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UM MERCADO
EM EXPANSÃO

Número de associados da Abrig cresce 532% em
dois anos, profissionais de RIG são reconhecidos na
Classificação Brasileira de Ocupações do Ministério
do Trabalho e consultorias de head hunters preveem
a multiplicação dos empregos nos próximos cinco
anos, com novas oportunidades nas áreas de
políticas públicas e de gestão de crises. Eis o big
boom da atividade de RIG no Brasil

OS DESAFIOS DA
NOVA DIRETORIA
DA ABRIG

HORA DE AVANÇAR
COM O INSTITUTO
INTERNACIONAL DE
POLÍTICAS PÚBLICAS

ESPECIAL:
1º CONFERÊNCIA
LOGÍSTICA E INOVAÇÃO
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A ABRIG
EDITORIAL

A quase totalidade das nações desenvolvidas
aprovaram Leis e regramentos nesse sentido,
chegou a hora do Brasil se unir a esses países
desmistificando o diálogo positivo e propositivo
entre Sociedade e Estado.

PALAVRA DO
PRESIDENTE
PREZADOS LEITORES,
O reconhecimento oficial da ocupação de Relações
Institucionais e Governamentais, sob a sigla “RIG”, a
partir de sua publicação na CBO em 19 de fevereiro de
2018, elencando 91 competências e tornando-a uma das
mais complexas dentre mais de 2.500, é sem dúvida uma
enorme vitória não só para aqueles que de forma ética,
transparente e profissional militam nessa atividade, mas
também para toda a sociedade brasileira.
Reconhecer oficialmente o profissional de RIG, estabelecer
regras claras e objetivas com a adoção de uma Lei, que
defina como pode se dar a interação entre o público e o
privado - tema que está sendo debatido no Congresso
Nacional desde 1984 quando o então Senador Marco
Maciel apresentou o PLS 25, e mais recentemente,
desde 2007 quando o Deputado Carlos Zarattini (PT/
SP) apresentou o PL 1202 -, são fundamentais para a
assertividade das políticas públicas e para a democracia.

Destaco também a Conferência Internacional
+ Logística + Inovação, um debate transversal
que une indústria, comércio, transporte,
agronegócio, entidades públicas e privadas,
com a participação de especialistas brasileiros,
asiático, europeu e latino americano, na busca
de soluções concretas que tenham dado
resultado ao redor do mundo e que podem ser
implementadas no Brasil.
Outra importante iniciativa da Abrig é
colocar em discussão a criação do Instituto
Internacional de Políticas Públicas, ambiente
no qual se que deseja reunir especialistas, estudiosos e
interessados num Brasil melhor, para fazer a ponte entre a
expectativa da Sociedade e as ações governamentais. Não
precisamos inventar, podemos sim, adequar aquilo que vem
dando certo em inúmeros países à realidade brasileira.
Agradeço a Diretoria que conduziu a Abrig nos últimos 2
anos, expandindo seu número de Associados em incríveis
500%, lançando a primeira revista dedicada ao tema no
mundo, realizando inúmeros Seminários e congressos,
colocando na internet uma TV. Tudo isso para que
pudéssemos apresentar à sociedade o que nós, profissionais
de RIG, fazemos.
Aproveito para também agradecer aos novos Diretores
que assumiram a Entidade no último dia 10 de abril numa
cerimônia no Panteão da Pátria, na Praça dos Três Poderes.
São 52 respeitados profissionais que compreendem a
importância de uma Associação na coordenação de ações
que transformem não apenas nossa atividade, mas também
toda a Sociedade.
Guilherme Cunha Costa
Presidente da Abrig
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quadrimestral da Associação Brasileira de Relações Institucionais e Governamentais (Abrig).
Presidente do Conselho: Paulo Castelo Branco.
Superintendente do IEL Nacional: Gianna Cardoso Sagazio.
Jornalista-Responsável: Hugo Studart (Diretor de
Comunicação).
Conselho Editorial: Paulo Castelo Branco (Presidente),
Hugo Studart (Editor), Adriana Vasconcelos, Eduardo Fayet,
Ivonice Campos Dias, Marcelo Tognozzi, Sílvio Ribas e
Sylvio Costa.

Colaboraram com esta edição: Adriana Vasconcelos, Alfredo
Perez, Andréa Cristina Oliveira Gozetto, Ângela Rehem, Guilherme
Cunha Costa, Gustavo Cezário, Marcelo Ramos Rodrigues, Márcio
Artiaga de Castro, Marie Cláudia Freitas da Silva, Miguel Gerônimo
da Nóbrega Netto, Mírian Lavocat, Paulo Castelo Branco, Pedro
Emilio Polli Rebelo, Ruy Coutinho, Sílvio Ribas, Sylvio Costa,
Verônica Korillio, Walter Trezek.
Produção: Karolina Aspesi Abreu e Tomás Sartori Chaves.
Publicidade: Letícia Menegás.
Revisão: Marina Nina Santos.

Revista Brasileira de Relações Institucionais e Governamentais

Diagramação: Easee Propaganda.

DIRETORIA

DIRETORIA
REGIONAL

DIRETORES ELEITOS

3

EDITORIAL

Guilherme Costa
(Presidente)

Jack Correa
(1o Vice-Presidente)

Renault Castro
(Vice-Presidente)

Ana Carolina Lacerda
(Diretora)

Antônio Marcos
(Diretor)

Carolina Venuto
(Diretora)

Daniel Mendonça
(Diretor)

Adriana Maugeri
(Dir. Regional MG)

Stella Cruz
(Vice-Presidente)

João Henrique
(Vice-Presidente)

Marcelo Moraes
(Vice-Presidente)

Delcio Sandi
(Diretor)

Jean Carlo de Castro
(Diretor)

Lucien Belmonte
(Diretor)

Marcelo Bechara
(Diretor)

Andrew Greenlees
(Dir. Regional SP)

Angela Rehem
(Vice-Presidente)

Ivonice Campos
(Vice-Presidente)

Marcelo Tognozzi
(Vice-Presidente)

Márcio Artiaga
(Diretor)

Ricardo Ramires
(Diretor)

Ricardo de Saboya
(Diretor)

Roberto Jucá
(Diretor)

Beatriz Milliet
(Dir. Regional SP)

Tatiana Porto
(Conselheiro)

Ana Fidelis
(Conselheiro)

Damian Popolo
(Dir. Regional RJ)

Cláudia Almeida
(Relações Institucionais)

Edgar Usuy
(Dir. Regional Sul)

Tania Rodrigues
(Dir. Inter. Itália)

Fábio Saboya
(Dir. Regional Nordeste)

Suzana Tostes
(Conselheira)

José Eduardo
(Dir. Regional Campinas)

DIRETORIA NUMERADA

Mauro Falsetti
(Vice-Presidente)

Marcos Lima
(Vice-Presidente)

Luis Henrique
(Vice-Presidente)

Cesar Galiza
(Conselheiro)

CONSELHO SUPERIOR

CONSELHO FISCAL

Ruy Coutinho
(Presidente Conselho)

Frederico Borges
(Presidente Conselho)

Paulo Tonet
(Conselheiro)

Gustavo Carneiro
(Conselheiro)

DIRETORIA TEMÁTICA

Juliana Kirmse
(Conselheira)

Luciano Inácio Souza
(Jurídico)

Hugo Studart
(Comunicação)

DIRETORIA INTERNACIONAL

Henrique Rzezinsk
(Conselheiro)

Toninho Queiroz
(Conselheiro)

Eliza Samartini
(Conselheira)

Gustavo Cezário
(Conselheiro)

Lucas Veiga
(Dir. Inter. Canadá)

Manoel Santos
(Dir. Inter. EUA)

CONSELHO DE ÉTICA

José Alves
(Conselheiro)

Valdir Simão
(Conselheiro)

Marcos Borges
(Conselheiro)

Andrew Greenlees
(Conselheiro)

Paulo Castelo Branco
(Presidente Conselho)

Godofredo Diniz
(Conselheiro)

www.abrig.org.br
(61) 3327-0731 | contato@abrig.org.br

Carlos Cidade
(Conselheiro)

Luiz Antônio
(Conselheiro)

SHN Qd 01, Bloco A - Edifício Le Quartier
Sala 1223 - Brasília/DF
Revista Brasileira de Relações Institucionais e Governamentais
Cep 70701-000

SUMÁRIO

4

REVISTA BRASILEIRA DE RELAÇÕES
INSTITUCIONAIS E GOVERNAMENTAIS

24

38

Da governança a esperança

Qualificação em
gerenciamento de crises

Coluna:

06

Dever cumprido
Por Ruy Coutinho

08

Nós somos Abrig
Conheça quem são os mais de
400 profissionais e empresas que
constroem nossa entidade

14
Carreira:

Um mercado em expansão
Por Adriana Vasconcelos

18

Por Paulo Castelo Branco

26
PEC 47:

Emenda constitucional
da regulamentação da
atividade
Por Marie Cláudia Freitas da Silva e
Pedro E. Polli Rebelo

Por Verônica Korilio

40

Congresso em foco:

Os riscos à democracia e o
barulho que vem das urnas
Sylvio Costa

30
Logística:

Transporte em containers
ganha resolução normativa

Mercado de trabalho:

42

Relações legislativas:

Habilidades para alta
performance

Legística, a arte de elaborar
uma boa lei

Por Andréa Cristina Oliveira Gozetto
e Marcelo Ramos Rodrigues

Por Miguel Gerônimo da Nóbrega Neto

34

Prêmio Marco Marciel:

20

Carreira:

O reconhecimento à ética e
à transparência
Por Ângela Rehem

Políticas públicas:

É preciso avançar em passos
mais ousados
Por Gustavo Cezário e
Guilherme Cunha Costa

Revista Brasileira de Relações Institucionais e Governamentais

46

Atualidades tributárias:

Onde dá para avançar
no Código de Defesa do
Contribuinte
Por Mírian Lavocat

48

Eventos Abrig
O que aconteceu de relevante.

AQUI VOCÊ TEM
MUITO
MAIS
VALOR
AQUI VOCÊ TEM
MUITO MAIS VALOR
VENHA FAZER OS

O IEL oferece cursos exclusivos, criados a partir de uma análise das
necessidades do mercado. Os cursos são estruturados para executivos
que buscam aperfeiçoamento de excelência e desejam potencializar
sua gestão e sua empresa.
O
IEL ofereceEXECUTIVA
cursos exclusivos,
criadosDESENVOLVE
a partir de uma
análise das
EDUCAÇÃO
IEL. A GENTE
VOCÊ.
necessidades
do mercado.
VOCÊ DESENVOLVE
O PAÍS.Os cursos são estruturados para executivos
que buscam aperfeiçoamento de excelência e desejam potencializar
sua gestão e sua empresa.
CURSOS
DO
IEL
EDUCAÇÃO
EXECUTIVA
IEL. A GENTE DESENVOLVE VOCÊ.
VOCÊ DESENVOLVE O PAÍS.

 Compliance e Eficiência Empresarial
 Relações Governamentais na Estratégia Corporativa
VENHA
FAZER
OS CURSOS DO IEL
 Fusões
e Aquisições
 Gestão da Mudança e a Transformação Digital
 Compliance
e Eficiência
Processo Regulatório
e oEmpresarial
Impacto nas Empresas
 Relações
Governamentais
na Estratégia Corporativa
Ciber Defesa e Segurança Digital
 Fusões
e Aquisições
Lean Office
 Gestão
Mudançade
e aLogística
Transformação Digital
Gestão da
Estratégica
 Processo Regulatório e o Impacto nas Empresas
Inscreva-se:
www.iel.org.br/eduexecutiva
 Ciber Defesa
e Segurança Digital
 Lean Office
 Gestão Estratégica de Logística
Inscreva-se: www.iel.org.br/eduexecutiva

Use o QR code
para mais
informações.

Use o QR code
para mais
informações.

A ABRIG

6

DEVER CUMPRIDO

NÚMERO DE ASSOCIADOS CRESCEU 532% NA
ÚLTIMA GESTÃO, MAS OS DESAFIOS DA NOVA
DIRETORIA SÃO ENORMES
RUY COUTINHO1
Fins de ciclo são importantes para fazer uma avaliação dos
esforços realizados e dos resultados alcançados. A reflexão
é importante neste momento para usarmos a experiência
adquirida no atingimento de metas mais ambiciosas neste
novo ciclo que se inicia.
Encerramos os mandatos da diretoria e dos conselhos que
nortearam as atividades da Abrig entre março de 2016 e
março de 2018 com a certeza do dever cumprido. Estamos,
porém, muito cientes dos desafios imensos que a diretoria
e os conselhos recém-empossados terão nos próximos dois
anos.
Tive a honra de ser o primeiro presidente do Conselho
Superior da Abrig, juntamente com Paulo Tonet,
Cícero Araújo, Daniel Slavieiro, Jack Corrêa, Roberto
Nogueira, Murillo de Aragão, Toninho Queiroz, Carlos
Mello e Henrique Rzezinsk. Nesta posição, pude ver de
perto o crescimento da entidade, não só em número de
associados, mas, principalmente, em
representatividade.

importantes Instituições - diversos seminários e debates
para que pudéssemos estar mais próximos da sociedade,
esclarecendo sobre a importância da atividade de RIG para
a democracia e para a assertividade das políticas públicas.
Não menos importante foi a entrada decisiva da Abrig nos
legítimos debates sobre a regulamentação da atividade
no Brasil. Com frentes abertas nos Poderes Executivo e
Legislativo, a entidade foi fundamental para que o contexto
e a experiência mundial fossem considerados na proposta
de projeto de lei que tramita na Câmara dos Deputados.
O debate foi de total relevância para
que o PL 1202/07, de autoria do
deputado Carlos Zarattini (PT/SP)
e relatoria da deputada Cristiane
Brasil (PTB/RJ), fosse aprovado na
Comissão de Constituição e Justiça
da Câmara. O texto agora aguarda
sua apreciação pelo plenário. O
projeto define como podem atuar os
interessados legítimos na discussão
de políticas públicas, embora o Brasil já possua dez
ordenamentos jurídicos estabelecendo as ações proibidas
na atividade de RIG com o poder público.

“Precisamos consolidar
a percepção de que,
em nossa atividade,
o relacionamento é
importante, mas não
para a troca de favores”

Tivemos uma Diretoria Executiva
participativa, que realizou 25 reuniões
no período de 24 meses. Com decisões
sempre colegiadas, norteamos nossas
atividades com base em quatro
frentes de atuação: capacitação,
regulamentação, comunicação e
relacionamento. Com planejamento e
ações concretas, a Abrig se tornou referência institucional.

