40% utilizam o LinkedIn e 20% o YouTube,
semanalmente.

5. PLATAFORMAS DE MÍDIAS SOCIAIS AINDA SÃO
VISTAS COMO MAIS TENDENCIOSAS DOQUE A MÍDIA
TRADICIONAL
Apesar da explosão das mídias sociais, elas ainda são vistas como
mais tendenciosas do que os meios de comunicação tradicionais.
Isso é, de certa forma, surpreendente, considerando-se todo
o foco, durante a campanha presidencial, sobre as intenções
e motivações da mídia tradicional. Pode ser porque as mídias
sociais ainda sejam vistas como algo novo, ou porque pessoas
que consomem mídias sociais estão cansadas das chamadas
‘notícias falsas’, acreditando, assim, que a mídia tradicional
possui mais filtros para checar a autenticidade dos fatos. Aqui, o
termo ‘tendencioso’ é definido a partir de um total: muito mais
tendencioso/ mais tendencioso. Menos é o total de muito menos
tendencioso/menos tendencioso.

MORE BIASED

ABOUT THE
SAME

LESS

DON’T KNOW/
NO OPINION

49%

19%

06%

27%

59%

17%

04%

29%

22%

38%

09%

34%

26%

10%

06%

58%

6. ONLY HALF OF U.S. ADVOCACY ORGANIZATIONS
HAVE SOMEONE SPECIFICALLY RESPONSIBLE FOR
MANAGING SOCIAL MEDIA PLATFORMS
Only 53% had someone responsible for social media;
47% did not. As the sophistication of social media
increases, we can expect this number to increase. Without
someone specifically responsible for this advocacy tool,
organizations will be unable to maximize its impact.
Look for future research to demonstrate more advocacy
groups hiring someone who has experience and an
entrepreneurial spirit to maximize social media tools to
impact public policy.

COLUNA

4. U.S. ADVOCACY ORGANIZATIONS ARE USING
SOCIAL MEDIA PLATFORMS FOR
BUSINESS DEVELOPMENT
Across the board, social media platforms are being used
for business development. Here, Google+, Instragram,
and Pinterest are never used by more than 80% of those
responding to the survey. Over 40% use Twitter multiple
times or at least once per day; Facebook is similarly used
by 33% percent. 40% use LinkedIn and 20% use YouTube
weekly.

6. APENAS METADE DAS ORGANIZAÇÕES
AMERICANAS DE ADVOCACY TEM ALGUÉM
RESPONSÁVEL, ESPECIFICAMENTE, POR GERENCIAR
AS PLATAFORMAS DE MÍDIAS SOCIAIS
Apenas 53% tinham alguém responsável pelas mídias sociais;
47% não o tinham. Conforme aumenta a sofisticação das mídias
sociais, podemos esperar que esse número cresça. Sem alguém
específico responsável por essa ferramenta de advocacy, as
organizações serão incapazes de maximizar seus impactos.
Procure futuras pesquisas, que demonstrem que mais grupos
de advocacy estão contratando pessoas com experiência e
espírito empreendedor, para maximizar as mídias sociais como
ferramentas de impacto em políticas públicas.
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7. MORE OBJECTIVE METRICS NEED TO BE
DEVELOPED TO DEMONSTRATE SOCIALMEDIA
PLATFORMS RETURN ON ADVOCACY INVESTMENT
Currently, there is no baseline metric to determine
the return on investment of social media platforms.
Those who were surveyed revealed a majority either
do not measure the platforms or are uncertain or don’t
know. Twitter and Facebook have the highest degree of
measurement, although it is unclear what metrics are
actually being used. Some might argue, for example, that
a “like” on Facebook means something to commercial use
of the platform. It is unclear if the “like” has any impact
on public policy or impacts the outcome before the U.S.
Congress.

PLATAFORM

7. INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO MAIS
OBJETIVOS PRECISAM SER DESENVOLVIDOS
PARA DEMONSTRAR O IMPACTO DO RETORNO
DAS MÍDIAS SOCIAIS NOS INVESTIMENTOS DE
ADVOCACY
Atualmente, não há uma medida de base para determinar o
retorno em investimentos em plataformas de mídia social. Os
entrevistados revelaram que a maioria não mede, não tem
certeza ou não sabe. Twitter e Facebook têm o mais alto nível
de medição, apesar de não restar claro quais tipos de medida
estão sendo, de fato, utilizadas. Alguns argumentam, por
exemplo, que uma “curtida” no Facebook significa algo de uso
comercial da plataforma. Não está claro se uma “curtida” possui
qualquer impacto em políticas públicas ou se impacta quaisquer
resultados no Congresso americano.

YES

NO

49%

37%

14%

40%

44%

16%

18%

58%

24%

18%

63%

19%

I am certain that advocates will be able to point to
successful social media campaigns. There have been
numerous examples of social media platforms impacting
a congressional legislative or regulatory outcome. On the
other hand, there are probably just as many examples
of investments in social media having little impact on
advocacy initiatives. Advocates will need to be able to
demonstrate objective return, so long-term use of social
media continues.
Those who were involved in the research offered some
great tips for those of us in the advocacy field. Here is a
smattering of the comments:
“Ensure any content is relevant to their state or congressional
district…”
“Be professional, be succinct, use proper grammar and sentence
punctuations, and be nice…”
“Tailor your message…”
“Be specific and make it fun…”
“Photos and infographics seem to resonate with members of
Congress…”
“Make sure staffers and legislators see your various postings…”
“Use positive messaging…”
“Reinforce ‘back home’…”

DON’T KNOW/UNCERTAIN

Estou certo de que os representantes de interesses
estarão aptos a desenvolver campanhas de sucesso
em mídias sociais. Já houve inúmeros exemplos de
mídias sociais impactando legislações do congresso ou
resultados regulatórios.
Por outro lado, provavelmente, existam outros tantos
exemplos de investimentos na área com pouco impacto
em iniciativas de advocacy. Os representantes precisarão
estar aptos a demonstrar um retorno objetivo, de modo
que o uso de mídias sociais a longo prazo seja mantido.
Os envolvidos na pesquisa ofereceram algumas ótimas
dicas para aqueles de nós na area de advocacy. Aqui
estão alguns dos comentários:
“Certifique-se de que qualquer matéria seja relevante
para o estado ou distrito do congressista...”
“Seja profissional, sucinto, faca correto uso da gramática
e da pontuação, seja gentil...”
“Adapte sua mensagem...”
“Seja específico e torne isso divertido...”
“Fotos e infográficos parecem surtir efeito em membros
do Congresso...”
“Certifique-se de que servidores e legisladores
visualizem suas postagens...”
“Use mensagens positivas...”
“Reforce o uso do termo ‘no seu estado/reduto
eleitoral’...”
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IMPLICAÇÕES PARA ADVOCACY NO BRASIL
Enquanto a pesquisa acima refere-se, centralmente, aos EUA, há
quatro implicações importantes para os defensores de interesses
no Brasil.
Primeiramente, eles precisam determinar qual ferramenta de
mídia social é utilizada por sua causa, empresa ou constituinte.
É um modo relativamente barato e excepcional de manter-se
conectado com seus defensores. Fornece informação em tempo
real em relação ao progresso da sua campanha de advocacy.

Second, do not reply on social media to directly influence
the elected official who you want to influence. Posting
support on social media can create excitement and perhaps
a media buzz, but elected officials often discount social
media in their decision-making process. Social media efforts
need to be in addition to, not a substitute for, use of other
advocacy tools. I have never met a politician who changed
their mind because of social media. I have met plenty of
elected officials who have mentioned they were lobbied,
met local constituents, took a position, and then felt good
about their decision because of social mediafeedback.

Em segundo lugar, não se atenha a sua rede social para infuenciar
diretamente o representante do poder público que você queira
influenciar. Postar apoio em redes sociais pode gerar entusiasmo
e talvez furor na midia, mas os representantes públicos raramente
consideram as mídias sociais no seu processo de tomada de
decisão. Os esforços em mídias sociais precisam ser uma adição,
não um substituto de outras ferramentas de advocacy. Conheci
muitos representantes do poder público que mencionaram ter
ouvido lobistas, encontrado constituintes locais, posicionaram-se
e sentiram-se bem quanto as suas decisões, em decorrência do
feedback nas mídias sociais.

Third, keep your expenditures on social media within your
budget constraints. The “latest and shiniest lobbying tool”
often seduces advocates around the globe. Use social media
if it fits into your campaign plan and help you meet your
goals. Be wary of slick digital technology with a large price
tag that promises an easy win.

Em terceiro lugar, mantenha seus gastos com mídias sociais
dentro dos seus limites orçamentários. Essa ‘recente e brilhante
ferramenta de lobby’ geralmente seduz representantes de
interesse ao redor do mundo. Use as mídias sociais se elas
couberem no seu planejamento e ajudarem você a alcançar seus
objetivos. Desconfie de tecnologias digitais maravilhosas, com
preço alto e que prometam ganhos fáceis.

Fourth, follow the social media trends and stay abreast
of emerging communication technologies. So much has
changed in such little time. We can excite new and exciting
ways people will be able to connect via innovative social
media platforms. Advocacy has moved beyond the
traditional ‘shoe leather’ practices of just educating elected
officials in their offices. Advocacy has become a campaign,
with those successful leveraging every opportunity for their
voice to be heard, for the elected official to see and hear
the facts, and for the power of people to reinforce your
advocacy talking points in a real and authentic way. We are
communicating and connecting in new ways. You want to be
aware and be ready to leverage the next “Facebook” or
“Twitter” to get your desired advocacy results.

Quarto, siga as tendências das mídias sociais e mantenha-se a
par das tecnologias de comunicação que estão surgindo. Muita
coisa mudou em muito pouco tempo. Podemos encontrar meios
novos e empolgantes para as pessoas se conectarem via mídias
sociais inovadoras. A advocacy moveu-se para além das práticas
tradicionais de apenas instruir os representantes do poder
público em seus gabinetes. A Advocacy tornou-se uma campanha,
na qual os bemsucedidos aproveitam cada oportunidade para
fazerem suas vozes serem ouvidas, para que o representante do
poder público veja e ouça os fatos e para que o poder popular
reforce seus pontos de discussão de maneira real e autêntica.
Estamos nos comunicando e nos conectando de maneiras
diferentes.

Social media in global advocacy is here to stay. But for
the platforms to remain a long-term advocacy tool, more
empirical work will need to be done to establish the efficacy
of this advocacy tool.
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IMPLICATIONS FOR ADVOCACY IN BRAZIL
While the research above is U.S. centric, it has four
important implications for advocates in Brazil. First,
advocates must determine which social media tool is used
by their cause, company or constituents. It is an inexpensive
and exceptional way to stay connected with your advocates.
It provides real time information on how your advocacy
campaign is progressing.

