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Resumo: 
A Constituição de 1988 garante em seu artigo 5º, inciso XVII, a plena a liberdade de 

associação para fins lícitos. Esse direito inclui, entre outros, a congregação de pessoas e 

entidades que se unem na defesa de seus interesses junto ao Poder Público. Entre entes 

formam grupos que atuam em várias esferas do Estado brasileiro e sua presença no 

Congresso Nacional tem papel preponderante no processo legislativo e na criação de leis 

que se coadunem com as necessidades e os anseios da sociedade.  Nesse contexto, 

propõe-se verificar o nível de formalização do acesso desses grupos às dependências de 

ambas as Casas, Câmara e Senado, perquirir quem efetivamente está registrado como 

representante de grupos, qual é o nível de informalidade que cerca essa atuação e os 

seus efeitos na defesa dos interesses de seus representados. 
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2. OBJETIVOS 

Gerais: Mapear e avaliar o acesso de grupos de interesse na Câmara dos Deputados. 

Específicos: 

a. Verificar quais são os representantes de grupos de interesse com registro para 
atuar no Congresso Nacional; 

b. Analisar os critérios utilizados por ambas as Casas para outorgar o acesso desses 
representantes as suas dependências; 

c. Averiguar o grau de formalização desse acesso; 
d. Inquirir a ausência de registro por parte de grupos que atuam em ambas as Casas; 
e. Investigar o nível de informalidade que cerca a atuação dos grupos de interesse no 

Congresso Nacional; 
f. Analisar os efeitos da informalidade na atuação desses grupos. 
g. Identificar e analisar os padrões de utilização de outros mecanismos formais de 

participação 
h. Identificar barreiras à participação e sugerir melhoramentos 

 

3. JUSTIFICATIVA 

Conquanto não seja atividade ilegal no Brasil, a prática do lobby – ou da 

representação de interesses - carrega em si um estigma negativo que não pode ser 

menosprezado. É corriqueiro nos dias de hoje encontrar nas manchetes de grandes ou 

pequenos jornais brasileiros alguma informação que associe suspeitas de tráfico de 

influência ou de corrupção ao trabalho de lobistas.  

Por outro lado, sabe-se que se trata não só de atividade lícita, mas também está 

prevista na Constituição Federal como parte indissociável do jogo político-democrático 

que se desenvolve todos os dias na órbita dos três Poderes do Estado. Assim, 

compreender como se dá a atuação dos lobistas é de grande importância não só para se 

lançar luz sobre dúvidas que ainda pairam sobre essa atividade, dissociando-a da 

corrupção, mas para assimilar a forma como esses profissionais planejam suas 

estratégias de atuação junto ao Estado. Nesse contexto, emerge como de fundamental 

importância a verificação do acesso das pessoas físicas e jurídicas autorizadas a exercer, 

no âmbito das instituições do Poder Publico brasileiro, a atividade de representação e 

defesa de interesses. 

Sua relevância pode ser constatada na inclusão da exigência de cadastro perante 

os órgãos responsáveis pelo controle de sua atuação no âmbito da Administração Publica 

Federal, tal como disposto nas propostas de regulamentação da atividade do lobby em 

tramitação nas Casas do Congresso Nacional. 



Acreditamos que a investigação dos níveis de institucionalização do acesso dos 

representantes dos grupos de interesse às dependências da Câmara dos Deputados e do 

Senado Federal pode servir para apontar eventuais diferenças não só na atuação desses 

grupos, mas na forma como eles interagem com os parlamentares e a burocracia das 

duas Casas e nos resultados que obtêm. 

 
4. REVISÃO DE LITERATURA 

Pesquisar lobby, seus atores e sua influência na formatação de políticas públicas 

passa pela compreensão do processo de decisão política. Embora com poucos estudos 

dedicados especificamente para o tema, o processo de decisão política merece atenção 

porque envolve o conhecimento do meio em que se desenvolve o jogo do poder, 

realçando a interação política entre os diversos atores envolvidos no processo, dentro de 

uma arena delimitada por regras próprias (formais ou informais). Lindblom, em sua obra O 

processo de decisão política, dá especial relevo a esse ponto da discussão e afirma que a 

importância dos grupos de interesse no processo decisório é de tal sorte relevante que 

não raro eles não são classificados como meios ou agentes de influência e persuasão, 

mas como parte da elite de formuladores de decisões (LINDBLOM, 1981).  