A capacitação é nossa prioridade. Entendemos que a
compreensão positiva do papel do profissional de RIG pela
sociedade e agentes públicos virá pela capacitação não
só destes profissionais, mas de todos os interessados e
formadores de opinião. Esta foi a área da Abrig que mais se
desenvolveu nos últimos anos.
Em parceria com o Instituto Euvaldo Lodi (IEL), lançamos
o 1º curso de extensão com 150 horas e a primeira
revista dedicada exclusivamente a “cases” do setor no
mundo. Realizamos e apoiamos - juntamente com outras
Revista Brasileira de Relações Institucionais e Governamentais

A atuação da Abrig também resultou no reconhecimento
da atividade pelo Ministério do Trabalho. Em 19 de
fevereiro deste ano, os profissionais de RIG foram
incluídos na CBO – Classificação Brasileira de Ocupações.
A atividade é uma das mais complexas. O Ministério
do Trabalho enumerou 91 competências que devem
ser observadas para que este profissional exerça
adequadamente sua função.
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A Abrig foi efetiva ao traçar estratégias de comunicação e
definir produtos que pudessem esclarecer a legitimidade
da participação da sociedade no debate de políticas
públicas e a importância dos profissionais de RIG no
processo democrático. A diretoria e seus associados
participaram de debates sobre o tema, manifestaram
suas opiniões por intermédio de artigos e mostraram
literalmente “a cara” para ficar claro que não precisamos
atuar “nas sombras”.
O Prêmio Marco Maciel – Ética e Transparência na
Relação entre o Público e o Privado também foi um
destaque. Lançado em praça pública, no Panteão da Pátria,
a entidade se comprometeu a reconhecer as instituições
que contribuem efetivamente para um Brasil mais ético,
transparente e consequentemente mais justo.
Criamos produtos, como o Café com Autoridade e o Abrig
Debate, que nos deram a oportunidade de conhecer visões
e atores que fundamentam, não apenas as discussões de
políticas públicas, como também sua implantação.
Precisamos consolidar a percepção de que, em nossa
atividade, o relacionamento é importante, mas não para

1

a troca de favores. Buscamos defender os interesses
legítimos das empresas que representamos, mas sempre
guiados pelo espírito de sermos um elo na união de forças
em busca de soluções para as políticas públicas ou na
definição de estratégias entre os setores relacionados a
temas específicos.
Tudo isso e muito mais foram fundamentais para que
o número de associados na última gestão crescesse
impressionantes 532%, saindo de 79 para 422 sócios.
Acreditamos que o aumento da adesão é fruto de
planejamento, ações concretas, entrega de valores e
serviços e o envolvimento de um time de voluntários que se
esforça para ter a atividade valorizada.
Importante destacarmos a doação que nossos presidentes
deram à entidade. De um lado o espírito empreendedor
e aglutinador de Guilherme Cunha Costa, e de outro, a
credibilidade, sobriedade e defesa da instituição feita pelo
presidente do Conselho de Ética, Paulo Castelo Branco.
A Abrig certamente enfrentará muitos desafios ao longo
dos próximos dois anos. Estaremos presentes para
que a entidade continue a ser referência associativa e
institucional, trabalhando ativamente para que a nossa
atividade seja regulamentada e para tenhamos políticas
públicas adequadas ao anseio da população para um Brasil
cada vez melhor. Essa é a nossa missão.

Ruy Coutinho é presidente do Conselho Superior da Abrig.
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NÓS SOMOS ABRIG
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Matchmaking Brazil

... e nós também somos a Abrig, associação
com mais de 400 profissionais atuando
com ética e transparência
Adriana De Queiroz
Airton Nogueira Pereira Junior
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Osmar Ribeiro da Costa
Oswaldo De Carvalho Barbosa Ramos
Patrícia Fernandes
Patricia Fernandes De Carvalho
Paulo Henrique Rangel Teixeira
Pedro Henrique Hummel Vieira
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Rafael Osorio Ribeiro
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Raphael Caldas
Raphael Amaral
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Silvia Xavier Nascimento
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MITOS E VERDADES

SOBRE A REGULAMENTAÇÃO DA
ATIVIDADE DE RIG (PL 1202/07)

1 - Mito: O substitutivo cria a profissão de “lobista”.
Verdade: No dia 19/02/2018, a CBO – Classificação Brasileira de Ocupações - passou a
reconhecer o profissional de RIG, atribuindo-lhe 91 competências e tornando a atividade
uma das mais complexas dentre mais de 2.500. O substitutivo apenas define as regras de
como se dará a interação entre o público e o privado.
2 - Mito: A discussão do projeto está açodada.
Verdade: A participação da sociedade no processo legislativo consta no RI da Câmara
desde 1972. O Congresso discute o assunto desde 1984 quando o então Senador Marco
Maciel apresentou o PLS 25. O PL que se encontra em Plenário é de 2007, tendo sido
apreciado pela CTASP em 26/11/2008 e pela CCJC em 07/12/2016.
3 - Mito: A regulamentação da atividade de RIG (Lobby) restringirá a participação social.
Verdade: Vai aumentar. O substitutivo ao PL 1202/07 regulamenta o que já acontece na
prática e iguala todos os interessados no processo de decisão política.
4 - Mito: A aprovação da lei reduzirá a corrupção.
Verdade: A corrupção é uma questão cultural. Já existem 10 regramentos jurídicos, entre
artigos do código penal, tratados internacionais e leis específicas que tipificam os crimes
envolvendo as relações espúrias entre agentes públicos e privados.
5 - Mito: O Brasil vai burocratizar a participação social.
Verdade: A OCDE e a Transparência Internacional sugerem que os países definam regras
claras e objetivas para o “lobby”. A quase totalidade dos países desenvolvidos perceberam
os ganhos de se regulamentar a atividade. Atualmente 23 países o fizeram, tais como EUA,
Alemanha, França, Reino Unido, Austrália, Chile, Letônia, Lituânia entre outros.
6 - Mito: Relatórios anuais e cadastros obrigatórios aumentam a transparência.
Verdade: Os relatórios se mostraram inúteis, aumentaram os custos das autarquias e
daqueles que seguem as leis. O cadastro obrigatório restringe a participação social, cria
“cartórios” e polui os registros. O cadastro é apenas uma identificação prévia no órgão
público aonde se exerce a atividade e deve ser entendido como um “selo de qualidade”.
7 - Mito: Não há unanimidade sobre a regulamentação.
Verdade: Alguns defendem que a Lei irá burocratizar uma atividade já existente. Outros
preferem manter a falsa impressão que somente poucos podem atuar e há aqueles que
não desejam o controle social. Respeitamos todos, mas nós, da Abrig, entendemos que a
regulamentação definirá regras, trará segurança para as autoridades e transparência
para a sociedade.
8 - Mito: O substitutivo acaba com a isonomia.
Verdade: Está, literalmente, inserida no artigo 2º. O texto original estabelecia que a
autoridade pública concederia palavra e tempo iguais para as partes. Seria positivo, mas
na prática, acarretaria em questionamentos jurídicos, burocracia excessiva, empobrecimento
do debate e, em pouco tempo, a autoridade iria preferir não receber e nem mesmo abrir
audiência pública.
9 - Mito: O substitutivo altera outras leis.
Verdade: O substitutivo não invadiu leis consolidadas que tratam de temas como
quarentena, ilícitos penais e acesso à informação. As regras eleitorais também foram
mantidas.
10 - Mito: Os EUA são a referência internacional em regulamentação.
Verdade: Desde 2007 quando aprovou uma Lei burocrática e policialesca, exigindo cursos,
registros e relatórios, o número de profissionais registrados nos EUA decresceu ao nível
registrado em 1998. Nenhum ilícito foi comprovado ou antecipado com base nos relatórios.
Atualmente a referência é a Comunidade Europeia que norteou o substitutivo ao PL 1202/07.
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CARREIRA

UM MERCADO
EM EXPANSÃO

A INCLUSÃO DOS PROFISSIONAIS DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E
GOVERNAMENTAIS NA CLASSIFICAÇÃO BRASILEIRA DE OCUPAÇÕES
PODE DAR UM IMPULSO AINDA MAIOR A UM MERCADO QUE JÁ
VINHA CRESCENDO NOS ÚLTIMOS DOIS ANOS
ADRIANA VASCONCELOS1
O primeiro reconhecimento público do governo federal
em relação aos profissionais de Relações Institucionais
e Governamentais (RIG) poderá ampliar ainda mais esse
mercado em ascensão, cada vez mais especializado e
capacitado para fazer o diálogo entre o público e privado.
Essa é a expectativa do presidente da Associação
Brasileira de Relações Institucionais (Abrig), Guilherme
Cunha Costa, depois que o Ministério do Trabalho e
Emprego incluiu, na última versão da Classificação
Brasileira de Ocupações (CBO), os profissionais de RIG. A
essa nova ocupação foram atribuídas nada menos do que
91 competências.
A expectativa é de que o número de profissionais de RIG
declarados, hoje em torno de 4.000, possa sofrer um
salto em moldes parecidos com o registrado na Abrig
nos últimos dois anos, período no qual o número de
associados como pessoas físicas cresceu 500% e o de
pessoas física 800%. São números extraordinários que já
vinham sinalizando um aumento significativo do mercado
de Relações Institucionais e Governamentais.
“O reconhecimento oficial do profissional de RIG,
além de dignificar pessoas sérias, comprometidas,
competentes e capacitadas, possibilita que empresas e
entidades estruturem esse importante departamento de
suas corporações, abrindo novos no mercado de trabalho
de quem atua no setor de Relações Institucionais e
Governamentais”, aposta o presidente da Abrig.
O diretor de Capacitação da Abrig, Márcio Artiaga, é um
caso exemplar da expansão do mercado de RIG. Até o
começo do ano, ele não atuava na área, se aproximou da
Abrig de forma profissional, estudou o assunto e, depois
da publicação da última CBO foi convidado para assumir
a recém-criada diretoria de Relações Institucionais e
Governamentais da empresa belga Odgers Berndtson,
fundada há mais de 50 anos e especialista em identificar
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a incorporar os melhores ‘Senior Talents’ para algumas
das maiores organizações do mundo.
“Definitivamente, esse é um mercado em expansão e
necessário para intermediar a relação entre o público
e o privado. Se o Brasil tivesse um profissional de RIG
por município, teríamos hoje mais de 5.000 pessoas
trabalhando na área. Há muito espaço ainda para
crescermos”, observa Artiaga.
Um mercado, aliás, que também aguarda ansioso a
regulamentação negociada ao longo da tramitação do
projeto de lei 1207/07, de autoria do deputado Carlos
Zarattini (PT-SP), que ganhou ainda mais consistência
no substitutivo elaborado pela deputada Cristiane Brasil
(PTB-RJ).
Na avaliação de 69,8% dos profissionais que atuam
hoje na área de RIG, se o Congresso transformar em lei
o substitutivo da deputada Cristiane Brasil, a relação
entre o público e o privado tem tudo para ganhar maior
transparência. O que leva outros 71,3% a considerarem
que essa regulamentação também contribuirá para a
melhoria da democracia no país. Para pelo menos 59%
deles, nova legislação ajudará ainda a reduzir a corrupção
e o tráfico de influência.
Esse é um dos resultados da pesquisa realizada em
parceria pela Abrig e o Centro de Estudos Legislativo da
Universidade Federal de Minas Gerais (CEL/UGMG) ao
longo de 2016, junto a profissionais de RIG.
Esse é um dos resultados da pesquisa realizada em
parceria pela Abrig e o Centro de Estudos Legislativo da
Universidade Federal de Minas Gerais (CEL/UGMG) ao
longo de 2016, junto a profissionais de RIG. 111
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GRÁFICO 1 - POSSÍVEIS CONSEQUÊNCIAS DA REGULAMENTAÇÃO

CAPA

Aumenta transparência no
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26,4%

13,2%
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10,1%
7,8%
7,0%

26,4%
17,1%

29,5%

10,1%
9,3%

38,0%

5,4%
7,8%

42,6%
Gerará despesas sem
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28,7%

6,2%
7,8%
6,2%
8,6%
15,5%
7,0%

Diminuirá a corrupção
e tráﬁco de inﬂuência

10,1%

26,4%

32,6%

8,6%

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

A descrição que emerge dessa pesquisa indica uma
atividade cada vez mais profissionalizada, incompatível
com a visão do senso comum sobre os antigos lobistas.
Os profissionais que atuam hoje no mercado de RIG
são altamente capacitados, tendo em vista que 61% já
fizeram MBA ou pós-graduação. Pelo menos 58,6% deles
fazem parte do quadro formal das empresas para as quais
trabalham e 34,5% atuam como autônomos. Também foi

comprovado, que a atividade exercida por tais profissionais
é considerada estratégica nas empresas onde eles atuam.
Talvez por isso, esse novo mercado desponte como um dos
mais promissores, com remunerações acima da média, que
podem variar de R$ 2 mil a salários acima de R$ 50 mil.
Nada mal para um país que saiu há tão pouco tempo da pior
recessão de sua história. Quase 40% deles ganham entre
R$ 10 mil e R$ 25 mil.
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TABELA 1 - FAIXA SALARIAL
Rendimento
mensal médio

Associados
N
%

Não associados
N
%

Geral
N

%

Trabalho não
remunerado

2

1,8%

0

0%

2

1,3%

Até R$ 2.000

3

2,7%

0

0%

3

1,9%

R$ 2.001 a
R$ 5.000

6

5,2%

3

7,0%

9

5,7%

R$ 5.001 a
R$ 10.000

20

17,4%

1

2,3%

21

13,3%

R$ 10.001 a
R$ 15.000

22

19,1%

4

9,3%

26

16,5%

R$ 15.001 a
R$ 20.000

14

12,2%

5

11,6%

19

12,0%

R$ 20.001 a
R$ 25.000

7

6,1%

10

23,3%

17

10,8%

R$ 25.001 a
R$ 30.000

12

10,4%

4

9,3%

16

10,1%

R$ 30.001 a
R$ 35.000

7

6,1%

1

2,3%

8

5,1%

R$ 35.001 a
R$ 40.000

2

1,7%

3

7,0%

5

3,2%

R$ 40.001 a
R$ 45.000

3

2,6%

1

2,3%

4

2,5%

R$ 45.001 a
R$ 50.000

2

1,7%

0

0%

2

1,3%

Acima de
R$ 50.001

4

3,5%

3

7,0%

7

4,4%

NR

11

9,6%

8

18,6%

19

12,0%

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

Especialização em políticas públicas e/ou governo é
outra exigência do mercado de RIG. Nada menos do
que 65,9% das empresas e organizações dispõem de
equipes especializadas que têm como função produzir
informação qualificada para subsidiar suas atividades de
representação de interesses.
GRÁFICO 2 - EQUIPE ESPECIALIZADA EM POLÍTICAS
PÚBLICAS E GOVERNO NA ORGANIZAÇÃO
64,8%

67,7%
Associados
Não Associados

27,8%

29,0%

7,4%

Sim

Não

3,2%
NS

Fonte: Centro de Estudos Legislativos/UFMG e Abrig (2016).
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Esses novos profissionais de RIG não fazem
mistério sobre a forma como costumam atuar na
discussão de políticas públicas seja no âmbito do
Executivo, Legislativo e Judiciário. Não têm nada a
esconder, pelo contrário, 85% desses profissionais
consideram relevante ou muito relevante o
oferecimento de notas ou relatórios técnicos
sobre os impactos e a posição da entidade/órgão
que representam.
A verdade é que ninguém sabe tudo sobre tudo, é
o que costumam argumentar os profissionais de
RIG ao defenderem a importância do debate entre
o público e o privado com transparência, ética e
argumentos. A pesquisa liderada pelo professor
do Departamento de Ciência Política da UFMG,
Manoel Leonardo Santos, concluiu que a opinião
pública também tem um papel preponderante para
a definição das políticas públicas para 86,1% da
categoria.