Você tem que estar atento e pronto para tirar proveito do próximo
‘Facebook’ ou ‘Twitter’, a fim de que obtenha os resultados de
advocacy desejados. O uso de mídias sociais para advocacy
chegou para ficar. Mas, para que as plataformas se mantenham
como ferramentas de longo prazo, é necessário
que trabalhos mais empíricos sejam realizados, a fim de
determinar-se a eficácia dessa ferramenta. .
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INTRODUÇÃO
Criar estratégias para influenciar o tomador de decisão
na esfera do poder público é atividade inerente aos
profissionais de relações institucionais e governamentais
no âmbito do processo decisório. Para isso, necessário
se faz conhecer adequadamente o funcionamento
dos Poderes públicos, de modo que sejam levadas ao
conhecimento de parlamentares, ministros e demais
gestores públicos informações que subsidiem as
suas deliberações, favorecendo, em última análise, as
expectativas da sociedade organizada.
No que diz respeito ao conjunto de saberes pertinentes
ao Poder Legislativo, é indispensável que se conheça qual
o papel desempenhado pelos congressistas a partir da
compreensão dos procedimentos adotados no sistema
legislativo, uma vez que cabe aos membros deste Poder
elaborar as normas legais e constitucionais, fiscalizar a
aplicação dos recursos públicos, além de representar o
povo brasileiro.
Dessa forma, inauguramos, nesta Edição, uma coluna que
abordará assuntos referentes ao processo legislativo, por
entendermos ser o tema de interesse de quem atua em
Relgov.

PROCESSO LEGISLATIVO
Para começar, por mais básico que à primeira vista possa
parecer, cumpre definir o que é processo legislativo.
Segundo Silva (2006), processo legislativo é “o complexo
de atos necessários à concretização da função legislativa
do Estado”. Para Bastos (1994), esse processo corresponde
ao “conjunto coordenado de disposições que disciplinam o
procedimento a ser obedecido pelos órgãos competentes
na produção das leis e atos normativos que derivam
diretamente da própria Constituição”. Por sua vez,
Carneiro, Santos e Nobrega Netto (2016, p. 51) entendem
que o processo legislativo pode ser interpretado sob os
aspectos geral e específico. Sob a ótica ampla, tem relação
com as atividades típicas do Poder Legislativo: a legislativa,
a fiscalizadora e a de representar o povo brasileiro. Quanto
ao aspecto restrito, diz respeito tão somente à função de
legislar, compreendendo “o conjunto de atos sucessivos

Os fundamentos básicos sobre o processo legislativo estão
assinalados na Constituição Federal, Título IV, Capítulo I
(BRASIL, 2016). Mais precisamente, os artigos 44 a 58 da
Carta dispõem sobre os aspectos basilares do Congresso
Nacional – composição, atribuições, limites da atuação dos
parlamentares, sessões, reuniões etc. Do art. 59 ao art.
69, a Carta Política estabelece as regras gerais inerentes
ao processo legislativo propriamente dito, remetendo
aos Regimentos Internos das duas Casas e do Congresso
Nacional os detalhes sobre a tramitação das matérias.
Por sua vez, arts. 70 a 75 tratam da importante função
fiscalizadora exercida pelo Legislativo, com o auxílio do
Tribunal de Contas da União. Esse conjunto de dispositivos
deve ser complementado com o que dispõem os arts. 22 e
24, onde se encontra prevista a competência da União para
legislar, e com os arts. 165 a 169, que tratam do processo
orçamentário (BRASIL, 2016).
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realizados para a produção de lei (norma jurídica),
conforme regras próprias aplicáveis à elaboração de cada
espécie normativa”.

A Constituição Federal assinala que o processo legislativo
federal brasileiro é organizado sob a égide de um sistema
bicameral, onde, em regra, uma Casa legislativa inicia o
processo e a outra o revisa, facultada a apresentação de
modificações por meio de emendas, entendendo-se estas
como proposições acessórias a outra principal, podendo ser
aquelas supressiva, aglutinativa, substitutiva, modificativa
e aditiva. Em regra, antes de ser enviada à Casa legislativa
seguinte, as proposições tramitam separadamente em
cada Casa do Congresso Nacional, mas há temas que
devem ser discutidos e votados em sessões ou em reuniões
conjuntas, em que os deputados e senadores se reúnem
em um mesmo ambiente para discutir e votar, por exemplo,
projetos de natureza orçamentária. Há também matérias
que são analisadas apenas por uma das Casas legislativas
(tramitação unicameral), as quais são de competência
privativa da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, a
exemplo das assinaladas, respectivamente, nos art. 51 e 52
da Carta Magna, (BRASIL, 2016).
Em última análise, a finalidade do processo legislativo é a
produção de emendas à Constituição, leis complementares,
leis ordinárias, leis delegadas, decretos legislativos e
resoluções, bem como a conversão ou não em lei as
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medidas provisórias propostas pelo Presidente da
República.

dessa interferência, normas são aprovadas sem que sejam
levadas em conta informações essenciais para que a norma
seja eficaz e traga benefícios para o conjunto ou mesmo
para segmentos específicos da sociedade.

FASES LEGISLATIVAS
Em todas as fases do processo de tramitação das
proposições, os agentes de Relgov devem se fazer
atuantes para influenciar de maneira efetiva a elaboração
das normas jurídicas (leis). Com os conhecimentos que
eles detêm sobre o mérito das matérias e o desejável
saber sobre o processo legislativo, é imprescindível tal
intervenção no processo decisório. Muitas vezes, por falta

Com o intuito de facilitar a visualização e o entendimento
de como se procede à tramitação legislativa federal no rito
ordinário, mostra-se, a seguir, uma representação gráfica,
por meio de fluxograma, das diversas fases percorridas
pelos projetos de lei ordinária e complementar.

Fluxograma de tramitação constitucional
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CONCLUSÃO
A fim de que o povo possa tomar consciência e posse do sentimento de titularidade do poder,
os deputados e senadores devem representá-lo com compromisso e elevado espírito público.
A par disso, as pessoas que atuam junto aos Poderes constituídos precisam desenvolver
saberes sobre o processo decisório legislativo para que seus pleitos sejam bem encaminhados,
com vistas a obter resultados que satisfaçam aos interessados, fazendo-se valer o
mandamento constitucional que garante a atuação da sociedade civil organizada em políticas
públicas, característica dos regimes democráticos e instrumento de participação popular, com
destaque para art. 58, § 2º, IV, que assegura o direito de petição (BRASIL, 2016).
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RELAÇÕES GOVERNAMENTAIS EM
UM CONTEXTO ENERGÉTICO DE
TRANSIÇÃO:

O CASO
DO BRASIL

DAMIAN POPOLO

Os próximos meses e
anos serão cruciais para
determinar a estrutura
do setor energético
do Brasil nas próximas
décadas. A complexidade
e desafios envolvidos
em reestruturar esse
cenário vital da Indústria
requer uma relação forte,
aberta e transparente
entre os setores público e
privado, bem como entre
o Governo e a Sociedade
Civil. Para que isso ocorra,
os agentes privados
deverão aperfeiçoar
o engajamento em
formulação de políticas
(especialmente
no Congresso) e a
transmissão para o
público da sensibilidade
da transição energética
por que passa o País.

Foto: Miguel Ângelo

Simultaneamente, a
notória fragmentação da base política brasileira deverá
combinar um conjunto de políticas públicas coerentes para
transcender os interesses específicos em prol do País como
um todo. Finalmente, pelas razões que serão elencadas
neste artigo, as respostas para o tipo de setor energético
que desejamos no Brasil passa pelo questionamento do
modelo socioeconômico que vislumbramos no longo prazo.

O objetivo deste texto não é fornecer sugestões de políticas
ou respostas para perguntas complexas; conquanto, o
objetivo será apresentar diversos fatores intrinsicamente
ligados à transição da matriz energética brasileira. O
argumento é de que mudanças radicais, que irão ocorrer
independentemente da ação do Governo, requerem uma
Visão para o setor energético brasileiro, que será bem-

Damian Popolo: PhD em Reações Internacionais pela Universidade de Durham (Reino Unido), é atualmente Gerente de Relações Institucionais
na Eneva, Diretor da Associação Brasileira de Produtores Independentes de Petróleo (Abpip) e Diretor da Secção Rio de Janeiro da Associação
Brasileira de Relações Governamentais (Abrig). Antes de entrar na Eneva, Damian atuou como Gerente Senior de Relações Publicas e
Governamentais na BG Brasil (agora Shell) e Vice-Consul para Ciência, Tecnologia e Inovação na Embaixada Britânica no Brasil.
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A Visão, entretanto, deve ser baseada
em evidências, isto é, baseada na
realidade intrínseca e concreta das
transformações que irão ocorrer,
não em considerações tais como
conveniência política e/ou viabilidade.
Se isso é factível com Leis Trabalhistas
e com o Estado de Bem-Estar Social
(previdência), poderá ter aplicação
também na Energia. Insucesso em
gerar e implementar uma Visão
baseada em evidência através do
diálogo aumenta o risco de que as
transformações vindouras tragam (de
forma muito significativa) riscos, ao
invés de oportunidades.

QUANTO MAIOR O
DESAFIO, MAIOR
A RECOMPENSA: A
“TEMPESTADE PERFEITA”
DA OPORTUNIDADE
BRASILEIRA.
Quando consideramos as
transformações que afetarão o setor,
é possível enumerar, ao menos, três
fatores decisivos.
Primeiro, o contexto econômico e
da geopolítica mundial, que tende a
estabilizar o preço do óleo em algo
em torno de US$ 50 a US$ 70 por
barril. Isso naturalmente gera uma
série de perguntas, tais como: o setor
de Exploração e Produção (E&P) do
Brasil é competitivo nesse cenário?
Quão competitivo? As mudanças
de Conteúdo Local são suficientes
para enfrentar as adversidades dos
preços, e o que deverá ser feito em
relação ao passivo já existente? O
Pré-Sal é atualmente viável com
exploração e/ou desenvolvimento
nesse cenário? Quão viável? Em
que nível sua viabilidade depende
da dificuldade de monetização das
abundantes reservas de gás natural
associado? Qual é o melhor uso desse
gás: deverá ser direcionado como
back-up das usinas termelétricas,