Se verdadeira ou não a assertiva de Lindblom, o fato é que no Brasil o Lobby não é 

legalmente reconhecido como atividade profissional. Sua participação no processo 

decisório, contudo, está assegurada na Constituição Federal (BRASIL, 1988), em 

princípios que desenham a democracia de cunho participativo que imaginou o constituinte 

de 1988. Meyer-Pflug et. alli (2008) apresentam alguns desses princípios, como o 

pluralismo político, direito de petição, a possibilidade de participação pública como forma 

de controle e fiscalização da atividade pública e exigência dessa mesma participação 

popular como requisito de validade para vários atos das autoridades públicas constituídas.  

Desta sorte, se não regulamentada em lei, a existência e atuação de grupos de 

interesses e da atividade do lobby é corolário do princípio do estado democrático, previsto 

ainda no preâmbulo da citada Carta de 1988. A carência de lei regulamentadora, contudo, 

faz com que a atividade se desenvolva no campo da informalidade ou no campo do 

improviso. Administrativamente, as casas legislativas editam alguns procedimentos ou 

adotam algumas práticas para organizar a prática latente da atuação do Lobby. Na 

Câmara dos Deputados, por exemplo, há a exigência de que todas as entidades 

regularmente instituídas se cadastrem junto à Mesa Diretora. Nesse contexto, 

levantamento prévio obtido na 1ª Secretaria aponta que até 29 de março de 2016 havia 

96 assessorias parlamentares de órgãos do governo e 237 assessorias de entidades de 



classe cadastradas e aptas a atuarem naquela casa legislativa. O número revela a 

dimensão do campo a ser estudado. 

Revela, também, o fato de que conhecer as regras informais que, ao lado das regras 

formais, delimitam a arena e o modo de atuação das entidades lobistas junto ao 

Parlamento, é de interesse por um lado, das próprias entidades, como parte importante 

das informações necessárias para a realização de sua atividade. Por outro lado, também 

é de interesse da Ciência Política e seus pesquisadores, como parte necessária à 

compreensão do processo de formulação de políticas públicas e tomada de decisão. 

Justificando o interesse para o primeiro grupo, Vance, em seu manual de táticas para a 

atuação na defesa de interesses junto ao Congresso Nacional Americano, demonstra que 

o conhecimento da arena de atuação, com a completa compreensão das regras escritas e 

não escritas, faz parte indispensável ao planejamento e desenho de estratégias de 

qualquer assessoria de defesa de interesses (VANCE, 2102, p. 62). Da mesma sorte, 

Lindblom (1998) e North (1990) reputam indispensável à compreensão do processo de 

decisão conhecer as regras informais e as práticas institucionais.  

 

5. METODOLOGIA 

A pesquisa será de natureza híbrida, utilizando-se de métodos qualitativos e 

quantitativos. Conterá elementos de pesquisa bibliográfica, exploratória, documental, 

descritiva. A etapa exploratória e documental buscará delimitar o objeto de estudo, 

enquanto que do levantamento bibliográfico, serão extraídos elementos teóricos para 

construção das primeiras hipóteses e para base comparativa dos resultados da pesquisa.  

Surveys serão utilizados para levantamento das características comuns de cada 

entidade a ser pesquisa. Grupos focais servirão para troca de experiências entre 

representantes dos pesquisados e revisão dos achados nos surveys. Entrevistas em 

profundidade são ferramentas adequadas para verificar as peculiaridades de cada 

entidade e para elucidação de pontos que ficarem obscuros nas etapas anteriores. 

1- Mapeamento dos mecanismos formais: coleta de dados primários. 

2- Analisar padrões de participação 

3- Avaliar barreiras à participação:grupo focal e survey com participantes e não 

participantes. 

 

 

 

 



6. CRONOGRAMA 

 
 
2016 Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 
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Levantamento e leitura da 
bibliografia 

           

Levantamento das 
entidades classistas na 
Câmara 

           

Produção e envio de Survey            

Compilação dos dados            

Relatório parcial            

2017 Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 

Reunião de pesquisa            

Levantamento e leitura de 
novas bibliografias 

           

Grupos focais            

Entrevistas em 
profundidade 

           

Compilação dos dados            

Relatório final            
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