Numa democracia, como no Brasil, a ação dos
profissionais de RIG tem efetivamente peso sobre o
processo decisório do setor público, mas não é a única coisa
que importa. No Parlamento, por exemplo, pesam também a
repercussão do seu voto na imprensa e o respectivo impacto
de sua decisão junto à opinião pública. A percepção é de que
a opinião dos eleitores do estado pelo qual o parlamentar
se elegeu, por exemplo, costuma ter um grande peso para
45,9% da categoria que atua no Legislativo.
Entre os atributos que a própria categoria define como
aqueles que podem garantir uma carreira de sucesso
estão o conhecimento e a experiência, o que, na avaliação
do professor Manoel Leonardo Santos, evidencia o
amadurecimento e a profissionalização daqueles que estão
atuando no mercado de RIG. A principal arma em suas
estratégias de atuação costuma ser a informação qualificada.
No que diz respeito à gênero, foi constatada uma proporção
de 70,7% de homens para 28,7% de mulheres, uma
predominância masculina parecida com a que ainda existe
hoje na política. Há ainda uma concentração de profissionais
entre 30 e 50 anos, correspondente a 63,4% da categoria. O
tempo médio no exercício da atividade é de cerca de 10 anos,
o que mostra um grupo relativamente novo na atividade.
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GRÁFICO 3 - PESO RELATIVO DOS INCENTIVOS NA DECISÃO DO PARLAMENTAR
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1,5%
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Fonte: Centro de Estudos Legislativos/UFMG e Abrig (2016).
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ARTIGO I

MERCADO DE TRABALHO

HABILIDADES PARA
ALTA PERFORMANCE

CONHEÇA QUAIS PRÁTICAS O PROFISSIONAL DE RIG DEVE
DESENVOLVER PARA MELHORAR SEU DESEMPENHO
ANDRÉA CRISTINA OLIVEIRA GOZETTO1
MARCELO RAMOS RODRIGUES2
Construir um relacionamento positivo, sólido e duradouro
entre a organização que representa e os membros do
poder público é o trabalho do profissional de Relações
Institucionais e Governamentais (RIG). Atividade legítima
em regimes democráticos e recentemente reconhecida
pelo Ministério do Trabalho, sua atuação assegura também
a importância da colaboração de grupos de interesse no
processo decisório estatal. Ao levar aos tomadores de
decisão informações que eles nem sempre possuem, o
profissional de RIG contribui para que resoluções mais
equilibradas sobre questões que impactam a sociedade civil
e o mercado sejam adotadas.
No entanto, para se obter tal êxito é necessário conhecer
e aprimorar algumas habilidades específicas. Afinal, o
que é necessário para que o tomador de decisão leve em
consideração a informação que está sendo oferecida a ele
e faça prevalecer o ponto de vista do grupo que se está
representando?
Robert L. Katz, em Skills of an effective administrator,
classifica as competências necessárias a um gestor em três
grupos principais: habilidade técnica, humana e conceitual.
Essa mesma tipologia será empregada para entender
quais aspectos são os mais importantes para o exercício do
profissional de Relações Institucionais e Governamentais.
Habilidades técnicas - Apesar de essenciais, são menos
complexas e podem ser desenvolvidas com mais
facilidade. De maneira geral, tratam-se de conhecimentos
e métodos adquiridos bem como o aprendizado sobre
os equipamentos necessários para a realização das
tarefas. Nas Relações Institucionais e Governamentais, as
habilidades técnicas podem ser traduzidas como:
• Conhecer profundamente a área de atuação da
organização que representa, os produtos que esta
comercializa e a sua colocação no mercado;
• Ter domínio dos processos decisórios nos Poderes e
demais entes estatais e paraestatais;
• Ser capaz de transformar esse conhecimento técnico em
argumentação oral e escrita;
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• Possuir habilidade para processos de negociação que
exigem capacidade de decisão, análise de riscos políticos e
regulatórios;
• Reunir profundo conhecimento dos limites legais da sua
ação.
Do ponto de vista acadêmico, esse profissional precisa ainda
ter conhecimento de políticas públicas, processo decisório e
legislativo, cenários econômicos, comércio exterior, sistema
tributário, orçamento público, negociação e argumentação.
Caso haja alguma lacuna a ser preenchida, o apoio de uma
equipe multidisciplinar, um bom workshop, cursos de extensão
e/ou MBA podem auxiliar. Ter esse grupo de habilidades bem
desenvolvido é essencial, mas isoladamente não é garantia de
êxito na ação de influência. É preciso sagacidade.
Habilidades conceituais - Mais complexas e fundamentais
para quem almeja atuar em nível gerencial, essas habilidades
expressam-se na capacidade de formular estratégias voltadas
aos objetivos da organização a fim de gerar resultados
eficazes. Também aparecem na aptidão para construir uma
visão sistêmica tanto sobre o setor de atuação da organização
representada quanto do funcionamento do processo decisório
estatal.
Um profissional de Relações Institucionais e Governamentais
dotado de habilidade conceitual é capaz de enxergar o todo, de
ter clareza sobre a forma como os quesitos técnicos e políticos
se relacionam no bojo das deliberações estatais. É, sobretudo,
aquele que sabe a hora de avançar e de recuar, que sabe tirar
um pouco mais do tomador de decisão; sendo capaz, inclusive,
de ceder, quando inevitável.
Para isso, ele precisa aprender a pensar de forma criativa e
inovadora ao mesmo tempo que compreende ideias abstratas
e processos complicados. Apesar desse grupo de habilidades
ser desenvolvido através da educação formal, algumas
características pessoais – como competência prospectiva,
analítica e estratégica – podem ser um trunfo.
Todavia, ser dotado dessas qualidades e conhecimento técnico
não garante o talento necessário para ser um arquiteto de
relacionamentos bem sucedido. É preciso persuadir.
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Contudo, é preciso quebrar alguns paradigmas sobre a
natureza dessas habilidades para que sua real importância
seja compreendida. Muitas vezes há a ideia de que
algumas características são inatas, como comunicação,
expressão e observação. Ou seja: se naturalmente o
profissional não consegue se comunicar de maneira
assertiva, logo jamais poderá aprender a fazer isso.

Felizmente, estudos recentes da neurociência, ao provar
a plasticidade do cérebro, indicam o contrário. Isso quer
dizer que: quando estimulado de forma adequada, é
possível transformá-lo e assim, mudar o comportamento.
Exercícios voltados para aprimorar a comunicação verbal
e não verbal, postura, impostação de voz, escuta ativa,
observação entre outros podem contribuir muito para que
uma nova conduta se estabeleça.

Consequentemente, ao desenvolver ou aprimorar esse rol
de habilidades, o profissional aumenta sua capacidade de
persuasão, pois o seu discurso será mais articulado e seu
raciocínio, mais rápido. Desse modo, o profissional de RIG
se sentirá mais seguro para tomar decisões mais ousadas
em momentos de crise e de
tensão bem como se tornará
mais sensível para ouvir e
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ARTIGO I

Habilidades humanas - Trata-se do grupo mais importante
para o ofício do profissional de RIG, pois significa
saber trabalhar com outras pessoas, além de entendêlas e motivá-las. Para isso, uma série de fatores são
necessários, tais como: capacidade de comunicação,
observação, audição ativa, flexibilidade, empatia e,
sobretudo, equilíbrio.
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POLÍTICAS PÚBLICAS

É PRECISO AVANÇAR
EM ATITUDES MAIS
OUSADAS

ENTRE AS COMPETÊNCIAS DOS PROFISSIONAIS DE RIG
RECONHECIDAS PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO, ESTÁ A
DE SER ESPECIALISTA EM POLÍTICAS PÚBLICAS. POR ISSO, É
O MOMENTO DE CRIAR O INSTITUTO INTERNACIONAL DE
POLÍTICAS PÚBLICAS
GUSTAVO CEZÁRIO1
GUILHERME CUNHA2

Após a conquista da regulamentação pelo Estado
O Instituto Internacional de Políticas Públicas assume o
brasileiro da carreira de Relações Internacionais e
desafio de sugerir propostas concretas que desenvolvam
Governamentais, é preciso avançar em atitudes mais
o Brasil economicamente e institucionalmente. O
objetivo é realizar estudos e pesquisas, seminários
ousadas: manter a defesa primordial da transparência e
promover capacidades para a construção do tão sonhado
e congressos, documentos orientativos que guiem
“novo Brasil”. É nesse contexto que nasce o Instituto
os atores da política pública. Ao invés de propostas
Internacional de Políticas Públicas, (IP)2, abrigado por
setoriais, o I2P2 combina profissionais qualificados
de distintas perspectivas
esta associação que busca consensos
em que prevaleça o interesse público
organizacionais em assuntos
Ser
especialista
em
sobre o privado.
convergentes, próprios do
políticas públicas requer
DNA desta carreira de relações
Entre todas as competências
institucionais e governamentais.
ambientes de debates
dos profissionais de Relações
em que se possa nutrir
Institucionais e Governamentais
Ainda que amplos, é necessário
de dados e informações
listadas na Classificação Brasileira
eleger um conjunto de temas
selecionadas.
de Ocupações, CBO, atividade
específicos para que o Instituto
reconhecida em fevereiro último
possa adquirir, ao passar do tempo,
pelo Ministério do Trabalho, chama
referência nacional e internacional.
atenção o papel desempenhado por este profissional no
Esse propósito de restringir os temas, trouxe o foco
processo de decisão política. A participação de lideranças
em políticas transversais, tais como: (i) Reformas
na formulação de políticas públicas, a elaboração de
Institucionais e Políticas; (ii) Governança e Qualidade do
estratégias correlatas às relações governamentais, o
Gasto Público; (iii) Desenvolvimento de Capacidades; (iv)
aperfeiçoamento da gestão de riscos e o controle das
Crescimento Econômico. Um primeiro momento deverá
ser destinado a refletir sobre a relevância e o alcance
ações públicas, com avaliação dos seus impactos setoriais
e institucionais, são exemplos de áreas de atuação que
destes eixos para a transformação do país.
dependem de espaços propícios para serem aprimorados.
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A economia brasileira é dependente do Estado. As
diferentes correntes ideológicas têm como consenso a
influência de grandes investimentos em decisões menores.
O Diário Oficial, somente da União, descarrega diariamente
740 normas, entre portarias, leis, medidas provisórias. A
carga tributária “bateu no teto” há muito tempo. Mesmo
assim não é suficiente para as despesas públicas e todo o
ano acumulamos déficit nominal, que superou 75% do PIB.
As estatais é outro capítulo importante, são 154 empresas,
com mais de 500.000 funcionários, patrimônio líquido de
500 bilhões de reais que impactam, ora positivamente,
ora negativamente. Inúmeras reformas deverão ser
implementadas, independente do partido que ganhe as
eleições este ano.
O controle dos gastos públicos pelo incremento
orçamentário apenas pela inflação do período,
principalmente se reformas como a previdenciária não
forem aprovadas, limitarão outras despesas da União como
educação e saúde, que agora sem o mínimo obrigatório,
deverão ser reduzidos nos próximos vinte anos. Fazer
melhor com menos deixa de ser um senso comum, para se

configurar em um imperativo que exigirá criatividade e um
compromisso por uma nova governança pública em todas
as esferas de governo. A boa governança, nas palavras do
Ministro Nardes do TCU, tende a orientar as ações dos
representantes escolhidos para que estes não distanciem
das expectativas de resultados aguardados pela sociedade.
Os controles, mais do que serem capazes de corrigir
eventuais desvios, deverão indicar os investimentos de
maior qualidade do gasto.
Um Estado eficiente exigirá processos simplificados que
minimizem os desperdícios, com maior rastreabilidade
das decisões adotadas e, principalmente, o fortalecimento
das capacidades de nossos gestores em relação ao ciclo
da política pública. O Instituto deverá identificar gargalos
e somar alianças em condições de gerar transformações
esperadas. A maior empregabilidade e geração de renda
dependerá de um salto significativo no nível de capacidade
de nossos profissionais. Capacitações, tanto público quanto
privado, que deverão preencher os “gaps” de conhecimento
técnico já mapeados, mas pouco estimulados em momento
de baixo investimento no país.
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É evidente que a Sociedade demandará mais e mais do
posicionarem sobre a pertinência e relevância do
Estado, para que todos seus anseios sejam atendidos.
projeto. Uma vez aprovado em assembleia, o Instituto
Todavia, a capacidade de crescimento do Estado, como
encaminhará a proposta de política pública para as
já visto, encontra-se limitado. Políticas públicas só serão
autoridades competentes. O que se espera é uma
ampliadas se o país crescer além do projetado. O que
organização marcada pelo caráter participativo,
será possível se houver melhoria do ambiente negocial
com sustentabilidade assegurada pelas entidades
e a promoção do comportamento empreendedor. A
do conselho superior, podendo ser mantida por
competitividade regional encontra-se ameaçada pela
associados pessoas físicas ou jurídicas.
baixa atenção ao setor logístico. Só
o transporte de cargas responde por
O perfil internacional demonstra
É evidente que a
6% do PIB brasileiro, e deverá crescer
que o Instituto deseja aproveitar a
Sociedade demandará
ainda mais com a tendência global de
experiência externa na solução de
mais e mais do Estado,
mover menos as pessoas e mais as
casos similares aqui no Brasil. Não
mercadorias. Este é apenas um setor
é necessário “inventar a roda”, mas
para que todos
entre vários outros que merecem
sim adaptá-la à nossa realidade.
seus anseios sejam
análises e ações mais profundas.
Organizações internacionais deverão
atendidos. Todavia,
Mudanças culturais inevitáveis,
ser parceiros importantes na promoção
a capacidade de
causadas por inovações em diferentes
de seminários, engajando órgãos
partes do mundo cada vez mais
crescimento do Estado, pertinentes ao processo de decisão
conectado.
política. Uma rede de especialistas que
como já visto,
deverá ser ampliada, em colaboração
encontra-se
limitado
O Instituto estará aberto para
com outros institutos nacionais ou
receber sugestões de projetos e
estrangeiros, aproveitando ao máximo
assuntos a serem debatidos, desde
os recursos escassos.
que estejam alinhados aos eixos apresentados. Após o
preenchimento da “Ficha de Projetos” pelos interessados,
O Instituto Internacional de Políticas Públicas é
o Comitê Gestor avaliará as solicitações e as condições
inovador, arrojado e sem dúvida será um centro
de financiamento. Os projetos que receberem o aval
de propostas concretas que visem a melhoria
de continuidade passarão para segunda etapa, em que
do ambiente econômico, sem perder de vista as
os proponentes detalharão as propostas de trabalho,
desigualdades sociais que assolam o Brasil. Do
constando o cronograma, projeto básico e custo. De
pequeno município a Brasília, há sempre uma política
posse dessas informações, é chegado a vez dos associados
pública ansiosa por melhores arranjos federativos e
institucionais. Estaremos atentos para mudanças.