apesar da intermitência de um setor
estruturado com hidrelétricas a fio
d’água, ou o País deverá fortalecer o
setor petroquímico com o objetivo
de propiciar um “uso mais nobre”
do hidrocarboneto? Qualquer uma
das opções poderá funcionar com
o sistema regulatório e tributário
vigente, sem incentivos específicos?
Positivamente, uma queda no preço
do óleo significa que os produtos
refinados nos mercados internacionais
poderão ser adquiridos por preços
mais módicos, o que é importante para
um País que – apesar de sua produção
de óleo bruto – ainda depende das
importações de combustíveis, haja
vista a insuficiência de instalações
de refino frente à demanda nacional.
Aqui as perguntas naturais são:
o Brasil ainda anseia tornar-se
autossuficiente de produtos refinados
em um cenário de baixo preço do
óleo? Se sim, por quê? Quem deverá
enfrentar esse desafio: a Companhia
controlada pelo Governo, a Petrobras,
ou o setor privado? Caso seja este
último: todas as condições necessárias
estão à mesa? Finalmente: além das
importações de gasolina, por que não
temos um mercado pujante para um
substituto melhor: o etanol? O Brasil
não deve encorajar a produção e o
consumo de etanol – ainda que isso
signifique subsidiar o produto – como
forma de reduzir as importações de
gasolina, que poderão baratear-se,
mas ainda assim serão pagas em
dólares americanos?
Por último, mas não menos
importante: qual é a estratégia para
a renegociação do contrato de gás
boliviano que expira em 2019? A
Bolívia permanece um fornecedor
confiável como era antes da
nacionalização da Indústria em seu
território? Assumindo que a Bolívia
possui reservas suficientes para
replicar um contrato semelhante ao
atual em termos de escala, qual será
o aumento no preço? Por exemplo,
qual a proporção de gás boliviano que
a Petrobras utiliza como combustível
para suas termelétricas, a qual preço
de venda e por qual duração de

contratos de comercialização? Em
outras palavras: se o preço do gás da
Bolívia aumentar, quem irá pagar e
quanto? Quais são as alternativas?
Importações de Gás Natural
Liquefeito (GNL)? É razoável para o
Brasil “vazar” investimentos para os
Estados Unidos através da compra
de gás natural fraqueado, enquanto
torna quase impossível para os
operadores iniciar o desenvolvimento
de reservatórios não-convencionais
no País? Por que a Argentina admite
o fraturamento – o Brasil irá importar
gás natural não-convencional
argentino daqui a dez anos?

ARTIGO I

sucedida apenas se elaborada por
todos os agentes envolvidos: daí a
importância crítica das Relações
Governamentais na conjuntura em
voga.

Segundo, o Brasil necessita enfrentar
o inevitável: a retração estratégica da
Petrobras em grande parte do setor.
O Pré-Sal será, certamente, o driver
estratégico da Companhia, que tende
a retrair-se de todo o resto. Neste
caso, “todo o resto” é significativo:
distribuição de combustíveis,
petroquímico, dentre outros. Quem
conduzirá essas atividades daqui para
frente? Existe um mercado privado
suficiente para administrar essas
necessidades? Muito embora haja
evidências sólidas de que players
alternativos tenham demonstrado
interesse nas áreas de operações da
Petrobras no Pré-Sal, essa tendência
não é visível com a mesma intensidade
em outras áreas.
Isso nos traz à segunda, talvez mais
relevante questão: considerando
que a Petrobras está efetivamente
abdicando de ser um monopólio “de
facto”, é justo, eficaz e razoável que ela
exerça influência na consolidação do
cenário “pós-Petrobras”? Em outras
palavras, alguém pode realmente
perguntar para um monopolista de
facto, listado na Bolsa de Nova York,
como seria se findasse o monopólio?
Em que dimensão a obrigação da
Companhia junto a seus acionistas
é incompatível com o desejo estatal
de criar um mercado real nos setores
de interesse, como mercados de
gás natural, por exemplo? Para o
bem da própria Petrobras, não seria
melhor que outro agente fizesse e
implementasse essas decisões?
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JANEIRO
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WEBSITE

WEBSITE

NEWS
LETTER

NEWS
LETTER

REVISTA
ABRIG

TV
ABRIG

REVISTA ABRIG
Primeiro veículo impresso do
mundo exclusivo sobre RIG,
distribuido exclusivamente
para formadores de opinião
e tomadores de decisão.
Trata-se de um espaço
publicitário diferenciado.
TV ABRIG
Canal onde se debate as
principais pautas do
Congresso Nacional, com
matérias e entrevistas sobre a
atividade de RIG, política e
processo decisório público.

CURSOS PRÓPRIOS
Cursos de formação ou
convênios com as mais
renomadas instituições do
País e que dispõem de MBA
em RelGov: FGV, Insper,
IBMEC, ESPM e IEL/CNI.

SEMINÁRIOS
ABRIG

NEWS
LETTER
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REVISTA
ABRIG

SELO E
CARTILHA

ALMOÇO
HISTÓRIA E
POLITICA

Revista Abrig

GUIA RÁPIDO
SELO ABRIG
CARTILHA

Seminário Abrig

GUIA RÁPIDO,

MARÇO

SEMINÁRIOS ABRIG
Pelo menos um em cada
Capital do eixo econômico –
BSB, SP e RJ. Com a
participação de relevantes
nomes do cenário político
nacional e em parceria com
importantes veículos de
comunicação.
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participação de autoridade
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associados onde são
abordados assuntos debatidos
no Congresso ou no
Executivo.
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ABRIG

ABRIG

ABRIG

VENHA PARTICIPAR
DESSA PLATAFORMA

Participando da ABRIG você tem contato com os principais
profissionais de Relações Institucionais e Governamentais,
sistema certificado de compliance, cursos, ampla rede de
ralacionamento qualificado e inumeras vantagens que
associados da ABRIG dispõe.

INFORMATIVO
Veículo bimestral impresso,
que visa o alinhamento
temático entre a ABRIG e os
profissionais da atividade.
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Terceiro: talvez seja obra do destino,
mas as duas transformações acima
estão ocorrendo precisamente
no momento em que passamos a
experimentar o impacto da mudança
climática na nossa matriz antes
incrivelmente sustentável. Os
relatórios governamentais e artigos
científicos apontam que as mudanças
climáticas podem estar influenciando
os regimes hidrológicos. Esse fato
está afetando o País de forma
desproporcional, como previsto pelos
próprios climatologistas brasileiros
há quase 10 anos: o Nordeste é
particularmente afetado e a geração
hidrelétrica está cada vez mais
comprometida. O destino implica
duas vezes neste caso, com relação ao
potencial da região Nordeste do Brasil
para as energias renováveis. A questão
é que, para que a adição de renováveis
(especialmente eólicas, mas também
solares) sejam introduzidas com
sucesso no sistema, é essencial que
haja um back-up estável de usinas
a gás natural (todas as demais
alternativas são piores) à disposição
para responder às flutuações da
demanda quando não houver luz solar
ou os ventos não soprarem.
A sazonalidade e os problemas de
intermitência do Brasil são únicos no
mundo por conta da predominância
hídrica – e mais renováveis irão
acentuar esse desafio no futuro.
Considerando os desafios da
Petrobras, do gás da Bolívia e do
GNL citados acima: de onde virá o
gás e a que preço? Pelos cálculos do
Ministério de Minas e Energia, o custo
de produção do gás natural terrestre

é quase um quarto do gás obtido de
operações marítimas, enquanto a
Petrobras declarou publicamente
que irá, eventualmente, desfazer-se
de suas atividades em terra. Quem
tomará os riscos, geológicos dentre
muitos outros, para perfurar poços
terrestres no Brasil de forma barata
o suficiente para garantir um gás
natural que viabilize a introdução –
esperançosamente – de renováveis
ainda mais baratas?

CONCLUSÃO
Talvez a peça-chave para os
profissionais de Relações
Governamentais no Setor Energético
Brasileiro: de um lado, todos
enfrentamos os desafios para debater,
discutir, concordar, consolidar uma
Visão e assim por diante; do outro,
temos... a operação Lava-Jato. Nós
não podemos ignorar o simples
fato de que a maioria dos grandes
escândalos de corrupção no País, da
Petrobras à Eletronuclear, afetaram
o setor energético: e isso não é
surpreendente, já que sabemos o
impacto dessa Indústria em termos de
PIB.
Alguns preocupam-se com o dinheiro
dispendido; nós nos preocupamos
mais com algo muito mais valioso
que dinheiro: o tempo. Mudanças
climáticas, por exemplo, não esperam.
Todo o tempo gasto é tempo que
não retornará, tempo que não foi
empreendido para preparar nosso
País para algumas das mudanças
inevitáveis elencadas acima. Tempo
que não foi aplicado para tornar o
Brasil na potência energética que ele

pode, deve e certamente necessita ser
– para o bem-estar de seus próprios
cidadãos, mas também para o da nossa
região.
Desde os escândalos que
repercutiram no nosso setor, temos
uma responsabilidade moral para
torna-lo íntegro; para exercer ética e
transparência entre os setores público
e privado; para propiciar o debate
necessário e ajudar a substanciar a
real escolha: que tipo de segurança
energética nós ensejamos para este
País? Que tipo de País nós queremos?
Uma dinâmica crescente no setor
dos profissionais de Relações
Governamentais é essencial na atual
conjuntura, por ao menos duas razões.
Primeiro, por conta da necessidade
de gerar evidência para que o
Governo, em todos seus matizes,
entenda a perspectiva daqueles
que substituirão as atividades
da Petrobras: é imprescindível
formular uma Visão para a Política
Energética Brasileira que transcenda
os interesses “paroquiais”. Segundo,
precisamente porque a estratégia
da Petrobras de retração significa
que muitos operadores estarão “por
sua conta e risco”: a poderosa estatal
não defenderá mais interesses em
setores de que não será parte. Se
a oportunidade está dada, agentes
não-Petrobras poderão ter suas vozes
ouvidas como nunca antes. Se não,
outros preencherão o vazio.
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E O PROCESSO LEGISLATIVO

INFOGRÁFICOS

RELAÇÕES
GOVERNAMENTAIS
QUANDO FOI DEBATIDO O TEMA “TRABALHO” COM A
SOCIEDADE CIVIL ATRAVÉS DE AUDIÊNCIAS PUBLICAS?

AONDE FOI DEBATIDO O TEMA “TRABALHO”?

QUAIS FORAM AS 20 INSTITUIÇÕES MAIS
CONVIDADAS PARA DEBATER O TEMA “TRABALHO”?

QUAL PARTIDO MAIS DEMANDOU AUDIÊNCIAS
PÚBLICAS PARA DEBATER O TEMA “TRABALHO”?

PT VS PSDB, ONDE ELES ESTÃO ATUANDO?

Oferecimento: Sigalei

QUAL REGIÃO MAIS DEMANDOU DEBATE SOBRE O
TEMA “TRABALHO”?
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O FATOR CONFIANÇA
EM RELAÇÕES
GOVERNAMENTAIS

E SUA IMPORTÂNCIA PARA O FUTURO DA ATIVIDADE
MURILLO DIAS, PHD1)
RODRIGO NAVARRO, MBA2)

confiança e seus impactos
no cenário de crise atual.
Recomendamos ainda linhas
de ação para recuperação
de confiança no ambiente
de RIG. Palavras-chave:
Relações Institucionais e
Governamentais, Confiança,
Estratégia.

Sumario: O artigo investiga o papel
do fator confiança na atividade
de Relações Institucionais e
Governamentais (RIG), seu
contexto no Brasil e no exterior e
as perspectivas futuras da atividade
no País. São também evidenciadas
as consequências da quebra de

Confiança é um dos elementos
de maior importância em
Relações Institucionais e
Governamentais (RIG). Trata-se
de palavra que vem do Latim
con-fidere, literalmente “fé
comum”. É diferente do inglês
Trust, que vem do alemão
arcaico Trost, “fé no outro”
(Online Etymology Dictionary,
2015). Nesse artigo define-se
confiança, suas implicações para a
atividade de RIG e a correlação com o
cenário de crise atual.

DEFINIÇÕES
Confiança tem sido definida como
uma expectativa positiva referente
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Os estudos envolvendo o fator
confiança agrupam-se sob diferentes
ângulos e aspectos: (a) modelo
unidimensional, em que desconfiança
é o oposto da confiança (Mayer, Davis
& Schoorman,1995); (b) modelo
bidimensional, em que confiança e
desconfiança são dois constructos
diferentes, ou fatores independentes
(Lewicki & Stevenson, 1998); e (c)
modelo transformacional, onde a
confiança evolui (ou não) ao longo
do tempo (Shapiro, Sheppard, &
Cheraskin, 1992). Aqui, tendo como
foco a atividade de RIG, abordamos
confiança como um processo
evolutivo, que varia conforme o
tempo.
A evolução positiva do fator confiança
em RIG envolve a troca transparente,
ética e legítima de informações,
relacionadas a interesses, com a
devida reciprocidade (Gunia et
al., 2014), e tem sido estudada
sob diversos prismas: (a) entre
negociadores (Dias et al. 2014;
Olekalns & Adair, 2013); (b) como um
processo (Khodyakov, 2007; Barber,
1983); (c) confiança institucional
(Khodyakov, 2007); (d) entre grupos
(Serva, Fuller & Mayer, 2005);
(e) entre instituições e mercado
(Fukuyama, 1995); (f) entre Nações
(Labonne & Chase, 2010); (g) como um
jogo (Malhotra, 2004); (h) em relação
ao risco (Evans & Krueger, 2011); (i)
associada à honestidade (Lewicki &
Hanke, 2012), entre outros.

CRISE NO PAÍS, NAS
INSTITUIÇÕES E A
RECUPERAÇÃO DE
CONFIANÇA

história recente. Os sucessivos
escândalos de corrupção envolvendo
iniciativa privada e governo, em
variados setores, além de provocar
impacto significativo em indicadores
econômicos internacionais e de risco
país, trazem um cenário de incertezas
e de falta de credibilidade.
Em uma crise generalizada de
confiança nas instituições, os reflexos
são sentidos não somente na atividade
de RIG dentro do País, mas também
como somos vistos no exterior.
Logo, para o bem da atividade de
RIG, é da maior importância que a
confiança em nossas instituições,
nas empresas e nas relações entre
estas seja reestabelecida o mais
rápido possível. É aí que entra o
profissional devidamente capacitado,
no papel de agente de transformação
e de consolidação da confiança.
Esse profissional exerce o papel de
mediador entre partes.

O PROFISSIONAL DE RIG E
O PAPEL DE MEDIADOR
A mediação é definida como uma
“intervenção diplomática por terceiros
que permite a partes conflitantes a
condução de negociações as quais são
incapazes realizar sozinhas” (Zartman,
2008).
De acordo com Susskind (2014), o
uso de um terceiro (aqui leia-se o
profissional de RIG), é desejável nas
seguintes circunstâncias:
• Quando o assunto não é de sua
área, ou seja, no caso de diferentes
formações técnico-acadêmicas,
caso bastante comum em RIG,
onde esse professional – valendose de sua natural transversalidade
– busca o devido apoio de áreas
correlatas como jurídico e
counicação, ou específicas como
impostos e comércio exterior;
• Quando os relacionamentos são
frágeis demais, o que acaba por
romper o canal de comunicação
entre ambos, ocorrendo, por

exemplo, no caso de um primeiro
contato entre uma empresa e um
novo ocupante de cargo público;
• Quando tempo e distância forem
difíceis de conciliar. Aqui reside a
importância de ter um professional
de RIG próximo aos tomadores
de decisão, seja em Brasília ou em
outra cidade que não a de origem
da sede da empresa, onde esta
tem interesses (e.g. uma fábrica ou
centro de distribuição);
• Quando houver diferentes culturas
nacionais (ou multiculturas)
envolvidas no processo de
negociação. Nesses casos, faz
sentido o uso de terceiros (podendo
ser o próprio professional de RIG,
se este detiver essas competências,
ou consultores externos) quando
houver questões como de
natureza jurídica (diferentes leis
de diferentes países), línguística (o
que dificulta a comunicação entre
as partes) ou cultural (quando a
não-observância de costumes locais
dificulta o entendimento mútuo e
agrava ainda mais o conflito).
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à conduta do outro (Lewicki,
McAllister & Bies, 1998), ou um
estado psicológico que compreende a
aceitação da vulnerabilidade baseada
na expectativa de reciprocidade
(Rousseau, Sitkin, Burt, & Camerer,
1998), sendo intimamente
relacionada com a honestidade em
negociações (Lewicki & Hanke, 2012),
elemento fundamental em RIG.

Nota-se, assim, que a atividade
do profissional de RIG atende aos
requisitos mencionados acima,
muitas vezes combinados. Seja uma
empresa alemã, que negocia com o
Governo brasileiro sua entrada no
País (Navarro, Dias e Valle, 2013),
seja em empresas familiares onde
o relacionamento entre as partes já
não existe mais (Dias et al., 2014), os
exemplos não param por aí.
O profissional de RIG por definição
é um mediador em que as partes
confiam. Logo, é de suma importância
que o profissional dessa área cultive
confiança entre as partes, contruída
com boa reputação, concordância
entre palavras e ações, além do
cumprimento de promessas (Dias,
2016).

O Brasil atravessa uma de suas
piores crises de confiança de sua
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A confiança ou conquista-se, ou perdese. Sabe-se empiricamente que
não é fácil recuperar a confiança
perdida. Portanto, há que se
reconhecer como a confiança evolui.
Estudos apontam a evolução da
confiança baseada: (a) no medo da
retaliação (Lewicki & Polin, 2013); (b)
no cálculo do risco positivo (Lewicki &
Bunker, 1995); (c) no conhecimento,
devido à múltiplas interações prévias
(Shapiro, Sheppard & Cheraskin, 1992);
(d) na identificação, ou seja, após
tantas interações bem-sucedidas, um
lado é capaz de representar o outro
em quaisquer circuntâncias (Lewicki
& Stevenson, 1998); e (e) baseada
em circunstâncias especiais (Dias,
2016) que promovem a confiança
entre as partes, mesmo sem qualquer
conhecimento prévio.

CONSIDERAÇÕES FINAIS:
COMO SE CONSTRÓI (OU SE
RE-CONSTRÓI) CONFIANÇA
EM RIG?
Um recente estudo (Dias, 2016)
aponta algumas maneiras de se
construir confiança, que podem ser
complementadas por apontamentos
relacionados à uma atividade de RIG

estratégica (Navarro, 2017; Salacuse,
2008):
• Construa a confiança desde o início
do relacionamento. Isso se faz por
meio de cooperação com a outra
parte. Se uma atitude competitiva
for desencadeada, será mais difícil
uma parte confiar na outra. Em
particular, no caso de RIG muito
provavelmente farão parte da
mesa de negociação diferentes
atores. Portanto, mantenha a
transparência com todos eles,
compartilhando o mesmo nível de
informação.
• Reconheça os interesses da outra
parte para estabelecer confiança.
É difícil confiar em alguém que
simplesmente ignora nossos
interesses. Em RIG, o Governo tem
interesses (e poderes) específicos,
que tornam o processo bem
diferente. Deve-se, portanto,
procurar fazer as perguntas certas
e determinar qual o “imperativo
político”, atentando para os
interesses pessoais, profissionais
e institucionais dos diferentes
interlocutores.
• Não seja o primeiro a provocar a
quebra de confiança, nem quebre
a confiança. Uma vez quebrada a

confiança, uma escalada de conflito
é um resultado provável. E às
vezes é virtualmente impossível
recuperar a confiança plena, ainda
mais no que tange negociações com
Governo. Apesar de ter ocorrido
há muitos anos, um movimento em
falso ou promessa descumprida por
uma empresa pode ainda perdurar
e prejudicar as relações seguintes.
• Seja consistente e cumpra o que
promete. É condição fundamental
o cumprimento da palavra para
construir confiança. Em RIG,
ser consistente e cumpridor
das promessas feitas não só é
condição primordial mas pode
ser um elemento diferenciador
no tratamento dado pelos
interlocutores de Governo à
empresa, tornando-a fonte
de consulta (formal ou não)
para basear futuras decisões,
por exemplo, no caso de uma
adequação de um ambiente
regulatório à uma determinada
nova tecnologia que seja do
conhecimento daquela empresa em
que se confie.
• Repare a quebra de confiança
através do perdão. Dê uma segunda
chance e não guarde rancor.
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Cerque-se de pessoas confiáveis,
promovendo através do exemplo,
a confiança entre as partes.
Lembre-se de que confiança atrai
confiança. Portanto, em RIG,
procure os melhores profissionais
para compor o “time”, aqueles com
as competências necessárias já
bem desenvolvidas, com um bom
network formado e, de preferência,
com experiência e resultados
concretos de sucesso na área.
• Em momentos de crise, os esforços
para manter a confiança devem
ser redobrados, bem como sua
vigilância. A crise tende a unir as
pessoas, mas após a crise passar,
só a confiança mantém as partes
unidas. Se você já passou por
algum momento negociando com
o Governo em uma situação que
resultou em ganhos percebidos
por todas as partes envolvidas
(co-criação de valor), saberá a
importância desse ponto em RIG.
• Seja ético e cuide do futuro do

relacionamento. Negocie para
o hoje e para o amanhã. Ética,
transparência e legitimidade
(acesso) são os pilares da atividade
de RIG, que deve sempre e
idealmente visar o longo prazo.
• Reduza a percepção de risco
da outra parte cultivando valor
percebido. É mais fácil uma parte
confiar na outra quando existe
a percepção de quão útil você é.
Mais uma vez, o papel estratégico
do profissional capacitado de RIG
pode fazer a diferença, permitindo
que as partes possam gerar opções
criativas visando uma melhor
distribuição do valor gerado em
conjunto.
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Lembre-se dos ensinamentos de
Gandhi (1869-1948): “A lei de ouro
do comportamento é a tolerância
mútua, já que nunca pensaremos
todos da mesma maneira, já que
nunca veremos senão uma parte da
verdade e sob ângulos diversos”.
• Cuide de sua reputação. Você é
o maior responsável pela própria
reputação. No caso de RIG, há ainda
um complicador (ou facilitador)
adicional: a reputação que está
em jogo não é só a do profissional
(sua “herança” reputacional), mas
também a da empresa que está
representando (ou mediando).
Cada vez mais a reputação está
sendo tangibilizada e considerada
como importante externalidade. No
caso de empresas que estão com a
reputação abalada, mais imperativo
ainda é contar com profissionais
de RIG capacitados e que tenham
reputação ilibada.
• Crie um ambiente cooperativo
a fim de promover a confiança.