Discutir Políticas públicas é papel central dos profissionais
de Relações Governamentais e Institucionais. Antecipar-se
a dinâmicas mundiais e trazer para o contexto brasileiro
essas discussões, aplicando-as à nossa realidade, é um
dos desafios que todos enfrentamos diariamente. Um
Instituto Internacional de Políticas Públicas pode trazer
um novo olhar sobre como o Estado Brasileiro se organiza,
funciona, quais são seus maiores desafios a partir da
perspectiva de pessoas que atuam em diversos setores e
estão constantemente em busca de aprimorar suas práticas,
conhecer experiências de outros países e qualificar o debate
para alcançarmos legislações que sejam modernas, eficazes e
que impulsionem o país adiante.
ROBERTA RIOS BOSCO SOARES
CIENTISTA POLÍTICA
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Um Instituto Internacional de Politicas Públicas
pode monitorar e analisar tendências de politicas
públicas em países com os quais os Brasil mantem
relações comerciais (exportações, importações
e investimentos por exemplo) e se antecipar a
mudanças nessas politicas nos referidos países,
alertando os Stakeholders de como essas
mudanças podem afetar a economia brasileira
e os interesses de nossos atores para que eles
possam atuar preventivamente. O exemplo
da ascensão de Donald Trump nos EUA e as
sobretaxas no setor de aço ilustram esse papel.
Alguns países que atuaram mais proativamente
foram menos afetados pelas sobretaxas do que
outros. Foi o caso do Cánada e México que fazem
parte do NAFTA.
RICARDO CALDAS
PROFESSOR DE CIÊNCIA POLÍTICA, UNB

Gustavo Cezário é Diretor-Executivo
da Confederação Nacional de Municípios
(CNM) e Secretário da Federação Latino
Americana de Municípios (FLACMA).
Atuou como gestor público no Estado
do Rio de Janeiro, consultor do PNUD
e coordenador internacional da CNM.
Graduação e Mestrado em Relações Internacionais pela UnB e
Especialização pela FGV. É professor assistente do IDP e membro
do Conselho Fiscal da Abrig.
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Guilherme Cunha Costa é
profissional de Relações Institucionais
e Governamentais desde 1992,
iniciando como estagiário da FIESP,
onde posteriormente foi chefe do
escritório de Brasília. Atuou na Abit, na
Camargo Corrêa, no Grupo Galvão e
nas Consultorias Progresso e Dominium. Atualmente é Diretor de
RIG e Comunicação Corporativa da Paper Excellence. Foi vicepresidente da Abrig desde sua fundação, onde é o presidente desde
2016.
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ESPECIAL

COLUNA

DA GOVERNANÇA
À ESPERANÇA

A CRIAÇÃO DO INSTITUTO INTERNACIONAL DE POLÍTICAS
PÚBLICAS DEVERÁ ESTIMULAR O SETOR PRIVADO A
ENTRAR NO DEBATE SOBRE A APLICAÇÃO DOS RECURSOS
EM BENEFÍCIO DA SOCIEDADE E ABRIRÁ CAMINHO PARA
DELINEAR LIMITES DA ATUAÇÃO PREDADORA DE AGENTES DO
ESTADO NA MELHOR ESCOLHA DAS PRIORIDADES
PAULO CASTELO BRANCO1
O título deste texto é o usado pelo Tribunal de Contas da
União para apresentar as diretrizes de novos tempos nas
políticas públicas nacionais. O coordenador do trabalho
é o ministro Augusto Nardes, daquele tribunal. Nardes é
reconhecido como profundo conhecedor das dificuldades
que o Brasil passa e, frequentemente, expõe os seus
conhecimentos sobre o assunto em vários pontos do país.
Foi deputado federal e é graduado em Administração de
empresas, pós-graduado em Política do Desenvolvimento
e mestre em Estudos de Desenvolvimento pelo Institut
Université d´Etudes em Genebra, Suíça.

A criação pela Abrig do Instituto Internacional de Políticas
Públicas deverá fortalecer o setor privado nos estudos
sobre a questão que nos aflige desde os tempos mais
remotos. O debate democrático e público sobre a aplicação
dos recursos públicos em benefício da sociedade abrirá
caminho para maior empenho dos tribunais de contas em
fiscalizar as propostas orçamentárias e delinear limites da
atuação predadora de agentes públicos na melhor escolha
das prioridades.
É público o aviso do Tribunal de Contas da União
sobre a construção de megalomaníacas obras
propostas por nossos governantes que levaram
o país à bancarrota e ao dramático caos em que
nos encontramos. Por incrível que pareça, só o
presidente Juscelino Kubitschek, ao se lançar
candidato à Presidência da República, apresentou
um Plano de Metas de governo. De lá para cá,
nenhum candidato se preparou para executar
as suas propostas. É justo mencionar que o
presidente Temer, ainda vice-presidente, lançou
um programa de desenvolvimento para implantar
no seu curto período de governo.
O fato é que as propostas de Temer e a execução
do planejamento tiveram aprovação pelo
Congresso Nacional, indicando que as reformas
necessárias ao desenvolvimento poderiam ser,
afinal, consolidadas. No entanto, a reforma da
previdência, o nó da discórdia política em que
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Não há razão para desacreditar no caminho aberto
pelas manifestações populares que exigem o controle
da corrupção, o combate ao crime e à violência, além do
respeito às leis, às minorias e às mulheres. O direito à
saúde e à educação, fundamentais para o futuro da nação,
deverão ser levados em consideração na hora do voto
secreto de cada cidadão.
Já é tempo de serem observados e aplicados os preceitos
determinados pela “Constituição Cidadã”, que desde 1988,
é vilipendiada constantemente com discussões vaidosas
sobre como se deve aplicar, ao longo do tempo, o olhar e o
entendimento do constituinte.
As políticas públicas implementadas nos países
democráticos deveriam servir de exemplo para nossos
governantes que, logo após suas posses nos cargos
para os quais foram escolhidos, saem pelo mundo para
conhecer projetos reconhecidos como bons para qualquer
povo e que basta serem copiados e adaptados às nossas
condições climáticas, sociais e políticas. A volúpia em
inventar novos caminhos nos tem levado, por falta de
políticas públicas e observação aos valores arrecadados
através da imensa carga tributária, ao descontrole na
administração do Estado.
Há anos tramitam no Congresso Nacional projetos que
propõem alteração no Código Tributário Nacional e
que, apesar dos alertas de conceituados especialistas no
assunto, como o economista Raul Velloso, são deixados
sempre para o próximo governo.
A reforma política, que é mitigada a cada escândalo, é
outra questão não enfrentada pelos legisladores. Os
que são a favor ficam sem apoio da minoria silenciosa,
incansável na arte de publicamente se manifestar a favor,
e, nos subterrâneos, boicotam a tomada de decisões.
O que nos resta é esperar que o Judiciário, como poder
moderador, corrija as imperfeições constitucionais e

“A volúpia em inventar
novos caminhos nos tem
levado, por falta de políticas
públicas e observação aos
valores arrecadados através
da imensa carga tributária,
ao descontrole na
administração do Estado”

determine medidas justas e democráticas que alimentem
as esperanças do cidadão.
Neste momento crucial de nossa vida política e social,
observa-se que a democracia jovem que nos conduz por
águas revoltas é forte e consolidada, com respeito à livre
expressão, determinando, àqueles que não devem se
manifestar, o silêncio e a observância às suas atribuições.
As penalidades aplicadas aos poderosos que vivem
confinados em ambientes suavizados pelas leis protetoras
dos que governaram e percorreram os caminhos da
corrupção e da desfaçatez um dia deixarão de existir,
fazendo justiça aos desamparados que cumprem penas
provisórias em masmorras, muitas das vezes sem
julgamento e sem assistência do Estado. As decisões
judiciais tomadas pelo Supremo Tribunal Federal na
questão de cumprimento de penas após a segunda
instância são indicação do avanço da Justiça sobre outros
parlamentares e governantes ainda exercendo suas
funções como se nada os atingisse.
Nas eleições que se aproximam poderemos renovar o
legislativo e o executivo com a escolha de candidatos de
ficha limpa e livres para disputar os mandatos. Em 2019,
quem sabe, as políticas públicas poderão ser definidas de
forma transparente para nos tornarmos uma sociedade
ciente da capacitação dos eleitos para fazer o melhor para
o país.
Com governo legitimado nas urnas, a governança trará
ao povo brasileiro a esperança de tempos tranquilos, com
paz social, leis e Justiça para todos, saúde, educação e
desenvolvimento correspondente à nossa realidade de
sermos uma das maiores economias do mundo.

Paulo Castelo Branco é presidente do Conselho de Ética da Abrig. Advogado especialista em mediação e
conciliação, escritor, cidadão honorário de Brasília, ex-presidente do Tribunal de Ética da OAB-DF e ex-membro da
Câmara de Ética do Conselho Federal da OAB.
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enveredamos, empacou com a proximidade das eleições
e das acusações feitas à conduta do presidente. Agora só
nos resta aguardar o desenrolar dos acontecimentos e a
escolha do novo presidente, governadores, senadores e
deputados para que possamos visualizar o que nos espera
em 2019.
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ARTIGO III

LEGISLATIVO

A PEC DA
REGULAMENTAÇÃO
DA ATIVIDADE DE RIG

TRAMITA NO CONGRESSO NACIONAL UMA PROPOSTA DE
EMENDA CONSTITUCIONAL, A PEC 47, QUE QUALIFICA A
ATIVIDADE DE RIG COMO REPRESENTAÇÃO DE INTERESSES
E COMO UM AUXÍLIO IMPORTANTE NA FORMULAÇÃO DE
POLÍTICAS PÚBLICAS E TOMADA DE DECISÃO
MARIE CLÁUDIA FREITAS DA SILVA1
PEDRO EMILIO POLLI REBELO2

O Brasil vive período de intensa reflexão sobre o papel da
democracia participativa e o reconhecimento de grupos
de atuação política e defesa de interesses, principalmente
privados, perante o Poder Público. Ao mesmo tempo,
a sociedade se conscientiza sobre a necessidade de
cobrar mais transparência na tomada de decisão pelos
políticos. Esse contexto impacta a maneira como os
cidadãos percebem a atividade de Relações Institucionais
e Governamentais, RIG, assim como impacta o poder de
influência positiva de tal atividade no âmbito das decisões
do Poder Público.

Os participantes da pesquisa contrários à regulamentação
interpretaram que não há necessidade para tal e,
portanto, o art. 5º da Constituição Federal, que trata dos
deveres individuais e coletivos, é suficiente para regular
a atividade. Segundo o estudo, eles argumentam que uma
regulamentação muito detalhada pode
burocratizar e criar entraves à atuação
Qualquer que seja o
da defesa de interesses. Criando assim
desfecho da tentativa
mais dificuldades aos grupos menos
de regulamentação,
institucionalizados e com menos
é importante respaldar
expressão, potencialmente elitizando a
prática de RIG perante o Poder Público.
a atividade de RIG

Ademais, percebe-se que a
atividade de defesa de interesses
profissionalizada tem aumentado
nos últimos anos, inclusive quando se
observa o crescimento exponencial
do quadro de associados da Abrig para que continue se
Já aqueles favoráveis à regulamentação
Associação Brasileira de Relações
fortalecendo,
sendo
expuseram ser necessária uma
Institucionais e Governamentais.
institucionalização da representação
percebida pelo seu
Esses e outros fatores fizeram
de interesses, por meio de algum
ressurgir a discussão acerca
real valor
dispositivo legal, como uma lei ou uma
da necessidade de haver um
emenda constitucional. Argumentam
acordo quanto à consolidação do
ordenamento jurídico para as RIG. Segundo estudo do IPEA que tal institucionalização promoverá transparência, mais
qualidade nas deliberações e decisões do Poder Público.
com profissionais da área e atores políticos, o debate se
divide em duas posições: a dos favoráveis à regulamentação Há ainda a ideia de que a transparência gerada estimularia
valores democráticos e um maior entendimento sobre
e a dos que não a julgam tão útil assim.
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as decisões. Vale ressaltar a pesquisa realizada pela
UFMG que apontou que 76% dos respondentes apoiam a
regulamentação, e a Abrig em Assembleia realizada em 07
de novembro de 2016, aprovou por unanimidade apoiar
o substitutivo da deputada Cristiane Brasil (PTB/RJ) ao
Projeto de Lei 1202, de 2007.
No contexto brasileiro, destaca-se o aumento da
demanda por transparência sobre os interesses das
corporações, da sociedade civil e do Estado, incluindo o
governo, relativamente às políticas públicas. Ressaltase que um dos porquês da emergência do debate sobre
a regulamentação da atividade de RIG são os casos de
corrupção e a percepção de que os interesses de pequenos
grupos prosperam sobre os da sociedade em geral, quando
não organizada.
Sabe-se que a representação de interesses é fundamental
no contexto democrático e na tomada de decisões
políticas. Além disso, a própria negociação suscitada pelos
profissionais de RIG e presente no processo de formulação
das políticas públicas resulta num debate com maior
variedade de argumentos e pontos de vista, sendo capaz
de apresentar resultados mais eficientes e estudados.
Para que se possa aproveitar ao máximo os benefícios
dessa representação, certamente deve-se apoiar a criação
de mecanismos que a regulem e proporcionem mais
legitimidade ao processo.

ARTIGO III

PEC 47
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A tentativa de regulamentação das RIG perante o Poder
Público é pautada no Congresso desde a década de 1970
e com a crise política instalada no Brasil, a temática de
regulamentação do lobby tem tomado força uma vez
mais. Qualquer que seja o desfecho da tentativa de
regulamentação, é importante respaldar a atividade de
RIG para que continue se fortalecendo, sendo percebida
pelo seu real valor. Essencial no amadurecimento
da democracia por possibilitar exatamente uma
democratização na criação e acompanhamento de pautas
positivas perante o Poder Público.
Como resultado do interesse de se discutir a
regulamentação do lobby, várias propostas de
regulamentação foram apresentadas, cada uma com sua
respectiva particularidade. O denominador comum entre
elas até então era a espécie de proposição apresentada
(projetos de lei ordinária e projetos de resolução). Foi
então que, em 2016, o senador Romero Jucá (PMDB-RR)
juntamente com outros 28 senadores, apresentou uma
Proposta de Emenda Constitucional, a PEC nº 47, de 2016.
A referida PEC qualifica a atividade de RIG como
representação de interesses e demonstra sua relevância
ao destacar que se trata de um auxílio importante na
formulação de políticas públicas e tomada de decisão pelo
Poder Público em suas várias esferas. Atualmente, a PEC
encontra-se na Comissão de Constituição e
Revista Brasileira de Relações Institucionais e Governamentais
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Justiça e Cidadania (CCJC) do Senado Federal
aguardando designação do relator.