Atuação em todas as áreas do
Direito Empresarial com padrão único
de excelência em todo o país

São Paulo
Rio de Janeiro
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Porto Alegre
Campinas
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O PORQUÊ DE COMEÇAR A TRABALHAR COM

RELAÇÕES
GOVERNAMENTAIS

GUILHERME DEBONI1

INTRODUÇÃO
Em dezembro de 2016 terminei o ensino superior em
Direito e, ao invés de seguir carreira em tradicionais
bancas de advocacia ou começar a estudar para
concursos públicos, optei por trabalhar com Relações
Governamentais. Quando encontro meus colegas de
faculdade é feita a inevitável pergunta “O que você
anda fazendo? ” e tenho um pouco de dificuldade de
explicar. No entanto, quando falo que se relaciona
com acompanhamento legislativo e representação de
interesses, a conversa fica um pouco mais palatável. Isso
só reforça minha percepção que são raras as universidades
brasileiras que preparam um aluno de graduação para essa
seara do mercado. E a pergunta que gostaria de responder
com esse texto é justamente o porquê de começar a
trabalhar com algo que ninguém – ou pelo menos pouca
gente – sabe o que é e que não é aprendido na faculdade.

ÉTICA E JEITINHO BRASILEIRO
(LUÍS ROBERTO BARROSO)
De antemão, gostaria de falar sobre o contexto em que
essa profissão se insere tomando como base um ensaio
do Ministro do Supremo Tribunal Federal, Luís Roberto
Barroso, em um debate com o professor Michael Sendel na
Harvard Brazil Conference, em Cambridge, MA, realizado
em abril de 2017. Barroso reflete sobre a ética e o jeitinho
brasileiro analisando aspectos da colonização do Brasil e
categorizando sociologicamente esse conceito, de modo a
contextualizá-lo com a realidade contemporânea do País.

A premissa adotada por Barroso é de que nossa herança
colonial portuguesa deixou três disfunções atávicas
que marcaram a trajetória do Estado brasileiro: (i) o
patrimonialismo; (ii) o oficialismo; e (iii) a cultura da
desigualdade. Um pequeno resumo dessas disfunções seria
que historicamente vivenciamos uma difícil separação
entre a espera pública e privada, o que cria uma relação
intrínseca de dependência do Estado e que resulta num
universo paralelo de privilégios. Já o jeitinho representa
um traço marcante da formação, da personalidade e do
caráter nacional:
“(...) [o] jeitinho identifica os comportamentos de um indivíduo
voltados à resolução de problemas por via informal, valendo-se
de diferentes recursos, que podem variar do uso do charme e
da simpatia até a corrupção pura e simples. Em sua essência,
o jeitinho envolve uma pessoalização das relações, para o fim
de criar regras particulares para si, flexibilizando ou quebrando
normas sociais ou legais que deveriam se aplicar a todos. ”.
Barroso analisa a vertente positiva e negativa do jeitinho,
considerando desde a nossa afetividade, bom humor,
alegria, criatividade, cordialidade, até o nosso improviso,
incapacidade de planejar, cumprir prazos e mediocridade.
Na sequência, ele aprofunda esses aspectos negativos e
os concretiza com exemplos tanto de pequenas fraudes
quanto de escândalos “graúdos” de corrupção, como os que
vemos diariamente nos noticiários. Por fim, analisa como
isso se reflete na ética pública (modelo institucionalizado
de corrupção) e na ética privada (valores e propósitos que
norteiam a conduta de cada um).

Referências
1
(Advogado, Atua na área de Acompanhamento Legislativo da FEBRABAN, Graduado pela Faculdade de Direito da USP – Largo São Francisco,).
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O PROFISSIONAL DE RELAÇÕES
GOVERNAMENTAIS
Em um recente artigo, o professor Marcelo Proença
analisa o ensino jurídico brasileiro em 2020. Muitas de
suas conclusões sobre a atual estrutura dos cursos de
direito podem ser aplicadas ao mercado de Relações
Governamentais. Por exemplo, demanda-se uma
capacidade crítica, comunicativa, analítica e criativa
dos alunos. A capacidade de interação é essencial e a
interdisciplinaridade é resultado da mescla de diversas
áreas de conhecimento e do processo de globalização.
Logo, vemos que a capacitação desse profissional está
atrelada às mudanças do mercado global.
O advogado Gabriel Di Blasi, ao analisar o papel das
bancas de advocacia nas Relações Governamentais,
descreve o profissional dessa área como alguém capaz de
“proporcionar troca de informações entre sua organização
e o governo, fornecendo às entidades governamentais
informações sobre a atividade das organizações que
representa”. Assim, a atuação técnica e transparente
contribui ao processo legislativo e a tomada de decisões na
esfera pública.
Hoje as empresas têm traçado como estratégia
uma atuação preventiva no processo de elaboração
de leis ao invés de discutirem judicialmente a sua
constitucionalidade. Busca-se diálogo com o autor do
projeto, o relator de comissões e parlamentares. Em
tempos de “Lava-Jato” e delações da Odebrecht essa

prática tende a gerar suspeitas de corrupção. Contudo,
quando o diálogo é feito dentro da lei, de maneira técnica,
transparente e sem oferecer nada em troca, é uma prática
que fortalece a democracia.

ARTIGO III

Essa breve contextualização, ao mesmo tempo que
pode ser vista como um desestímulo para que alguém
atue no relacionamento público-privado, também pode
ser vista como uma janela de oportunidade para um
novo profissional que atue de maneira técnica, ética,
transparente e dentro dos procedimentos de compliance.

O desafio está justamente aí. Nesse momento de
instabilidade política, ninguém quer se envolver com o
poder público. Aqueles que insistem em fazê-lo são vistos
com desconfiança. Dessa forma, o profissional que aceita
esse desafio estará sendo vigiado por todos, o que deveria
ser visto como algo positivo. Não há nesta profissão
espaço para relativização da linha da ética. Não interessa
se alguém a ultrapassou muito ou pouco: se a linha foi
ultrapassada, isso não tem volta

CONCLUSÃO
Frente a isso, voltamos ao objetivo do texto. Quais os
benefícios de começar a atuar nessa área? Ao meu ver,
as pessoas saem (quase) todas do mesmo ponto de
partida. Como não existe um único tipo de capacitação
para esse profissional, é possível extrair diferentes
competências das suas experiências profissionais e
acadêmicas anteriores. Os cursos de MBA e pós-graduação
em Relações Governamentais são tão recentes que
existem poucas turmas formadas. Logo, vemos que toda
a metodologia e estruturação está sendo construída a
partir dessa nova demanda mercadológica e que tende
a se especializar e se aperfeiçoar ainda mais. Por fim,
retomamos a questão da ética e transparência. Frente às
mudanças do relacionamento público-privado e da busca
incessante pelo combate a corrupção, temos uma janela
de oportunidade para novos profissionais que queiram não
só mudar, mas revolucionar o modo como se faz Relações
Governamentais.

Referências
BARROSO, Luís Roberto. Ética e jeitinho brasileiro. Disponível em: <https://jota.info/especiais/etica-e-jeitinho-brasileiro-10042017>. Acesso em: 16
abril 2017.
PROENÇA, Marcelo. O Ensino Jurídico em 2020. Disponível em: <https://jota.info/especiais/o-ensino-juridico-em-2020-12042017>. Acesso em 16
abril 2017.
DI BLASI, Gabriel. O papel das Bancas nas Relações Governamentais. Disponível em: <https://jota.info/colunas/as-claras/o-papel-das-bancas-nasrelacoes-governamentais-24012017>. Acesso em 16 abril 2017.
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AS RELAÇÕES GOVERNAMENTAIS COMO
MEIO DE FORTALECIMENTO

HARMÔNICO
DOS PODERES

LEANDRO MODESTO COIMBRA

INTRODUÇÃO
Há uma teoria que suscita: o poder e a política não
permitem o vazio. Logo, o exercício e a atuação nestas
esferas acontecerão de uma forma ou de outra, por um ou
por outro. De acordo com este pensamento, “a existência
dum vazio de poder significa que uma força natural impele uma
nova hegemonia a tomar o lugar duma velha” 1. O movimento
que não se mostrou tão viável e apropriado anteriormente
passa a sê-lo a partir de determinado instante e ambiente.
Nos dias atuais, surge outra teoria, decorrente de uma
constatação: o chamado “protagonismo do Judiciário”2.
De fato, esta esfera de Poder tem exercido papeis
importantíssimos relacionados à governabilidade do País,
poucas vezes vistos na história brasileira, com decisões
jurídicas afetando diretamente as atividades políticas.
Tal protagonismo pode até ocorrer naturalmente, como
consequência da teoria citada na primeira linha acima,
mas se distancia do espírito da tripartição de Poderes
presente em nossa Constituição Federal. E exatamente
por contrariar a Lei Maior, devemos pensar uma maneira
de se resgatar a importância dos demais Poderes, ora
fragilizados.
Deste ponto, emerge a relevância das relações
governamentais, como mecanismo de colaboração
no processo de tomada de decisões, com o condão de
aprimorar as escolhas relacionadas a políticas públicas
e, em última análise, pelo que propomos, restabelecer a
ordem, a harmonia e a equiparação dos Poderes.

É nesta esteira que desenvolveremos o raciocínio nas
próximas linhas.

O DESTAQUE DO JUDICIÁRIO NA
CONDUÇÃO DO PAÍS
Em sede de introdução, mencionamos que o protagonismo
do Poder Judiciário se apresenta como teoria e
constatação. Para ilustrar, alguns exemplos são oportunos,
de modo a demonstrar resumidamente como este papel de
destaque tem influenciado os caminhos percorridos pelo
País.

Referências
1
“O novo poder dominante pode não ser tão forte como o antigo no seu zénite, mas é seguramente o mais forte no âmbito regional naquele
momento.” VAZ, Nuno Mira. O poder e o processo de decisão política: equilíbrios, capacidades e percepções”. Nação e Defesa n.º 81, Lisboa: IDN,
1997.
2
Por exemplo: http://epoca.globo.com/tempo/noticia/2016/03/renato-janine-ribeiro-o-protagonismo-do-judiciario-nao-e-saudaveldemocracia.html. Acessado em 14/04/2017.
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Entre outros exemplos4, recentemente, o Ministro Luiz
Fux decidiu5 que a Câmara dos Deputados deveria sanar
um vício na tramitação do PL n.º 4.850/2016, conhecido
como “Movimento 10 Medidas de Combate à Corrupção”.
Sua decisão determinou que o projeto, após enviado ao
Senado, retornasse à Câmara para que o vício formal
fosse corrigido.
Sem tocar em discussões sobre delimitação de
competências, fica nítida a influência dos atos do Poder
Judiciário nas atividades de atores políticos. Ao lado
disto, é possível verificar que esta influência reflete
inclusive na produtividade destes atores.
Abordando especificamente o processo de impeachment,
foi notória a estagnação da atividade legislativa e das
decisões de Governo, paralisando ações importantes
para o controle do País. De um lado, o Legislativo estava
dedicado à discussão sobre o impedimento. De outro, o
Executivo enfrentava uma crise de legitimidade em um
ambiente de fragilidade política para tomada de decisões.
Apenas para exemplificar, esta paralisação de ações
governamentais acabou direcionando o País a uma das
mais graves crises econômicas da história.
É nesse cenário que enxergamos as relações
governamentais como instrumento fundamental para
a retomada da importância dos Poderes Legislativo e
Executivo e das ações qualificadas de Governo, aptas a
recuperar o crescimento do País, como será visto a seguir.
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Com efeito, o Supremo Tribunal Federal teve forte
influência no processo de impeachment da então
Presidente Dilma Roussef, em especial quanto ao seu
rito, o que foi determinante na forma de evolução da
tramitação. Apenas para exemplificar, destacam-se
4 (quatro) determinações da Corte3, no sentido de
que: (i) os membros da Comissão Especial na Câmara
dos Deputados para análise do processo deveriam
ser definidos pelas lideranças partidárias, não por
candidatura independente; (ii) a votação dos membros
da Comissão Especial deveria ser aberta, não secreta;
e (iii) o Senado Federal deveria votar novamente a
admissibilidade do processo, independentemente da
admissão pela Câmara.

UM DESTAQUE PARA AS RELAÇÕES
GOVERNAMENTAIS NA CONDUÇÃO
DO PAÍS
Como tratado até aqui, o Legislativo e o Executivo
brasileiros perderam espaço e ritmo nas ações
direcionadas à governabilidade. Em consequência disto,
o Judiciário tomou as rédeas de situações que exorbitam
a esfera precipuamente jurídica, passando a influenciar
fortemente o processo de tomada de decisões no âmbito
político.
Acerca das ações governamentais, é oportuno observar a
participação da sociedade organizada como mecanismo
democrático e colaborador para a formulação de políticas
públicas. A representação e a defesa de interesses
são temas antigos nas áreas da Teoria do Estado e da
Ciência Política6 e, recentemente, têm sido debatidas
em abordagens como a atuação dos grupos de pressão,
a regulamentação do lobby e a evolução da atuação de
mercado em advocacy e relações governamentais.
O fato é que a representação de interesses sempre teve
importância no cenário de governabilidade, visto que,
como reconhecem os teóricos, “os objetivos da sociedade
devem ser formulados pelos líderes – por uma elite que seja
politicamente atuante, que possa devotar-se ao estudo dos
problemas sociais relevantes e seja capaz de compreendê-los”7.
Transportando este pensamento para nossos dias, emerge
um dos primeiros conceitos de lobby abordados no Brasil,
descrito como “toda atividade organizada, exercida dentro da
lei e da ética por um grupo de interesses definidos e legítimos,
com o objetivo de ser ouvido pelo poder público para informá-lo
e dele poder obter determinadas medidas, decisões, atitudes”8.
Aqui, fica nítida esta função da relação institucional e
governamental dos grupos de interesse, no sentido de
informar, isto é, fornecer subsídios, aos atores públicos,
visando, como representantes da sociedade civil (opinion
makers), influenciar uma decisão de Governo. Tal destaque
das relações governamentais evoluiu não apenas no
aspecto prático e de mercado, como também do ponto de
vista teórico, haja vista o crescente número de artigos,
reportagens, entrevistas e pensamentos de profissionais e
analistas do tema.

Referências
3
ADPF 378 MC / DF; Relator: Min. Edson Fachin, Julgamento em 17/12/2015.
4
Vedação de doações de campanha por pessoas jurídicas. ADI 4650 DF; Relator: Min. Luiz Fux, Julgamento em 17/09/2015.
5
MS 34530 MC / DF; Relator: Min. Luiz Fux, Julgamento em 14/12/2016.
6
“A concepção de que os indivíduos, coletivamente, devem ser capazes de determinar as leis que os governam é tão antiga quanto as próprias
ideias dos direitos humanos e da democracia”. CARNOY, Martin. Estado e Teoria Política. Campinas/SP, Papirus, 1984:20.
“A ideia de que as organizações ou associações existem para promover os interesses de seus membros está longe de ser uma novidade ou de ser
uma noção peculiar da teoria econômica” OLSON, Mancur. A Lógica da Ação Coletiva. São Paulo. Edusp, 1999:18 [1965]
7
CARNOY. Idem, 1984:50.
8
FARHAT, Said. Lobby: o que é, como se faz: ética e transparência na representação junto a governos. Petrópolis: Associação Brasileira de
Comunicação Empresarial, 2007.
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São eles que nos fornecem os
argumentos para a reflexão que ora
nos propomos, como suscitado pelo
notável profissional do segmento,
Eduardo Carlos Ricardo9:
“Participar conscientemente do
processo de formação das políticas
públicas é exercer a cidadania. (...) Há
alguns anos costumo afirmar que ‘na
democracia, o processo de formação
das políticas públicas demanda
participação de todos os segmentos
da sociedade civil, informação
confiável, representação qualificada,
transparência e ética’.”
Neste processo de participação, ele
define que “relações governamentais
é o processo de gerenciamento das
diversas etapas e ferramentas de
trabalho para a defesa de interesses
(...),de modo a obter sinergia para o
resultado pretendido”10.
No mesmo sentido 11:
“O departamento de Relações Governamentais e
Institucionais torna-se estratégico para as organizações
no mundo globalizado. A pro atividade antecipa cenários,
compreendendo-se melhor as relações causais, analisando
assim, a viabilidade de criar políticas estratégicas e ações,
dentro de procedimentos gerenciais de cooperação e resolução
de conflitos. (...) O entendimento é que hoje, o mercado tem a
noção de que, a comunicação é fator decisivo para a garantia
de participação da corporação. A abertura para opiniões
diversas, com diálogo aberto e transparente, levarão todos a
um esforço coletivo, atraindo o povo e construindo alianças
para viabilizar os processos que estão na planilha de metas da
organização”.

representa, realizando análises de riscos e identificando
oportunidades, além da elaboração de cenários futuros.
O trabalho dos profissionais de relações governamentais
fortalece e legitima a relação entre as organizações privadas
e governamentais, contribuindo para a construção de um
processo decisório transparente”.

E sobre a atuação em relações governamentais:

Nesse contexto, parecer haver um consenso de que as
relações governamentais possuem uma função essencial
na formulação de políticas públicas, fornecendo elementos
e fundamentos para decisões de Governo qualificadas
e eficientes. Nessa linha de raciocínio, em um processo
baseado em informação e motivação, estes profissionais
fornecem aos atores políticos os instrumentos necessários
para desempenhar melhor suas atribuições, fortalecendo o
exercício de suas competências legais.

“Tais profissionais têm como uma de suas atribuições
proporcionar troca de informações entre suas organizações e o
governo, atualizando-as a respeito do trabalho governamental;
e, por outro lado, fornecendo às entidades governamentais
informações sobre a atividade das organizações que

Como exemplo, tem sido divulgado que o Governo
Michel Temer deverá priorizar a aprovação das Reformas
Previdenciária, Trabalhista e Tributária. Ora, no contexto
da presente abordagem, pergunta-se: de que forma
estas reformas serão eficazes se não houver, por parte

Referências
9
RICARDO, Eduardo Carlos. Relações governamentais, lobby e advocacy no contexto de public affairs. Em http://www.revistaorganicom.org.br/
sistema/index.php/organicom/article/viewFile/397/385; Pág. 7. Acessado em 14/04/2017.
10
RICARDO, Eduardo Carlos. Relações governamentais, lobby e advocacy no contexto de public affairs. Em http://www.revistaorganicom.org.br/
sistema/index.php/organicom/article/viewFile/397/385; Pág. 12. Acessado em 14/04/2017.
11
MATTAR, Joaquim José Marques. Relações governamentais e institucionais e as novas organizações no mundo globalizado. Em http://www.
ambito-juridico.com.br/site/index.php?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=6876. Acessado em 14/04/2017.
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seus governados. Os profissionais
de relações governamentais, como
dito, exercem esta função de forma
participativa no ambiente de
formulação de políticas públicas,
contribuindo também com o
processo de tomada de decisão.
Nesse contexto, é possível
vislumbrar o papel de destaque
das relações governamentais
de fornecer informações e
fundamentos que aprimoram as
escolhas dos Poderes Legislativo e
Executivo, colaborando para que
os respectivos atores adotem as
adequadas e necessárias ações de
Governo.

REFERÊNCIAS

do Governo, um conhecimento detalhado dos problemas
sociais e setoriais? Como demonstrado neste texto, uma
das funções das relações governamentais é informar estes
detalhes aos tomadores de decisão.
Portanto, abrindo-se espaço a esta atividade, a tendência
é de que haja melhor fluxo de informações destinadas
aos formuladores de políticas públicas, isto é, aos
integrantes dos Poderes Executivo e Legislativo. Assim,
ao conhecer melhor as demandas sociais e subsidiados
por fundamentos adequados, tendem a exercer bem
suas competências e realizar boas escolhas de Governo,
recuperando a plenitude de suas funções constitucionais.

CONCLUSÃO
De fato, as abordagens históricas demonstram que a
representação qualificada de interesses contribui para
que os governantes conheçam melhor as necessidades de
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CLASSIFICANDO AS ATIVIDADES DO PROFISSIONAL

DE RELAÇÕES
GOVERNAMENTAIS

Lucas Vicente Cardoso de Souza1
Maiane Aldlin Bittencourt2

INTRODUÇÃO
No atual estágio da área de Relações
Governamentais no Brasil debatemse de forma intensa as atividades
e a formação acadêmica
dos profissionais dessa
área. Outros temas que
envolvem a área de Relações
Governamentais estão em voga
como a ética, transparência,
reputação, dentre outros.
Nota-se que há diversas
atividades e formações
acadêmicas na área como
Direito, Ciência Política,
Administração, Relações
Internacionais e Comunicação.