uma construção que demanda tempo, dedicação e é
imprescindível para o futuro das RIG. Nesse sentido,
vale lembrar que ano passado ocorreu na Comissão
Vale destacar os aspectos dessa nova tentativa de
de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados
regulamentar o lobby no Brasil. Se por um lado é
o seminário sobre o Projeto de Lei nº 1202, de 2007,
positivo contemplar na Constituição Federal a específica
organizado por sua relatora, a deputada Cristiane
regulamentação da atividade, o que valorizaria os seus
Brasil (PTB-RJ), iniciativa que certamente deu mais um
profissionais, por outro há pontos controversos no texto
passo importante na direção da conscientização dos
da PEC. A exemplo, apesar de estar claramente descrito
parlamentares e da sociedade quanto à temática da
como facultativo, o § 5º do art. 1º (BRASIL, 2016),
legítima defesa de interesses perante o Poder Público.
permite a quem atua em RIG apresentar emendas e
Sabe-se que as associações e profissionais de RIG serão
proposições no âmbito do Poder Legislativo, prática até
altamente impactados caso uma
então reservada a atores políticos
A
OCDE
e
a
Transparência
legislação seja aprovada, seja ela PEC
eleitos democraticamente para tal.
A própria Abrig sustenta que esta
Internacional sugerem que ou PL. Caberia então suscitar mais
debates entre estes profissionais
ação foge das competências do
os países regulamentem a
juntamente com os parlamentares
profissional de RIG, atravessando
participação da sociedade
e a sociedade civil, a fim de escolher
a legitimidade da democracia
no debate sobre políticas
os melhores caminhos para a
representativa, o que não sendo
regulamentação. Seja esse caminho
alterado, pode vir a ser um entrave
públicas considerando,
manter a legislação atual, ou aprovar
para que a PEC seja aprovada.
principalmente, a ética, a
uma nova regulamentação. Pois há
transparência, o acesso ao
como influir para que o resultado
Sobre o § 8º do art. 1º da referida
aprovado seja o melhor possível para
PEC (BRASIL, 2016), acredita-se
tomador de decisão e as
a sociedade, o Estado e a profissão
que, apesar de ser importante
particularidades locais
de RIG, contribuindo assim para
esclarecer mecanismos para
o amadurecimento do sistema
punição de contravenções, bastaria
democrático brasileiro.
o enquadramento desses como crimes já previstos na
legislação, não sendo necessário, portanto que o agente
Atualmente 24 países no mundo detém algum tipo de
de RIG seja considerado funcionário público para fins de
regulamentação específica sobre “lobby”. A OCDE e
responsabilização por ato de improbidade administrativa,
a Transparência Internacional sugerem que os países
como sugere a PEC. Outro ponto duvidoso seria a
regulamentem a participação da sociedade no debate
extensão e a complexidade da PEC que, de certa forma,
sobre políticas públicas considerando, principalmente, a
foge um pouco do comum para esse tipo de proposta.
ética, a transparência, o acesso ao tomador de decisão e as
De qualquer forma se percebe que a temática de
particularidades locais. Percebe-se que a adoção de regras
regulamentação de RIG, ainda que lentamente, caminha
claras e objetivas contribuiu para o desenvolvimento
para uma resolução no Parlamento.
econômico e institucional daqueles países. Reforçar a
legislação vigente ou aprovar leis específicas são veículos
A conscientização sobre a importância de um processo
de uma discussão maior que é a necessidade de diálogo
de defesa de interesses de grupos na formulação de
entre a sociedade e o tomador de decisão visando a
políticas públicas e tomada de decisão do governo é
eficácia das políticas públicas e o exercício efetivo da
democracia.

Marie Cláudia Freitas da Silva é
graduanda em Relações Internacionais
pela Universidade Católica de Brasília
e em Letras Tradução Espanhol pela
Universidade de Brasília. Atuou no
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Relações Governamentais RIUCB.
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LOGÍSTICA

TRANSPORTE EM
CONTÊINERES
GANHA RESOLUÇÃO
NORMATIVA

EM VIGOR DESDE DEZEMBRO DE 2017, A RESOLUÇÃO
NORMATIVA 18 – DA AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES
AQUAVIÁRIOS (ANTAQ) – DELIMITA AS PRIMEIRAS NORMAS
PARA FISCALIZAR AS OPERAÇÕES PORTUÁRIAS DE EMBARQUE
DE CARGAS NO BRASIL
Em dezembro de 2017, a Agência Nacional de Transportes
Aquaviários (Antaq) publicou a Resolução Normativa 18,
que dispõe sobre os direitos e deveres dos usuários, dos
agentes intermediários e das empresas de navegação
no Brasil. Segundo a norma, entre outras regulações, os
usuários de transporte marítimo que não deram causa ao
adiamento de seus embarques, estão isentos dos custos
portuários adicionais pelo não cumprimento das saídas de
cargas no prazo previamente programado. “É o princípio de
um trabalho, um primeiro passo. Queremos alcançar, nesse
setor, a eficiência e a transparência de países como os
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Estados Unidos”, diz Wagner Cardoso, gerente-executivo
de Infraestrutura da CNI, que participou de um grupo de
entidades, confederações, associações e empresas que
se uniram à Antaq para, a pedido do Tribunal de Contas
da União, nos últimos quatro anos, estudar, analisar,
radiografar e buscar soluções para o setor de transporte
aquaviário, em especial para o transporte de contêineres.
A Resolução Normativa 18 trouxe um norte para o setor
– embora alguns representantes esperassem por uma
regulação mais completa, mais específica, enquanto
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do modus operandi dos portos, em especial quando se trata
da política de embarque e desembarque de contêineres.
De modo geral, cada porto delimita suas regras e, por
sua vez, cada armador internacional em atuação pode
fazer alterações conforme a configuração do dia e de
suas prioridades. Com isso pode ocorrer uma estadia de
algumas horas de carga adicional do contêiner no terminal.
Nos piores casos, o embarque simplesmente não ocorre,
por estratégia do armador.

outros claramente se oponham a uma interferência na área.
Até então, o setor operava com normas desatualizadas,
definidas no início da década de 1990. Segundo Mario
Povia, diretor-geral da Antaq, em entrevista a Agência CNI
de Notícias, o esforço em modernizar as normas do setor
era urgente. “Procuramos uma série de interlocutores
e mapeamos as principais
A Resolução Normativa
dificuldades dos importadores
e exportadores, ou seja, dos
18 trouxe um norte para
usuários dos portos. Já há todo um
o setor – embora alguns
arcabouço normativo para tutelar
representantes esperassem
os usuários dos portos, mas a
Resolução Normativa 18 vem à la
por uma regulação mais
carte para atender o usuário. Não
completa, mais específica,
se aplica ao setor portuário. O que
enquanto outros
ela busca é algumas questões como
claramente se oponham a
a previsibilidade e assegurar a
prestação do serviço adequado”.
uma interferência na área
MUDANÇA DE PROCESSO
Afinal, qual a principal questão que a norma regula?
Visualizemos este cenário: pelos sites dos principais portos
do país é possível acompanhar o fluxo de embarcações
atracadas, quantos navios ainda irão chegar e sair mês a
mês, quantas toneladas estão em operação e a quantidade
de toneladas transportadas no ano – em Santos, por
exemplo, foram 30.915.647 até março de 2018. Entretanto,
os números divulgados não sintetizam uma visão completa

Tal situação não é uma exceção e
acontece com frequência quando
o navio segue viagem direta para
portos maiores, com o objetivo de
ganhar tempo – e por isso cancelando
paradas previamente marcadas
para portos menores. Os problemas
gerados aos usuários, por essa
conduta flexível, são traduzidos em
multas e atrasos na embarcação
de cargas, o que aumenta de forma
indireta o custo do transporte das
mercadorias. Vários estudos – entre
eles um do Banco Interamericano (BID) – avaliam o custo
dos transportes no Brasil alto, um verdadeiro entrave ao
crescimento do comércio (assim como em toda a América
Latina).
Para se ter uma perspectiva, uma redução de 10% dos
custos de transporte no Brasil pode significar um aumento
médio de mais de 30% nas exportações brasileiras
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aos EUA. A norma veio mudar a regra desse jogo. Com
técnico do Conselho dos Exportadores de Café do Brasil
a nova regra, o custo do “não embarque” da mercadoria
(Cecafe). “Participamos de diversos encontros e efetuamos
passará a ser cobrado diretamente ao responsável por
várias contribuições à Antaq durante o período de consulta
isso. Antes, esse custo ficava com o
pública destinado a elaborações das
dono da carga, ou seja, o exportador.
resoluções, pois os abusos e custos
Toda essa mudança de
Assim, a regulação confere um
elevados nos embarques de café
grande avanço a vários segmentos da
estavam insustentáveis e chegavam
cenário vem a favorecer,
sociedade brasileira e à comunidade
a comprometer a competitividade do
e muito, os pequenos
comercial internacional, além de
produto brasileiro”, diz.
exportadores.
Donos
trazer transparência nas relações de
de uma carga que oscila
negócios e segurança jurídica para os
Segundo o diretor Mario Povia, a
mercados externo e interno.
criação da Resolução Normativa 18
entre um terço de
seguiu um processo de maturidade
contêiner e vai até dois
AÇÃO E FISCALIZAÇÃO
institucional e aproximação da Antaq
ou três, esse exportador
Foi por causa desses “aumentos
às necessidades do usuário. “Ninguém
exponenciais nos custos de transação
melhor que o usuário do serviço
vê suas prioridades
portuária, decorrentes da ausência de
para atestar se as regras estão sendo
deixadas de lado pelos
uma norma que regulasse os direitos e
bem cumpridas ou não. Estávamos
armadores internacionais devendo isso para o mercado“. Povia
deveres dos usuários e das empresas
de navegação”, que o Conselho dos
afirma, em entrevista à Agência CNI
Exportadores de Café do Brasil participou de forma intensa de Notícias, que a RN 18 “tem funcionado muito bem. Já
e colaborativa na elaboração da Resolução Normativa18
autuamos uma dezena de casos. A fiscalização da agência é
nos últimos anos, conta Eduardo Heron Santos, diretor
muito forte, muito presente. Temos mobilidade para apurar

CENÁRIO INTERNACIONAL PARA
O TRANSPORTE DE CONTÊINERES
• As alianças entre as grande operadoras mundiais de contêineres
(megacarriers) ocupam o espaço deixado pelas antigas
conferências de frete, extintas na década de 1990;
• As barreiras à entrada, antes reguladas pelos governos
nacionais, agora estão sendo estabelecidas pelo tamanho dos
navios e das empresas;
• Essas mega-alianças promovem o uso comum de navios, de
contêineres e de terminais portuários, além de estabelecer a
coordenação de viagens.

PROPOSTA DA CNI PARA A
LOGÍSTICA DE TRANSPORTES
•
•
•
•
•
•
•
•

Privatizar as administrações portuárias públicas;
Concluir a revisão das poligonais;
Suspensão da cobrança indevida do escaneamento;
Abrir a reserva de carga no transporte marítimo do Brasil com
o Chile, Argentina e Uruguai;
Regular as atividades do armador estrangeiro no Brasil;
Garantir o livre acesso no sistema ferroviário;
Garantir obras de dragagem de qualidade para o acesso
marítimo aos portos;
Harmonizar a atuação dos órgãos intervenientes nos portos.
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in loco. Pode estar havendo eventualmente abusos aqui
ou ali. Não vamos ter efetivamente dificuldade nenhuma
em dar a efetividade que o mercado espera, seja com
denúncias em ouvidoria ou na prática no dia a dia”, afirma.
PEQUENOS EXPORTADORES
Toda essa mudança de cenário vem a favorecer, e muito,
os pequenos exportadores. Donos de uma carga que oscila
entre um terço de contêiner e vai até dois ou três, esse
exportador vê suas prioridades deixadas de lado pelos
armadores internacionais, que privilegiam o embarque ou
rotas de grandes exportadores. “Para o comércio exterior,
entretanto, esse pequeno exportador é muito importante.
Pois são milhares. Os procedimentos devem ser
padronizados e funcionar de forma equânime para todos”,
afirma Wagner Cardoso. “O processo de fusão e aquisição
das operadoras mundiais de contêineres é muito grande
(ver box). Com sua força, elas operam para prevalecer seus
interesses, mas o transporte de todas as cargas em iguais
condições para pequenos, médios e grandes exportadores
é muito importante para a indústria do Brasil. Há de
prevalecer os compromissos de todos”, complementa.

FUTURO
Segundo Eduardo Heron Santos, “há questões não
contempladas pela Resolução Normativa 18 que
continuam impactando as transações comerciais do
país. Cito o exagerado valor do spread cambial – que a
Antaq vem trabalhando intensamente para regular e
dar maior transparências às operações –, os abusivos e
elevados custos portuários, as sobretaxas, o demurrage de
contêiner sem limite, o altíssimo valor do THC, a emissão
de nota fiscal para os embarques de café, escaneamento
de contêineres, entre outros tópicos.” Apesar das
observações, Eduardo é categórico: “a norma foi um passo
importante. No que se refere ao comércio exportador
de café, nota-se pequenos avanços nas cobranças de
rolagens de carga – caso de não embarque da carga no
prazo previamente programado, os problemas ainda
serão encaminhados para providencias da Antaq. Cabe
destacar ainda que os embarques de café no primeiro
semestre são mais moderados. Portanto, acreditamos que
o seu real impacto será avaliado no segundo semestre
desse ano, quando as exportações do produto aumentam
significantemente”. Sem sombra de dúvida, um “grande
primeiro passo” foi dado e a atuação da Antaq deve se
desdobrar e evoluir junto com o setor.
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A ABRIG

PRÊMIO MARCO MACIEL

O RECONHECIMENTO
À ÉTICA E À
TRANSPARÊNCIA

INSCRIÇÕES PARA A 1ª EDIÇÃO DO PRÊMIO MARCO MACIEL:
ÉTICA E TRANSPARÊNCIA ENTRE O PÚBLICO E O PRIVADO
ENCERRAM A 31 DE JULHO. EM SETEMBRO, SERÁ A FESTA
DOS VENCEDORES. CONHEÇA OS JURADOS QUE ESTÃO
SELECIONANDO OS TRABALHOS QUE BUSCAM EXPOR AS BOAS
PRÁTICAS PROFISSIONAIS DA ATIVIDADE DE RIG
ANGELA REHEM1

Após garantir, em fevereiro de 2018, o primeiro
As inscrições para o Prêmio Marco Maciel já estão abertas
reconhecimento oficial do governo brasileiro aos
e poderão ser feitas até o dia 31 de julho. O júri que avaliará
profissionais de Relações Institucionais e Governamentais
os trabalhos inscritos nesta primeira edição do prêmio é
(RIG), com a inclusão da categoria na
composto por: Ana Luisa Almeida,
Classificação Brasileira de Ocupações
diretora-executiva do Reputation
Precisamos consolidar
(CBO) do Ministério do Trabalho, a
Institute Brasil; Emilio Carazzai, sócio
Associação Brasileira de Relações
sênior da HabitaSec Securitizadora
a percepção de que,
Institucionais e Governamentais
e presidente do Conselho de
em nossa atividade,
(Abrig) se prepara agora para premiar
Administração do Instituto Brasileiro
o relacionamento é
as instituições e os profissionais que
de Governança Corporativa; e
importante, mas não
se destacaram neste mercado em
Paulo Nassar, professor titular da
expansão com a 1ª edição do Prêmio
Escola de Comunicações e Artes da
para a troca de favores
Marco Maciel: Ética e Transparência
Universidade de São Paulo (ECA-USP)
entre o Público e o Privado. A festa de
e diretor presidente da Associação
premiação está marcada para setembro deste ano. Assim,
Brasileira de Comunicação Empresarial (Aberje).
a Abrig pretende relevar aqueles que se destacaram pelas
boas práticas, levando em consideração a transparência
e a ética.
“A Abrig tem esse compromisso com a sociedade
brasileira, de reconhecer as instituições que colaboram
com a ética e transparência na relação entre o Público e
o Privado. Ainda mais em um momento tão significativo
como o que estamos atravessando. Já asseguramos o
reconhecimento dos profissionais de RIG na CBO, que
nos atribuiu nada menos do que 91 competências. Um
passo importantíssimo para a ampliação do mercado
e a desmistificação de nossa atividade”, adiantou o
presidente da Abrig, Guilherme Cunha Costa.
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A EXPECTATIVA DOS JURADOS

“Nos últimos anos temos vivenciado um grande
questionamento das relações entre o público e o privado,
expondo fragilidades e vulnerabilidades nas políticas e
práticas que envolvem os diversos atores sociais. Nesse

mesmo sentido, a crescente visibilidade na mídia de
comportamentos e práticas indevidas de executivos de
grandes empresas e de agente públicos levaram a uma
perda de confiança nas instituições. O Prêmio Marco
Maciel vem ampliar o debate, reforçar e estimular as boas
práticas, questionar e provocar os profissionais que atuam
nas áreas de relações governamentais e institucionais
destacando os melhores exemplos de governança, de
prestação de contas, de transparência, de respeito e
confiança expressos na construção de relacionamentos
responsáveis e éticos. Esta é uma iniciativa relevante

Quem são os Jurados

PAULO NASSAR
é professor titular da Escola de
Comunicações e Artes da Universidade
de São Paulo (ECA-USP) e Diretor
Presidente da Associação Brasileira de
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doutor e mestre pela ECA-USP e pósdoutor pela Libera Università di Lingue
e Comunicazione de Milão, Itália. É
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Novas Narrativas da USP.