Maiane Aldlin Bittencourt

Essa diversidade de atividades
e formações acadêmicas ao
mesmo tempo em que contribuí
para atividade do profissional
de relações governamentais,
tendo em vista a sua
multidisciplinaridade, pode se
tornar um complicador para
definir as atividades específicas
dos profissionais de Relações
Governamentais, que aparentemente
parece ser um caos.

A pesquisa3 realizada pelo Núcleo
de Pesquisa em Ciência Política –
NuPP-CiPol4 analisou as equipes de
31 empresas de consultoria política
que atuam na área de Relações
Governamentais e 20 vagas de
empregos para profissionais da área.
A pesquisa revelou que, para além
dos profissionais com as tradicionais
formações acadêmicas que atuam na
área de Relações Governamentais,
foram identificadas profissionais
formados em outras áreas do
conhecimento: farmácia, engenharia
industrial, medicina veterinária,
pedagogia, psicologia, engenharia
ambiental, engenharia civil,
engenharia metalúrgica, dentre outras.
Diante tantas atividades e formações
acadêmicas, foi necessário classificar
as diversas atividades e formações
acadêmicas em atividades básicas.
Entende-se enquanto atividades
básicas aquelas que não podem deixar

Artigo orientado pela professora Audren Azolin, Coordenadora do NuPP – CIPol e e pelo professor Luiz Fernando Moraes, pesquisador do NuPP-CiPol.
1
Graduando de Ciência Política no terceiro período do Centro Universitário Internacional UNINTER, bolsista do Núcleo de Pesquisa e Prática em Ciência
Política – NuPP-CiPol.
2
Graduanda de Ciência Política no quarto período do Centro Universitário Internacional UNINTER, bolsista do Núcleo de Pesquisa e Prática em Ciência
Política – NuPP-CiPol.
3
É importante destacar que a pesquisa está em andamento e o que está aqui apresentado são os resultados parciais, porém entende-se como significativo
no sentido de contribuir para o debate em torno das atividades do profissional da área.
4
O NuPP-CiPol do Centro Universitário Internacional UNINTER é uma estrutura para desenvolver pesquisa e qualificação profissional dos graduandos do
Curso de Bacharelado em Ciência Política para inserir-se no na área de Relações Governamentais. Desde 2014 dedica-se à pesquisa na área de Relações
Governamentais e Institucionais.
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ATIVIDADES BÁSICAS
DA ÁREA DE RELAÇÕES
GOVERNAMENTAIS
A pesquisa5 realizada pelo Núcleo
de Pesquisa em Ciência Política –
NuPP-CiPol analisou as equipes de
31 empresas de consultoria política
que atuam na área de Relações
Governamentais e 20 vagas de
empregos para profissionais da área.
A pesquisa revelou que, para
além dos profissionais com as
tradicionais formações acadêmicas
que atuam na área de Relações
Governamentais, foram identificados
profissionais formados em outras
áreas do conhecimento: farmácia,
engenharia industrial, medicina
veterinária, pedagogia, psicologia,
engenharia ambiental, engenharia
civil, engenharia metalúrgica, dentre
outras. Diante tantas atividades e
formações acadêmicas. Foi
necessário classificar as atividades
básicas. Entende-se enquanto
atividades básicas aqueles que
não podem deixar de serem
contempladas em setores de Relações
Governamentais.
No sentido de compreender tantas
formações acadêmicas e atividades,
agrupou-se as mesmas nas seguintes
categorias: Dimensões, Atividades
Básicas e Formação Profissional.
Identificou-se as Dimensão do
Monitoramento Legislativo, do
Monitoramento Político e da
Articulação de Interesse (articulação
política).

MONITORAMENTO
LEGISLATIVO
A equipe de relações governamentais
precisa contar com profissionais com
formações acadêmicas (exemplos:
Farmácia, Engenharia, Medicina
etc.) relacionadas aos interesses
seja da empresa, da organização não
governamental, da associação, etc.
Nesta Dimensão está a Atividade
Básica Especializada que, por sua vez,
apresentam três funções:
1) Identificar proposições legislativas
e regulatórias com potencial dano ou
oportunidade para entidade, órgão ou
segmento defendido;
2) Orientar os dirigentes ou
executivos de empresas, por exemplo,
a se posicionar (a favor, a favor com
ressalvas, contrária ou contrária com
ressalvas) diante das proposições
legislativas identificadas;
3) Levantar dados e elaborar
argumentos técnico-científicos para
persuadir os tomadores de decisão
a rejeitar ou aprovar proposições
legislativas de interesse do segmento
defendido.

O MONITORAMENTO
POLÍTICO
O Monitoramento Político tem por
objetivo identificar e mapear os
atores políticos que realmente tomam
decisões políticas no Poder Executivo
e Legislativo (Oliveira, 2004, p. 104). O
Monitoramento Político compreende
as Atividades Básicas Política e
Jurídica. A Atividade Básica Política
apresenta quatro funções:
1) Identificar e mapear a elite
parlamentar (9 atores políticos
chaves);
2) Identificar e mapear os atores
políticos chaves alinhados
politicamente e adversários políticos

de forma mais ampla (ideológica);
3) Identificar e mapear os atores
políticos que se posicionam a favor e
contrário aos interesses da empresa,
da organização governamental,
associação etc. em cada proposição de
interesse;
4) Identificar e mapear as lideranças
políticas mais atuantes no Congresso
Nacional e as pessoas que ocupam
papéis-chave no governo, em
especial em relação aos interesses
identificados.

ARTIGO V

de serem contempladas em setores de
Relações Governamentais.

A Atividade Básica Jurídica6 faz
parte do Monitoramento Político e
apresenta três funções importantes
durante o processo de decisão política
nas comissões de justiça:
1) Analisar a constitucionalidade das
proposições identificadas;
2) Analisar a legalidade das
proposições identificadas;
3) Análise a técnica legislativa das
proposições identificadas.
A importância dessa atividade é que
as análises jurídicas devem servir de
argumentos para serem levados aos
membros, em especial aos alinhados
politicamente, das comissões de
justiça para aprovar ou rejeitar as
proposições identificadas.

ARTICULAÇÃO DE
INTERESSE
(ARTICULAÇÃO POLÍTICA)
A Articulação de Interesse
consiste na atividade de natureza
Comunicacional. Abrir canais de
diálogo com entidades e órgãos
governamentais, bem como
autoridades (Oliveira, 2004, p. 7), o
domínio das técnicas de comunicação
e persuasão é importante para a
articulação política. Entretanto, a
articulação política deve ser exercida

É importante destacar que a pesquisa está em andamento e o que está aqui apresentado são os resultados parciais, porém entende-se como
significativo no sentido de contribuir para o debate em torno das atividades do profissional da área.
6
  Classificou-se essa atividade Jurídica como sendo da Dimensão Monitoramento político porque faz parte do jogo político interpretações de
inconstitucionalidade e legalidade.
5
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por aquele profissional mais competente e experiente, pois
não se aprende tal competência nos bancos universitários.
Essas atividades básicas não devem ser entendidas como
etapas, mas sim processos que se articulam entre si
que culmina na Articulação de Interesse. São processos
dinâmicos e constantes. Por exemplo, uma emenda a um
determinado projeto de lei deverá ser analisado pelo
especialista (Atividade Básica Especializada), pois poderá
trazer danos ou oportunidades, deve ser analisado por um
profissional do Direito (Atividade Básica Jurídica) para
avaliar a sua constitucionalidade e legalidade, por um
cientista político para identificar se o autor da emenda, por
exemplo, faz parte da elite parlamentar (Atividade Básica
Política). A cada movimentação no processo legislativo
poderá necessitar de Articulação Política (Atividade Básica
Comunicacional).

para emprego, quando realizada nas consultorias, a
ordem é de 6,58%. Por último, temos a atividade básica
Especializada, onde vemos a diferença mais acentuada
! na comparação, pois a oferta de vagas é da
(30,76%)
ordem 31,08%, enquanto 61,84% correspondem às
atividades nas consultorias.
O gráfico abaixo apresenta os dados do somatório das
vagas de emprego e das atividades básicas realizadas nas
emrpesas de consultoria.

NATUREZA DA ATIVIDADE - TOTAL (%)

41,52
27,58
13,39

17,41

ATIVIDADES BÁSICAS EM DADOS
Abaixo estão os dados estatísticos da pesquisa empírica
realizada pelo NuPP-CiPol no sentido de avaliar a
magnitude da importância das atividades básicas para o
conjunto de empresas de consultoria política que atuam
nas relações governamentais, bem como para as vagas
de emprego7 analisadas na pesquisa. O gráfico abaixo
apresenta os dados do comparativo das atividades básicas
entre empresas de consultoria política e vagas de emprego.

64,84

VAGAS(%)
CONSULTORIAS (%)

31,08

30,41
22,97

22,37
15,54
9,21

Política

Jurídica

6,58
Comunicacional Especializada

Os dados revelam que as vagas de emprego de atividade
básica Política é da ordem de 30,41%, enquanto a nas
empresas de consultoria essa atividade é da ordem de
22,37%. Quando compara as atividade básica Jurídica, as
vagas de emprego oferecidas é da ordem de 15,54% e, por
sua vez, as equipes de consultoria política apresentaram
9,21% dessa atividade.

Política

Jurídica

Comunicacional Especializada

A maior porcentagem corresponde à atividade básica
Especializada na ordem de 41,52%. A segunda atividade
básica é Política que corresponde a 27,68%. A atividade
básica Comunicacional vem em terceiro na ordem de
17,41% e, por último, a atividade Jurídica com 13,39%.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
O objetivo maior deste artigo foi contribuir para o
debate a respeito das atividades e formações acadêmicas
inerentes à área de Relações Governamentais,
apresentadas a partir das Dimensões do Monitoramento
Legislativo, do Monitoramento Político e da Articulação de
Interesses que, por sua vez, se desdobram nas Atividades
Básicas Especializada, Política, Jurídica e Comunicacional.
É importante destacar que os dados revelam apenas
o momento analisado. Quando levamos em conta a
dinâmica da política e as necessidades das empresas,
associações, organizações não governamentais, algumas
atividades básicas apresentam mais importância do que
outras.
Entendemos que a presente classificação contribuirá
para que empresas, associações, organizações não
governamentais possam estruturar seus setores de
relações governamentais, também auxiliará profissionais
que atuam na área, assim como na qualificação daqueles
que pretendem ingressar neste mercado de trabalho.

Os dados revelam que a atividade básica Comunicacional
é da ordem de 22,97% quando se trata de oferta de vagas

É importante fazer algumas ponderações quanto às vagas de emprego. A primeira é que elas retratam tão-somente as necessidades das
empresas, associações e etc. em um determinando momento.
7
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ABRIG TEM
REPRESENTATIVIDADE EM
OUTRAS REGIÕES DO PAÍS

30/12/2016

A representatividade da Abrig se expandiu para outros
estados. Profissionais de Relações Institucionais e
Governamentais foram convidados a fortalecer a entidade
nas regiões Sul e Nordeste e nos estados de Minas Gerais,
Rio de Janeiro e São Paulo.