ANA LUISA ALMEIDA
é diretora-executiva do Reputation
Institute Brasil, com ampla experiência
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é sócio sênior da HabitaSec
nacionais e multinacionais em Gestão
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de Administração do Instituto
Administração pela Universidade
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Foi secretário-executivo do Ministério
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da Fazenda e membro dos Conselhos de
É membro da Rede de Repensadores
Administração da Caixa, Banco do Brasil
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dedicados a temas como inovação e
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Para Ana Luisa Almeida, o ‘Prêmio Marco Maciel: Ética e
Transparência entre o Público e Privado’ poderá não só
ampliar, como reforçar o debate sobre as boas práticas do
mercado de RIG, tão necessário neste momento em que o
país atravessa.

Cerimônia de lançamento do
Prêmio Marco Maciel de Ética e
Transparência, em setembro de
2017, no Panteão da República
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para avançarmos em um modelo de desenvolvimento
político, econômico e social alicerçado em valores que
transformam nossa cultura e sociedade alinhados aos
desafios do mundo contemporâneo”, observa Ana Luisa.
Já Emílio Carrazai destacou a homenagem ao patrono
deste prêmio, o advogado, professor, ex-senador e
ex-presidente da República Marco Maciel, que deixou
um legado de discrição, honradez, cordialidade e
dedicação ao trabalho em todas as funções públicas
desempenhadas, ao dedicar ampla atenção às
questões institucionais. Foi também Marco Maciel
que, por três décadas – entre 1974 e 2002 – lutou
pela regulamentação das Relações Institucionais e
Governamentais no Brasil como o melhor caminho da
ética e da transparência da atividade.
“O prêmio celebra o legado de um homem público que
serviu ao país fazendo todas as opções difíceis, em
momentos difíceis da história, sempre pelo caminho
da ética. Nesta quadra penosa, em que a política se
tornou uma troca de insultos, e em que os as fronteiras
de independência entre os Poderes são erodidas pelo
personalismo minúsculo de alguns, sobrelevam na
figura pública de Marco Maciel as virtudes do prócer
republicano: respeito ao próximo; lhaneza no trato
interpessoal; elegância no exercício da magistratura;
honradez; cultura; e probidade. Sua ausência faz falta ao
país”, pontuou Carrazai.
De acordo com Paulo Nassar, o Prêmio Marco Maciel
sintetiza de certa forma uma demanda da sociedade, que
exige relações mais éticas e transparentes nas relações
entre o Público e o Privado.

“O momento atual do país exige uma modernização nas
relações público-privadas. É preciso uma mudança de
paradigma, de atitudes, tanto por parte de executivos quanto
dos agentes públicos. A sociedade não aceita mais situações
de conluio, relacionamentos baseados em trocas e agendas
obscuras — sob risco de colocar em xeque a própria reputação
das empresas, construída ao longo de décadas. Desta forma,
o Prêmio Marco Maciel é de grande valor para reconhecer as
boas práticas na comunicação corporativa e as instituições
que contribuem para a ética e a transparência na relação
público-privada”, destacou Nassar.

HISTÓRICO DO PRÊMIO MARCO MACIEL
O Prêmio Marco Maciel foi lançado no ano passado na Praça
dos Três Poderes em Brasília, junto ao Panteão da Pátria,
e coroou a celebração dos dez anos de criação da Abrig,
entidade que nos últimos dois anos cresceu mais de 400% em
número de associados.
O evento de lançamento do Prêmio foi prestigiado por
autoridades e políticos que conviveram com o ex vice
presidente da República, Marco Maciel, com destaque para
o ministro da Educação, Mendonça Filho (DEM-PE), senador
Ronaldo Caiado (DEM-GO), deputado Fernando Monteiro
(PP-PE), dentre outros. Everardo Maciel, ex secretário da
Receita Federal, falou em nome da Família que também
esteve presente ao evento.
A ideia é que o Prêmio Marco Maciel, anualmente,
reconheça, valorize e condecore aquelas instituições
que congregam profissionais, acadêmicos, autoridades
públicas, personalidades e jornalistas que colaborem para a
disseminação e o fortalecimento da ética e da transparência
na relação entre o público e o privado.
O Prêmio Marco Maciel abrange cinco distintas categorias:
RIG em organizações públicas, RIG em organizações privadas
e mistas, RIG na sociedade civil organizada, Jornalismo
sobre a atividade de RIG, e Instituição de Ensino em RIG. As
instruções aos interessados no Prêmio Marco Maciel estão no
site da Abrig (www.abrig.org.br).

Ângela Rehem é vice-presidente da Abrig. Graduada em Jornalismo e Relações Públicas, com especialização em
Políticas Públicas pela Universidade de Brasília e MBA em Gestão Empresarial pela Fundação Dom Cabral. Atuou
como diretora de Relações Governamentais do Grupo Abril entre 2000 a 2015. É sócia-fundadora da Libertas Estratégias em Relações Governamentais e Institucionais.
1
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CURSO DE EXTENSÃO

EM RELAÇÕES INSTITUCIONAIS
E GOVERNAMENTAIS ABRIG

CURSO COM 1O MÓDULOS
CARGA HORÁRIA:
150 HORAS, 15H CADA.
CERTIFICAÇÃO:
FACULDADE DA INDÚSTRIA IEL

ÍNICIO DO CURSO:
04/06/2018
AULAS SEGUNDAS E
QUINTAS DE 19H ÀS 22H15
MAIS INFORMAÇÕES EM:
WWW.ABRIG.ORG.BR

1. ÉTICA E COMPLIANCE
2. FUNDAMENTOS DE RIG
3. POLÍTICA BRASILEIRA
4. PROCESSO POLÍTICO INSTITUCIONAL
5. PROCESSO LEGISLATIVO APLICADO A RIG
6. POLÍTICAS PÚBLICAS
7. REGULAÇÃO E PRÁTICA DE RIG
8. COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL E GESTÃO DE CRISE
9. INTELIGÊNCIA COMPETITIVA
10. NEGOCIAÇÃO

INSCRIÇÕES ABERTAS
ATÉ 30/05 DE 2018
UMA PARCERIA DA ABRIG COM IEL. INICIATIVA DA CNI.
REUNIMOS O MAIS DESTACADO QUADRO DE PROFESSORES DA
ÁREA, PROFUNDOS CONHECEDORES DA TEORIA E DA PRÁTICA.

CAPACITAÇÃO
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CARREIRA

QUALIFICAÇÃO EM
GERENCIAMENTO
DE CRISES

ABRIG APROFUNDA PARCERIA COM O INSTITUTO SAGRES
PARA LANÇAR O PRIMEIRO CURSO DE EXTENSÃO EM
COMUNICAÇÃO E GESTÃO DE CRISES. O OBJETIVO É
CAPACITAR ESPECIALISTAS NO GERENCIAMENTO DE
CRISES INSTITUCIONAIS OU CORPORATIVAS PROVOCADAS
POR ESCÂNDALOS DE CORRUPÇÃO, ACUSAÇÕES DE
TRABALHO ESCRAVO NAS EMPRESAS OU, AINDA,
DESASTRES AMBIENTAIS
VERÔNICA KORILIO1

Alianças estratégicas, acordos de cooperação técnica,
arranjos produtivos e parcerias vêm marcando forte
presença no mundo das organizações, propiciando
substituir a competição — muitas vezes desproporcional
e desleal — por uma lógica colaborativa e um modelo
econômico mais sustentável. Nesse ambiente típico
do Século XXI, a Associação Brasileira de Relações
Profissionais e Governamentais, Abrig, vem buscando o
caminho das alianças a fim de proporcionar capacitação
profissional crescente a seus associados. Em 2017, lançou
o Curso de Extensão em RIG, em parceria com o Instituto
Euvaldo Lodi, IEL. Em maio de 2018, o curso inicia sua
segunda turma.
Outra aliança relevante é com o Instituto Sagres -- Política
e Gestão Estratégica Aplicadas. Fundado em 2004, o
instituto já realizou consultoria e capacitação para 33
parceiros, como Ministério Público do Trabalho, o Banco
Central, a Secretaria do Meio Ambiente de São Paulo, o
Banco Interamericano de Desenvolvimento e o Programa
das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD).
Em 2017, Abrig e Sagres instituíram amplo Acordo de
Cooperação. O primeiro projeto de execução conjunta foi
a criação de um grupo de estudos para traçar os “Cenários
Prospectivos para o Brasil em 2022” – cujos resultados
serão publicados este ano.
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No início de 2018, o acordo entre Abrig e Sagres se
aprofundou para a organização do Curso de Extensão em
Comunicação e Gestão de Crises. O objetivo é capacitar
profissionais de RIG e de Comunicação (jornalistas e
assessores de imprensa), como também profissionais
das áreas de Ciência Política, Ciência da Informação e
similares, que buscam se especializar no gerenciamento de
crises institucionais e corporativas.

NOVA ESPECIALIDADE
A consolidação da Democracia no Brasil — com a
combinação da autonomia do Ministério Público e a
independência operacional de órgãos como Polícia
Federal, Receita Federal, COAF e Banco Central — aliada
à liberdade de expressão da imprensa, têm aumentado
de modo substancial a capacidade de investigação sobre
entes públicos e privados. Assim, o país vem sendo
transformado em permanente cenário de escândalos,
envolvendo autoridades do governo, políticos e, mais
recentemente, empresas privadas e estatais.
Em outra vertente, demandas crescentes da sociedade por
questões como cidadania e meio ambiente têm provocado
crises corporativas, com acusações de trabalho escravo
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nas empresas, discriminação de gênero ou étnica e, ainda,
desastres ambientais. Para gerir essa profusão de crises,
são necessários profissionais especializados e qualificados.
É por essa razão que Abrig e Sagres ampliaram a parceria
lançando um curso para capacitar seus associados nessa
nova especialidade.
AS PEDRAS E AS VIDRAÇAS
O Curso de Extensão em Comunicação e Gestão de Crises,
programado para iniciar em junho, oferece 10 disciplinas
e o total de 120 horas/aula. O curso começa com a
disciplina A pedra e a vidraça: como lidar com a mídia,
na qual busca explicar como agem, o que pensam, quem
os alimenta de informações e quais interesses estão por
trás dos profissionais que provocam as crises de imagem,
os jornalistas investigativos, chamados no mercado de
“pedras”; para a seguir ensinar às “vidraças” (assessores
de autoridades ou de empresas) como lidar com as
armadilhas permanentes.
Além do conteúdo didático, outro ponto alto do curso
é ter conseguido reunir alguns dos mais qualificados
profissionais do país especializados em Comunicação e
em Gestão de Crises. Há dois coordenadores, Homero
Zanotta e Hugo Studart. Zanotta, um dos fundadores
do Instituto Sagres, é doutor em Ciências Militares,
especialista em Inteligência, em Comunicação Social e em
gerenciamento de crises. Atuou no Gabinete de Segurança
Institucional da Presidência da República de 2004 a 2011,
onde participava do gerenciamento de crises. Enfim, um
expert em ser “vidraça”. Entre suas disciplinas no curso,
está Formação de um Gabinete de Crise e Análises de
crises clássicas bem (ou mal) gerenciadas.
Studart, por sua vez, diretor de Comunicação da Abrig,
jornalista, mestre e doutor em História Política, professor

e executivo de RIG, atuou por quase 30 anos como
repórter investigativo, editor ou colunista em veículos
como O Estado de S. Paulo e Folha de S. Paulo; revistas
Veja e Dinheiro; e como Diretor e colunista da IstoÉ.
Enfim, um expert em atirar “pedras”. Entre suas disciplinas,
Inteligência e contrainteligência na Gestão de Crises e
Técnicas de persuasão e gestão de network.
O jornalista e escritor Mário Rosa também é um dos
professores do curso. Trata-se de um dos primeiros
consultores do país em gestão de reputação, com
experiência no gerenciamento de crises de grandes
corporações como Grupo Cassino, Ambev, OAS, Camargo
Correa e Opportunity. Também prestou consultoria para
figuras públicas como ex-presidentes Fernando Henrique e
Lula. É autor de quatro livros sobre o tema: “A Síndrome de
Aquiles”, “A Era do Escândalo”, “A Reputação na Velocidade
do Pensamento” e “Memórias de um Consultor de Crises”.
Está escalado para ministrar a disciplina Metodologias e
ferramentas de Gestão de Crises de Imagem.
A equipe de professores conta com Egberto Salóes
do Amor, analista e gestor de riscos e de fraudes, que
atuou como assessor do Controle Interno do Exército
para os Jogos Olímpicos Rio 2016. Salóes vai ministrar a
disciplina Ferramentas de gestão de riscos. A professora
Romaly de Carvalho, por sua vez, é especialista em
Psicologia Comportamental no Trabalho, consultora em
Comunicação Interpessoal, Marketing Pessoal e Etiqueta
Profissional. Vai ministrar a disciplina Comunicação
interpessoal aplicada às Relações Institucionais. Fechando
a equipe, o professor Raul Sturari, doutor em Prospectiva
e Estratégia, que atuou como Secretário-Executivo do
Núcleo de Assuntos Estratégicos da Presidência no
governo Lula e foi coordenador do Projeto “Brasil 3
Tempos”. Sua disciplina é Prospecção estratégica para
prevenção de crises. Trata-se, enfim, de uma rara aliança
de competências técnicas, metodologias e expertises
pessoais que podem proporcionar aos participantes
do curso o aperfeiçoamento de suas competências e a
aquisição de outras, tornando-se, com isso, mais valiosos,
competitivos e demandados no mercado de trabalho.
Para saber mais sobre o curso, acesso os sites
abrig.org.br e sagres.org.br.

Maria Verônica Korilio Campos é presidente do Instituto Sagres -- Política e Gestão Estratégica Aplicadas e consultora
e professora nas áreas de Administração Pública, Gestão de Pessoas, Planejamento e Gestão. É analista de Finanças e
Controle do Ministério da Fazenda. Atuou na Secretaria do Tesouro Nacional, Caixa Econômica Federal, Secretaria de
Política Econômica e na Delegacia da Fazenda Nacional.
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CAPACITAÇÃO

Paulo Castelo Branco, presidente do Conselho de Ética da Abrig, e
o professor Mário Rosa, no lançamento do Curso de Extensão em
Comunicação e Gestão de Crises. Ao fundo, os professores: Sturari (esq),
Zanotta, Studart, Romaly, Salóes e Verônica
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COLUNA

CONGRESSO EM FOCO

OS RISCOS À
DEMOCRACIA E O
BARULHO QUE
VEM DAS URNAS

SYLVIO COSTA1

Sei lá se memória auditiva é algo que se aplica ao caso, mas
o fato é que seria muito bom manter vivo na lembrança
o barulho que as urnas brasileiras fizeram em 2016. Não
precisa ter o ouvido de um João Gilberto para perceber que
elas falaram, e falaram alto.
No segundo turno das últimas eleições municipais, quase
36% dos eleitores obrigados a votar abriram mão do direito
de escolher o prefeito de sua cidade. Num país onde o voto
é obrigatório, 21,55% dos eleitores não apareceram para
votar, de acordo com os números finais informados pelo
Tribunal Superior Eleitoral. Outros 10,62% anularam o
voto e 3,68% votaram em branco.
Em alguns lugares, o trio abstenções/brancos/nulos passou
do patamar de 40%.
Assim foi, por exemplo, na eleição do prefeito do Rio de
Janeiro, em outubro de 2016. E também em agosto de
2017, na eleição suplementar no Amazonas. E aí, mano,
pode aumentar o volume. Pauleira total o som que veio
do Norte. O governador eleito conquistou a vitória com
33,5% das preferências do eleitorado. O índice de não
comparecimento mais nulos e brancos, no turno decisivo
de votação, alcançou incríveis 43,4%.
Conheci recentemente um taxista, em São Paulo, já
próximo dos 50 anos de idade e que se gabava de jamais
ter votado na vida. “Votar pra quê? Você acha que vou
perder meu tempo pra eleger alguém que depois só vai
mentir, roubar e cuidar do seu interesse?”, perguntava ele.
Perguntava é maneira de dizer. Usava da interrogação
como arma retórica, não estava a fim de ouvir nenhum
argumento em contrário. Política é algo do qual não quer
saber e ponto. Começa o noticiário de política na TV ou no
rádio e ele simplesmente muda de canal.
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Há aqueles que não mudam de canal, mas se recusam
a votar em qualquer um dos, literalmente, milhares de
candidatos que disputam a nossa atenção durante a
campanha eleitoral. “Não acredito em nenhum deles. Vou
anular”, ouvi zilhões de vezes e acredito que você também.
Quando tudo está confuso, como ocorre no Brasil de hoje,
o óbvio pode ser um bom início para iluminar um pouco a
paisagem. E a primeira obviedade, por vezes esquecida, é
que uma parcela crescente da sociedade emite sinais de
insatisfação com as opções que o atual sistema político
oferece.
Para piorar, caem em escala global os índices de
apoio à democracia. Em 2010, segundo a pesquisa
Latinobarômetro, 61% dos latino-americanos disseram
acreditar que a democracia é a melhor forma de governo
existente. Em outubro de 2017, essa frase foi endossada
por apenas 53%. A pesquisa envolveu 20 mil entrevistas e
foi realizada em 18 países. México, com 38%, e Brasil, com
43%, apresentaram os menores percentuais de apoio à
democracia.
Levantamento mais amplo, realizado pelo Pew Research
Center em 38 nações e também divulgado em outubro do
ano passado, mostra que a democracia mantém forte apoio
social, principalmente em países desenvolvidos e com bons
níveis educacionais. No entanto, cresce a adesão a ideias
não democráticas. Para 49% dos respondentes, governos
funcionam melhor quando as grandes decisões são
tomadas por especialistas, não por representantes eleitos.
Foram entrevistadas quase 42 mil pessoas, nos cinco
continentes, e os resultados levam a outra constatação
interessante. O apoio à democracia sobe quando ela
é associada a medidas que ampliam a possibilidade de
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Vejo nesse último dado uma pista importante. É
provável que muita gente tenha passado a desacreditar
na democracia, ou mesmo repudiá-la, porque quer mais
democracia ou melhor democracia. Porque percebe a
distância entre a sua vida real e o mundo em que vivem
políticos e agentes do Estado em geral. Porque não se vê
representada pelos seus representantes. Os exemplos
aqui possíveis são incontáveis, mas fiquemos com o mais
notório deles: como pode um país de maioria feminina
ter menos de um décimo das cadeiras da Câmara dos
Deputados ocupado por mulheres?! Repúdio porque a
galera não aguenta mais ver boa parte do dinheiro de
impostos ser devorado pela corrupção. Que será, segundo
revelou em abril de 2018 o Datafolha, o principal critério
dos eleitores para a escolha dos candidatos em outubro.
Temos no Brasil uma sociedade vibrante, que mudou
muito de perfil nos últimos anos, enquanto o sistema
político se enclausurou, se fechou nele mesmo. Virou
fonte e beneficiário de privilégios que se perpetuam. Isso
vale para os políticos, mas também vale para órgãos e
agentes do Estado envolvidos no que seria uma depuração
da nossa democracia incompleta. O Judiciário e o
Ministério Público que tocam a Operação Lava Jato são os
mesmos que reivindicam salários irreais e privilégios como
o auxílio-moradia para quem tem casa própria na cidade
onde trabalha.
Desde a Carta de 1988 e até alguns anos atrás
praticamente todas as forças políticas tinham em comum
a defesa de um pacto constitucional que prova, por si só,
a importância da política e dos políticos. Um pacto que
inclui respeito às regras de uma economia de mercado
e às liberdades fundamentais, juntamente com a busca
de inclusão social. Graças a ele, vivemos aquelas que

Um péssimo sinal é que começamos a assistir a defesa
aberta de intervenção militar, mesmo que por uma
minoria. A nos deparar com declarações políticas públicas
de chefes militares, algo expressamente vedado por
lei. A testemunhar a ascensão de um tipo de populismo
conservador que deu as caras em outros cantos do
planeta com as mesmas assustadoras características
que aqui exibem: mistificação, ameaças de reedição do
autoritarismo e total desqualificação dos que elegem como
adversários (sejam eles outros políticos, o jornalismo ou
instituições próprias da democracia).
Impossível dizer o que é pior, se é a descrença que leva à
alienação e ao desinteresse pelo destino da coletividade
que você integra ou se é essa indignação engarrafada para
consumo, que toma a forma de namoro com ditaduras. Na
minha visão, e claro que esta é somente a minha visão e
posso estar completamente enganado, enfrentar essa onda
antidemocrática é a tarefa central de todas as pessoas,
organizações e correntes políticas com compromisso com
a democracia. Não é preciso só defender a democracia,
mas trabalhar para que a democracia faça mais sentido
para a população. Que ela se aprofunde e torne seus
resultados mais visíveis para todo mundo.
Julgo impróprio atribuir a política e aos políticos todos os
males do mundo, assim como rejeito a visão moralista que
transforma a corrupção no parâmetro único para análise
da história. Um déspota que não rouba, mas comete
outras atrocidades, tende a ser bem mais pernicioso que
um político corrupto. Mas vejo que há muito a mudar nas
práticas políticas. Nada me incomoda mais que aquela
ideia de que na política feio é apenas perder. De que os
fins justificam os meios. Vem daí o vale-tudo de mentiras,
traições, manipulações marqueteiras, roubalheiras e de
grosserias que, com toda razão, afasta do debate milhões
de eleitor@s. Sabemos que isso voltará a se repetir em
breve, na campanha deste ano, potencializado pelo
cardápio de bruxarias que as novas tecnologias permitem.
Que, no mínimo, estejamos atentos ao teatro dos farsantes
e apuremos os ouvidos para escutar os sons que vêm das
urnas. Não precisa ser João Gilberto para perceber que
elas falam e cantam. Às vezes, também desafinam.

Sylvio Costa é mestre em Comunicações pela Universidade de Westminster, Londres, cidade em que atuou também
como produtor free lancer da BBC. Trabalhou como jornalista em veículos como Folha de SP, IstoÉ e Correio Braziliense,
exercendo as funções de repórter, editor e chefe de reportagem. Também atuou como professor de ensino superior e
oficial de comunicação do Sistema ONU, em Brasília. É o fundador do site e da revista "Congresso em Foco".
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COLUNA

participação cidadã
no processo político,
como maior transparência das
ações dos governantes ou o direito de a
população ser ouvida em plebiscito sobre as
principais questões que lhe afetam.

foram talvez, com todos os seus percalços e limitações,
as duas décadas mais felizes da história brasileira. Elas
combinaram a existência de democracia (ainda que
incompleta) com significativos avanços econômicos e
sociais. Sobretudo nos governos Itamar, FHC e Lula,
superamos a inflação, tivemos estabilidade econômica, o
país cresceu e melhorou a vida da maioria da população.
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COLUNA

RELAÇÕES LEGISLATIVAS

LEGÍSTICA,

A ARTE DE ELABORAR UMA BOA LEI
MIGUEL GERÔNIMO DA NÓBREGA NETO1

A proveitosa discussão sobre a melhoria da qualidade
das leis deve se constituir em uma preocupação dos
agentes envolvidos no processo decisório, como é o caso
dos políticos e de quem exerce a atividade de RIG. O
debate sobre o excesso de proposições em tramitação,
os mecanismos para racionalização do processo
legislativo, as análises de impacto das normas jurídicas,
a transparência e o acesso às informações produzidas no
Legislativo são temas que se inserem no ramo do saber
intitulado Legística, o que não deve ser confundido com o
termo “Logística” (tema de capa desta Edição). “Logística” é
um vocábulo utilizado em outro campo do conhecimento,
sendo sinônimo de provisão de recursos e informações
para a execução das atividades de uma organização.
Todos os anos, inúmeras leis, resoluções, decretos
legislativos e emendas à Constituição entram em vigor,
além da imensa quantidade de atos regulamentadores
editados pelo Executivo. Dessa forma, na formulação
dos preceitos que regulam a vida da sociedade, vários
aspectos e princípios deveriam ser observados para
a produção do ordenamento jurídico, tais como a
organização sistemática de seus dispositivos, a linguagem
utilizada, o preparo técnico de quem o elabora, a avaliação
periódica da norma, entre outros.
Dentre os fundamentos a serem observados, destacase o princípio da necessidade, que estabelece que
somente deva ser prescrita uma ação legislativa se for
absolutamente indispensável. Isso traduz o entendimento
de que, na medida do possível, outras soluções não
normativas serão preferíveis, pois a não intervenção do
Estado em matéria legislativa pode ser mais eficiente e
econômica do que a edição de uma lei, quando a opção é
por uma medida meramente administrativa, mais simples
e, na maioria das vezes, com custos menos elevados. Este
também é o papel da Legística: filtrar o que deve ou não se
tornar lei.
Nesse contexto, a Legística se faz presente como a área
do conhecimento que se ocupa da elaboração das normas,
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visando dar qualidade aos atos normativos. Segundo
Cristas (2006), Legística é o “Ramo do saber que visa
estudar os modos de concepção e de redação dos atos
normativos.”. Para a autora, trata-se da arte de bem fazer
as leis, ao reunir um conjunto de instrumentos com o
objetivo de elaborar a melhor norma possível. Essa área do
saber visa racionalizar a produção legislativa, baseada no
estudo da comunicação, da linguagem e dos meios para a
elaboração das normas.
Como o objetivo da Legística é fornecer as bases para
a formulação de uma lei plena, então o que se poderia
entender como uma boa lei? Para melhor embasar essa
importante indagação, cumpre salientar que a Legística
se baseia em duas dimensões: a material e a formal. A
primeira preocupa-se com o planejamento, a necessidade, a
utilidade, a harmonização da norma com o sistema jurídico
vigente e a avaliação legislativa. Para isso, antes da decisão
de legislar, necessário se faz uma correta descrição do
problema e uma clara definição dos objetivos, a fim de se
optar pela melhor solução. É o que mostra a figura a seguir,
ao enumerar e priorizar as fases de elaboração de uma lei.
ELABORAÇÃO DE UMA LEI

1a
2a
3a
4a
5a
6a
7a

DEFINIÇÃO DO
PROBLEMA
DETERMINAÇÃO
DE OBJETIVOS
ESTABELECIMENTO DE
CENÁRIOS ALTERNATIVOS
ESCOLHA
DAS SOLUÇÕES
AVALIAÇÃO
PROSPECTIVA
EXECUÇÃO
AVALIAÇÃO
RETROSPROSPECTIVA
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ex ante, ou prospectiva, e ex post, ou retrospectiva,
considerando-se que é cíclico o movimento das duas
espécies de avaliação. Apesar da importância do processo
de avaliação normativa, o Brasil é incipiente nessa prática.
Por seu turno, a Legística formal estuda a redação do
ato legislativo propriamente dito, de forma a garantir
clareza e coerência da norma, tornando-a compreensível
e linguisticamente correta. Essa formalidade baseia-se,
essencialmente, na redação, na sistematização de seus
dispositivos (artigos, parágrafos, incisos, alíneas e itens)
e na simplificação da norma, sendo que esta se apoia na
consolidação, codificação e na informatização por meio da
Legimática (a informática a serviço da Legística). No Brasil,
a técnica legislativa é regulada pela Lei Complementar nº
95, de 1998 (BRASIL, 1998), conforme prevê o parágrafo
único do art. 59 da Constituição Federal (BRASIL, 2017).
Por sua vez, o Poder Executivo instituiu o Decreto nº
4.176, de 2002 (BRASIL, 2002), que regulamenta a
matéria em seu âmbito.

Cumpre destacar que não se deve ter a ilusão de que o
Estado monitore todas as normas, dada à diversidade e
a enorme quantidade de atos existentes. Por outro lado,
é preciso saber se determinadas leis estão cumprindo
os objetivos propostos. É o que se espera da legislação
referente às grandes reformas ou às leis de grande impacto,
a exemplo da Lei da Ficha Limpa, Lei Maria da Penha,
Lei Seca, Reforma da Previdência, criação de um novo
imposto etc. A depender da matéria legislada, nem sempre
são necessárias alterações corriqueiras, pois como bem
relata Cristas (2006), “as leis precisam respirar, crescer,
amadurecer e intervenções excessivamente precoces ou
precipitadas podem gerar mais problemas do que aqueles
que visam solucionar”. Em geral, a estabilidade da lei é algo
que deve ser perseguido pela sociedade organizada.

Assim, a interação entre essas duas dimensões (formal e
material) leva à produção de normas adequadas e eficazes
para a sociedade, pois a Legística, conforme já registrado,
atua não apenas nas técnicas de uma boa redação, mas
principalmente na decisão de legislar, verificando a
necessidade ou não de novas leis.

Assim, um debate importante a ser enfrentado diz
respeito à atuação dos parlamentares no Congresso
Nacional para se tentar garantir a qualidade de produção
legislativa. Como exemplo destaca-se o número excessivo
de Comissões das quais os parlamentares são membros,
como também a quantidade de matérias levadas ao regime
de tramitação de urgência. Este último instrumento
utilizado sem medida fica banalizado, já que nem todas as
proposições urgentes são deliberadas em tempo hábil.