CAFÉ COM AUTORIDADE –
ESPECIAL DIA DA MULHER

07/03/2017

O Café com Autoridade foi dedicado especialmente ao Dia
Internacional da Mulher. O café contou com a presença
da Ministra do Tribunal Superior Eleitoral – TSE, Luciana
Lóssio, a Senhora Senadora Ana Amélia (PP/RS), a
Subchefe de assuntos parlamentares Mariangela Fialek e
a jornalista Denise Rothemburg, o tema discutido foi: os
Desafios de 2017.

EVENTOS

EVENTOS ABRIG

51

HAPPY HOUR

21/02/2017

Happy Hour é um evento realizado com o intuito
de aproximar os associados. Oportunidade para se
conhecerem, trocarem ideias e cartões. Na ocasião
foi apresentado o calendário do primeiro semestre de
2017, e votados pelos presentes qual seria o selo de 10
anos da Abrig.

CAPTAÇÃO PARA TV ABRIG

10/03/2017

A diretoria e os associados da Abrig reuniram-se na Praça
dos Três Poderes em Brasília para captação de imagens
para TV Abrig que está prevista para ser lançada em
Agosto. A TV tem como principal objetivo informar e
esclarecer pontos importantes para os profissionais e
interessados na atividade de Relações Institucionais e
Governamentais.
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IBMEC - AULA INAUGURAL
MBA EM RELAÇÕES
INSTITUCIONAIS - TURMA 4

IBMEC - FEIRA DE
CAPACITAÇÃO E
EMPREGABILIDADE

10/03/2017

11/03/2017

A aula inaugural do MBA em Relações Institucionais (Tuma
4) do Ibmec contou com a presença do Presidente da
Abrig, Guilherme Cunha Costa,e do coordenador do comitê
de capacitação, Márcio Coimbra, para uma conversa
franca sobre a atividade de Relações Institucionais e
Governamentais e sua regulamentação. As instituições têm
convênio de desconto para associados da Abrig.

O Comitê de Capacitação realizou, no dia 11 de
maio, o primeiro evento do Ciclo de Palestras sobre
Empregabilidade em Relações Institucionais e
Governamentais – RIG. Dentre os palestrantes estavam
presentes Marcelo Moraes – Dominium, Ana Junqueira
– ERelGol, Bruno Ambrosio- Concórdia e Lucas Aragão
– Arko. O presidente da entidade Guilherme Cunha
Costa fez a abertura e o vice-presidente Eduardo Galvão
estava representando o Comitê de Expansão. O evento
aconteceu no Ibmec e recebeu mais de 50 participantes,
especialmente membros da Abrig e das turmas do MBA em
RIG da instituição.

ABRIG NA ESPM-SP COM
PALESTRAS SOBRE O
MERCADO E ÉTICA NAS
RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E
GOVERNAMENTAIS

WORKSHOP INTELIGÊNCIA
COMPETITIVA EM RELAÇÕES
INSTITUCIONAIS E
GOVERNAMENTAIS

14/03/2017

O evento foi realizado pela ESPM com apoio da Abrig, para
o lançamento da pós-graduação em Política e Economia em
Relações Governamentais. Dentre os palestrantes estavam
o Diretor de Relações Institucionais do Grupo Itáu, Cícero
Araújo, e o Vice- Presidente da Abrig, Eduardo Galvão, que
na ocasião lançou o seu livro “Fundamentos de Relações
Governamentais”.

15/03/2017

O Workshop Inteligência Competitiva em RIG foi
ministrado pelo professor e vice-presidente da Abrig,
Eduardo Galvão, em São Paulo. Durante um dia inteiro
foi abordado como a inteligência competitiva pode ser
utilizada para aumentar a competitividade nas Relações
Institucionais e Governamentais. O treinamento foi focado
nos casos dos participantes, que aplicaram as ferramentas
aos seus contextos e debateram em grupo a utilização
prática da metodologia.
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30/03/2017

A Abrig e o InteliGov realizaram uma palestra sobre:
Assessoria Parlamentar e Relações Governamentais na era
Digital. A mesa de debates estava o diretor do InterliGov
Alberto Carlos Almeida, o Presidente da Abrig Guilherme
Cunha Costa e os diretores da Abrig Mauro Falsetti e
Rodrigo Navarro.

3º SEMINÁRIO ABRIG É
REALIZADO NO INSPER
EM SP COM O APOIO DA
REDAÇÃO JOTA

EVENTOS

ASSESSORIA PARLAMENTAR E LANÇAMENTO DO VÍDEO
RELAÇÕES GOVERNAMENTAIS INSTITUCIONAL
30/03/2017
NA ERA DIGITAL
O Presidente da Abrig, Guilherme Cunha Costa, lançou o
vídeo institucional da associação em palestra realizada no
auditório Senador Antônio Carlos Magalhães no Senado
Federal. O vídeo foi apresentado para mais de
140 pessoas. O vídeo institucional apresenta
a associação, seus comitês, cursos, projetos e benefícios.

ABRIG PARTICIPA COMO
APOIADORA DO FÓRUM
DE COOPERATIVAS
AGROPECUÁRIAS

03/04/2017

03/04/2017

Em parceria com o INSPER o 3º Seminário Abrig – Ética,
Transparência e Diálogo entre o Público e o Privado,
contou também com o apoio do Jota. O seminário foi de um
momento de debate sobre o futuro das relações
institucionais e governamentais no país.Foram abordados
temas relevantes com os convidados: Deputada Cristiane
Brasil (PTD/RJ), Senador Ricardo Ferraço (PSDB/ES), a
Subchefe de assuntos parlamentares Mariangela Fialek,
Guilherme Cunha Costa, e os professores
Milton Seligman e Carlos Mello.

Abrig apoiou o fórum que foi realizado pela Informa
Group. Em sua segunda edição o fórum contou com
palestras de líderes do agronegócio. O evento está
diretamente relacionado ao desempenho do setor no
Brasil. Segundo dados da Organização das Cooperativas
Brasileiras (OCB), há 1.543 cooperativas, sendo que 23%
corresponde ao setor agropecuário. O total exportado por
cooperativas chegou a US$ 5.3 bilhões em 2015, sendo
98% desse valor corresponde ao agronegócio.
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LANÇAMENTO DO
GUIA RÁPIDO

03/04/2017

A Abrig lançou o primeiro Guia Rápido “A Sociedade
Participando das Políticas Públicas” no 3º Seminário
Abrig - Ética Transparência e diálogo. O objetivo do guia é
esclarecer pontos importantes da atividade de Relações
Institucionais e Governamentais.

DEPUTADA CRISTIANE
BRASIL (PTB/RJ) SE REÚNE
COM O PRESIDENTE
TEMER E DEFENDE A
REGULAMENTAÇÃO DE RIG

17/04/2017

CAFÉ COM AUTORIDADE

11/04/2017

Abrig realizou o Café com Autoridade do mês de maio
com o Líder do PT e autor do principal PL sobre a
regulamentação da atividade, Deputado Carlos Zarattini
(PT/SP). Foram abordados pontos específicos do PL e o
apoio da Abrig à regulamentação da atividade a partir do
projeto de autoria do Deputado.

ASSEMBLEIA GERAL
ORDINÁRIA - AGO

17/04/2016

Abrig realizou Assembleia Geral Ordinária – AGO.
Diretores e os associados deliberaram os seguintes
assuntos: Relatório físico/financeiro de 2016; Aprovação
das contas; Desconto de pontualidade; Alteração
estatutária.

A deputada participou de reunião com o presidente
Michel Temer e defendeu a importância da regulamentação
da atividade de Relações Institucionais e Governamentais
– RIG no Brasil. O projeto 1202/07 disciplina a atividade
e atuação dos grupos de interesse nos órgãos e entidades
da administração pública federal. O principal objetivo é
estabelecer regras para a prática da atividade de RIG na
defesa legítima de interesses da sociedade organizada.
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04/05/2017

Almoço de regulamentação, com o Líder do partido
Solidariedade – Deputado Aureo Lidio Moreira Ribeiro
(RJ) teve como tema o PL 1202/2007, que disciplina a
atividade de Relações Institucionais e Governamentais
– RIG e a atuação dos grupos de interesse nos órgãos e
entidades administrativas públicas e privadas. O objetivo
foi demonstrar a importância na aprovação do PL, o que
trará legitimidade aos profissionais.

ABRIG SE REÚNE COM O
PRESIDENTE RODRIGO MAIA

13/06/2017

A Abrig participou, em 13 de junho, de reunião com o
Presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia
(DEM/RJ), e com a deputada Cristiane Brasil (PTB/RJ)
sobre o projeto que regulamenta a atividade de RIG. O
Substitutivo que trata do assunto foi aprovado no fim do
ano passado pela Comissão de Constituição e Justiça e de
Cidadania. Durante a reunião, o presidente Rodrigo Maia
declarou apoio à matéria e se comprometeu a colocá-la em
votação assim que possível.

AULA INAUGURAL DO CURSO
DE EXTENSÃO EM RIG DA
ABRIG

EVENTOS

ALMOÇO DE
REGULAMENTAÇÃO

06/06/2017

Aula inaugural do Curso de Extensão em Relações
Institucionais e Governamentais da Abrig. O convidado
Jack Corrêa falou sobre “Relações Governamentais na
Prática”, narrando uma série de casos que vivenciou em sua
trajetória profissional. A aula inaugural foi muito elogiada
entre os participantes que tiveram a oportunidade de
estar aprimorando o conhecimento com profissionais
experientes.

AULA INAUGURAL FGV

13/06/2017

No dia 26 de maio de 2017 o Presidente da ABRIG,
Guilherme Cunha Costa, atendeu convite do Diretor
da ABRIG e Coordenador do MBA em Relações
Governamentais da FGV, Rodrigo Navarro, para
participar de palestra na abertura da Turma 4 na FGV
Brasília. As instituições têm acordo de parceria e as
matrículas para associados têm 10% de desconto.

Curso de extensão Abrig
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LANÇAMENTO DO

PRÊMIO MARCO MACIEL
ÉTICA E TRANSPARÊNCIA NA RELAÇÃO
ENTRE O PÚBLICO E O PRIVADO

19.09.2017 às 19h

No Panteão da Pátria, na Praça dos Três Poderes.

INSCRIÇÕES EM: www.abrig.org.br

www.abrig.org.br
(61) 3327-0731 contato@abrig.org.br
SHN Qd 01, Bloco A - Edificio Le Quartier
Sala 1223 - Brasilia/DF
Cep 70701-000
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