A fim de antecipar e verificar o impacto e a efetividade da
norma surge um elemento essencial na Legística material,
que é a avaliação legislativa. Para Cristas (2006), essa
verificação “pretende encontrar elementos da prática
social que permitam perceber se certo ato normativo é
necessário e que efeito esperado terá ou se cumpriu os
objetivos a que se propunha”. No caso, dois momentos
devem ser examinados: o início e o fim do processo, o que,
tecnicamente, chama-se, respectivamente, de avaliação

Surge, nesse contexto, a oportunidade para quem atua em
RIG, a fim de colaborar para o aprimoramento do processo
de elaboração das leis, por meio do oferecimento de
informações confiáveis e de qualidade aos legisladores com
o fim de contribuir com a efetividade das normas, capazes
de satisfazer os meritórios anseios da sociedade e os
pleitos dos segmentos representados. Observar, assim, os
preceitos de Legística e atuar de forma ética e transparente
é fundamental para o profissional de RIG que, com essa
postura, colabora sobremaneira com o estado da arte do
ordenamento jurídico nacional.

Miguel Gerônimo da Nóbrega Neto é mestre em Poder Legislativo e especialista em Processo Legislativo. Graduado
em Ciências Econômicas e em Direito. Professor de Processo Legislativo da Fundação Getúlio Vargas (FGV) e da Abrig/
IEL. Autor de cinco livros sobre Processo Legislativo. Vice-Presidente da Comissão de Assuntos Legislativos da OAB/DF.
Coordenador do Comitê de Regulamentação da Abrig e membro do Comitê de Capacitação da Entidade.
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COLUNA

ATUALIDADES TRIBUTÁRIAS

ONDE DÁ PARA AVANÇAR
NO CÓDIGO DE DEFESA
DO CONTRIBUINTE
MÍRIAN LAVOCAT1
O 2018 começou preocupando o contribuinte com a
edição da Lei nº 13.606/2018, que alterou a lei do CADIN
(cadastro informativo de créditos não quitados do setor
público federal) para permitir que a Fazenda Nacional,
antes mesmo de ajuizar a execução fiscal torne indisponível
o patrimônio móvel e/ou imóvel do devedor. Houve reação
imediata e a lei já é objeto de pelo menos quatro ações
diretas de inconstitucionalidade, sob a relatoria do ministro
Marco Aurelio, sem, contudo, previsão de julgamento pelo
Supremo Tribunal Federal.
Por sua vez, no contencioso administrativo, depois de
três anos no holofote midiático em razão da denominada
Operação Zelotes, o CARF iniciou 2018 com muitas
expectativas, depois de um 2017 com diversas ações
judiciais questionando o bônus de produtividade dos
auditores fiscais e o famigerado voto de qualidade, aquele
em que o conselheiro representante da Fazenda Nacional,
desempata o julgamento, sempre que ocorrer empate na
votação entre conselheiros fazendários e conselheiros
representantes dos contribuintes.
Em 17 de abril último, tivemos a alteração do Regimento
Interno do Tribunal administrativo por meio da Portaria MF
nº 153, trazendo, primordialmente, mudanças na estrutura
funcional do órgão. Segundo o próprio CARF, mencionadas
mudanças possuem o condão de modernizar a área de
gestão e aperfeiçoar dispositivos inerentes à área judicante.
Enquanto isso, no Congresso Nacional, as anualmente
esperadas reforma tributária, simplificação das obrigações
acessórias e reforma do PIS e da COFINS ainda não têm
curso forte e diante da aproximação do período eleitoral há
grande possibilidade de só voltarem à discussão em 2019.

Um dos fatores que pesa para o não andamento das matérias
é, sem dúvida, a falta de composição dos players envolvidos,
já que não há consenso nem sobre o formato destas reformas.
Neste cenário, ganha força o Projeto de Lei Complementar
do Senado nº 298/2011, Código de Defesa do Contribuinte.
O PLC de autoria do Senador Armando Monteiro, cuida em
reunir o conjunto de direitos e assegurar o cumprimento
de obrigações por parte dos Fiscos Federal, Estaduais,
Municipais e Distrital.
O texto contém normas fundamentais sobre a legalidade
da instituição do tributo e de taxas, fruição de imunidades
tributárias, exercício do direito de petição, obtenção
de certidões em órgãos públicos, limites à cobrança
extrajudiciais de tributos, efeitos da declaração da
inconstitucionalidade dos tributos em relação ao prazo
de quitação oferecido ao contribuinte, papel do Poder
Judiciário na desconsideração da personalidade jurídica de
sociedade, limites de sanção ao contribuinte que provoca o
Poder Judiciário, estabelecimento da presunção de boa-fé
do contribuinte e vedação de condições que limitem o poder
recursal ou de defesa dos contribuintes. Elenca os direitos
do contribuinte, os fundamentos do sistema tributário
simplificado, princípios demasiadamente perseguidos face
um ambiente de insegurança jurídica, fruto das constantes
alterações da jurisprudência pelo Tribunais pátrios.
O projeto já passou por audiência pública, foi aprovado na
Comissão de Assuntos Econômicos, encontrando-se em
estágio avançado de tramitação no Senado.
Num ambiente de insegurança jurídica do contribuinte, como
já pontuamos, a aprovação da proposição pode significar um
enorme e talvez isolado avanço em sua defesa em 2018.

Mírian Lavocat é Sócia-fundadora de Lavocat Advogados. Foi advogada da Confederação Nacional da Indústria – CNI,
conselheira do Conselho de Contribuintes do Ministério da Fazenda e, posteriormente, do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais – CARF, além do Conselho Nacional de Imigração do Ministério do Trabalho e Emprego. É Consultora
da Comissão Especial de Direito Tributário da Ordem dos Advogados do Brasil, Conselho Federal.
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EVENTOS ABRIG
Confraternização de
final de ano Abrig

20/12/2017
Os associados e diretores Marcelo Moraes e Renault de
Castro reuniram convidados para a confraternização
da Associação Brasileira de Relações Institucionais
e Governamentais, na quarta (21/12), em evento
na churrascaria Steak Bull. Os associados puderam
comemorar a criação do prêmio Marco Maciel de Ética
e Transparência, o avanço da aprovação da proposta de
regulamentação do trabalho e a ampliação da revista e TV
da associação.

Café com Autoridade com
Carlos Marun

06/02/2018
Em fevereiro foi realizado o Café com Autoridade, do
mês com a presença do Ministro Chefe da Secretaria de
Governo, Carlos Marun, amplamente coberto pela mídia.
O ministro discutiu vários temas, incluindo a reforma da
previdência e a interação entres os poderes executivo e
judiciário.

PALESTRA FGV

Café com Autoridade: Presença
especial de Rodrigo Maia

31/01/2018
O primeiro Café com Autoridade do ano contou com a
presença especial do Deputado Rodrigo Maia, presidente
da Câmara dos Deputados. No evento, realizado no
restaurante Rubaiyat de Brasília, o Presidente abordou
temas como a regulamentação da atividade de RIG no
Brasil e as prioridades da agenda parlamentar, entre outros.

Revista Brasileira de Relações Institucionais e Governamentais

05/03/2018
Com convite de Rodrigo Navarro, o mercado de RIG
nas visões do presidente Guilherme Cunha Costa, do
conselheiro Godofredo Diniz e do especialista em RH
Guilherme Maciel. O crescente mercado, suas demandas,
o perfil buscado pelas empresas para o profissional da área
e a importância estratégica da atividade. Também foram
abordados temas como regulamentação da atividade de
RIG e a inclusão na CBO.
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05/03/2018
O presidente Guilherme Cunha Costa e o presidente do
Conselho Superior Ruy Coutinho fizeram uma visita ao
Diretor de Planejamento do BNDES e a equipe de RIG da
Instituição.

Happy Hour Abrig

13/03/2018
A ABRIG recebeu os estudantes da Graduate School
of Political Management da George Washington
University, em Washington D.C., para uma happy hour
no restaurante Rubaiyat de Brasília.

Assembléia Geral Ordinária

09/03/2018
A primeira AGO da ABRIG em 2018 foi realizada no
dia nove de março no auditório da Associação Nacional
dos Funcionários do Banco do Brasil (ANABB), que se
associou à ABRIG. Foram apresentados o Relatório Anual
de Atividades e as Demonstrações Financeiras de 2017 e
discutidas as prioridades para o biênio 2018/2019.

Abrig apresenta sua nova
Diretoria e convida o Ministro
Eliseu Padilha para a
Conferência Internacional

Abrig debate

13/03/2018
O Ministro-Chefe da Casa Civil Eliseu Padilha recebeu
em audiência a nova diretoria da ABRIG. Os diretores
agradeceram a inclusão da atividade de RIG na CBO,
apresentaram os projetos da Associação para 2018, e
convidaram o ministro para a Conferência Internacional
+Logística + Inovação.

13/03/2018
Foi realizado um debate com a presença do presidente
Guilherme Cunha Costa e do vice-presidente Jack
Corrêa na FADISP do Jardim América, em São Paulo. O
foco da discussão foi a inclusão da área de RIG na CBO,
a regulamentação da atividade e o papel da Associação
nesse cenário.
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Assembleia Geral Ordinária
Abrig na Intermodal

16/03/2018
A Abrig esteve presente na Intermodal, feira internacional
de logística, transporte de cargas e comércio exterior
para conhecer melhor esse setor que é o foco da 1ª
Conferência Internacional da Abrig, nos dias nove e
dez de maio em Brasília. Representaram a Associação
o presidente Guilherme Cunha Costa e o Diretor de
Capacitação Márcio Artiaga.

13/03/2018
Foi realizada no dia 26 de março a eleição para a
diretoria da ABRIG para o biênio 2018-2019. Foi eleita
de forma unânime a Chapa ConsolidAÇÃO liderada
pelo presidente Guilherme Cunha Costa e pelo 1o
vice-presidente Jack Corrêa. A Associação deseja sorte
à nova diretoria e agradece o trabalho, dedicação e
competência do período anterior.

Reunião de Diretoria do Biênio
2018/2019

Café com Autoridade –
Edição especial no mês
Internacional da Mulher

20/03
Em comemoração e homenagem ao Dia Internacional da
Mulher, foi realizado o Café com Autoridade de março com
a ilustre presença da Advogada-Geral da União, Ministra
Grace Mendonça e com participação do ex-presidente do
Supremo Tribunal Federal, o ministro Ayres Britto. Foram
discutidas a nova abordagem da AGU de diminuição de
litigiosidade e a importância de se resgatar a Constituição
Federal, entre outros temas.
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02/04/2018
A primeira reunião da nova diretoria ocorreu na sede da
Frente Parlamentar da Agropecuária (FPA) e tratou de
vários assuntos, incluindo o Instituto Internacional de
Políticas Públicas (I2P2), a 1ª Convenção Internacional
+Logística +Inovação e a designação de diretores e
coordenadores temáticos.

Abrig na TV Câmara

03/04/2018
O presidente Guilherme Cunha Costa participou do
programa Expressão Nacional (TV Câmara) acompanhado
do deputado Valmir Prascidelli (PT-SP), da deputada
Cristiane Brasil (PTB-RJ) e do presidente do Irelgov Erik
Camarano. O tema do debate foi “Lobby legal: por que não?
A Câmara debate a regulamentação do lobby”.
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Abertura do curso com
especialistas norte americanos
em mídias sociais e campanhas
eleitorais.

10/04/2018
O Ministro do Trabalho Helton Yomura recebeu diretores
da ABRIG em audiência para tratar do “Termo de
Compromisso” que será assinado durante a Conferência
Internacional +Logística +Inovação visando a geração
de empregos formais no Setor de Logística e Inovação.
O Presidente aproveitou para novamente agradecer a
publicação da CBO pelo Ministério do Trabalho.

07/04/2018

Solenidade de posse

Abrig debate

09/04/2018
Realizado mais um debate com a presença do presidente
Guilherme Cunha Costa, do ex-ministro Valdir Simão e
do ex-Secretário Executivo do Ministério da Justiça, o
associado Rafael Favetti na Livraria Cultura em São Paulo.
O Tema do debate foi o Momento jurídico /Institucional e
debateram leniência, corrupção e Regulamentação de RIG
próximo à Sociedade.

10/04/2018
Tomou posse no dia 10 de abril a nova diretoria da
ABRIG para o biênio 2018-2019. A solenidade ocorreu
no Panteão da Pátria Tancredo Neves e contou com a
presença dos empossando, seus convidados, associados
da ABRIG e autoridades políticas e jurídicas. Na cerimônia
foi anunciado o lançamento do Instituto Internacional de
Políticas Públicas.

Aberje Trends

25/04/2018
Em 25 de abril, em São Paulo, a Abrig participou da 3ª
edição do Aberje Trends – Tendências em Comunicação,
evento promovido pela Aberje que tem como objetivo
discutir as transformações da sociedade e debater os
rumos do jornalismo e da comunicação empresarial no
país. E foi discutido os limites do lobby e os caminhos para
as relações governamentais e institucionais no Brasil.
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Gravação GNT

26/04/2018
A Abrig participa de gravação do programa da GNT sobre
Democracia que vai ao ar em Agosto.

Reunião na Federação das
Indústrias do Estado do Ceará

27/04/2018
Por iniciativa dos Associados Vitor Pedroza, Ricardo
Parente e Fábio Saboya, a Federação das Indústrias do
Estado do Ceará reuniu 23 profissionais de Relações
Institucionais de Governamentais do Estado para a criação
de um grupo de debate de RIG.

Entrevista ao Jornal Diário do
Nordeste

27/04/2018
Em entrevista ao Jornal Diário do Nordeste, em Fortaleza,
Guilherme Cunha Costa falou sobre a tramitação da
Regulamentação do profissional de Relações Institucionais
e Governamentais que está no Congresso Nacional. E
comentou que com a regulamentação haverá mais haverá
mais segurança para as autoridades e transparência para a
sociedade.
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Lançamento do Curso de
Extensão em Comunicação
e Gestão de Crises

27/04/2018
O Instituto Sagres de Gestão Estratégica Aplicada, em
parceria com a Abrig, lançaram em Brasília o Curso de
Extensão em Comunicação e Gestão de Crises. O evento
contou com a palestra do jornalista Mário Rosa, um dos
mais conceituados consultores do país em gerenciamento
de crises e gestão de imagem, um dos professores do
curso. O 1º vice-presidente da Abrig, Jack Corrêa, que
representou a entidade no evento, lembrou em seu
discurso a relevância da parceria estratégica da entidade
com o Instituto Sagres para a qualificação dos profissionais
de RIG. Também estiveram presentes no evento a vicepresidente da Abrig, Ângela Rehem, e Paulo Castelo
Branco, presidente do Conselho de Ética da entidade. Na
foto, Jack Corrêa (esq.), com Verônica Korilio, presidente
do Sagres, e o palestrante Mário Rosa.

Reunião na Polícia Rodoviária
Federal

02/05/2018
Em reunião da Abrig com a Polícia Rodoviária Federal,
juntamente com o Sr. José Hélio Fernandes e Edmara
Claudino, da Associação Nacional do Transporte de Cargas
e Logística (NTC) e Dr. Rafael favetti, associado da Abrig,
foi apresentado à Conferência + logística + inovação.

INFOGRÁFICOS
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