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Apresentação
Em mais uma ação de aprimoramento da Rede Nacional de Assessorias Legislativas do
Sistema CNC-Sesc-Senac (Renalegis), a Assessoria junto ao Poder Legislativo (Apel) da
CNC promoveu, em 26 de junho de 2015, um Workshop sobre o Sistema Renalegis,
em que se destacou a apresentação do professor Doutor da Universidade de São Paulo
Fernando S. Coelho sobre a importância, as estratégias integradas e os modelos de
ação de defesa institucional empregados atualmente no relacionamento com as Casas
Legislativas nos três níveis (federal, estadual e municipal). Trata-se de uma palestra muito
esclarecedora, que tomamos a liberdade de transformar nesta preciosa publicação.
Acompanhando a linha editorial inaugurada pela publicação Decifrando o processo legislativo: Conceitos e estratégias regimentais, lançada em 2014, elaboramos esta segunda
obra Decifrando a defesa institucional no Legislativo: Importância, estratégias integradas
e modelos de ação, que, com um formato dinâmico e dialogal, pretende facilitar a transmissão de conhecimentos e novas ideias capazes de potencializar e aprimorar as ações
de relacionamento atualmente desenvolvidas no âmbito do Legislativo brasileiro pelas
Assessorias Legislativas de todo o País.
Esperamos que você, leitor, encontre aqui insights para o aprimoramento das relações
governamentais e institucionais, contribuindo, assim, para esse tão estratégico trabalho
de defesa dos interesses dos empresários do comércio em todo o Brasil.
A todos, uma ótima leitura!

Roberto Velloso
Chefe da Assessoria junto ao Poder Legislativo/CNC
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A defesa institucional e
a sua importância

1
2
3

O que é defesa institucional?
A sociedade brasileira ainda é uma democracia relativamente recente
e, muitas vezes, não compreende o processo de produção legislativa,
ou mesmo de políticas públicas, como um processo naturalmente conflitivo. A defesa institucional é uma atividade natural, uma arte técnica
de influenciar e convencer outro, fundamentada ao longo de toda a
história da humanidade.

Como o setor público vê a defesa de interesses e
quando essa prática se institucionalizou?
Perante o setor público, a defesa institucional é uma ação política de
defesa de ideias e posições, institucionalizada classicamente a partir da
abordagem do lobby, que surge nos Estados Unidos no século XIX em
uma alusão ao espaço de mesmo nome, lobby, salas de hotel onde eram
realizadas reuniões entre representantes dos mais diversos interesses e
políticos. Logo o substantivo lobby se tornou um verbo, que é essa atividade de convencimento e influência.

Onde a prática do lobby está devidamente
regulamentada?
A regulamentação ocorreu em muitos países. O melhor exemplo são os Estados Unidos, onde a Lei existe desde 1946, reformada em 1995. No Brasil
ainda não temos a regulamentação, e, diante de uma democracia recente, o
sentido do termo ainda é pejorativo, embora a palavra seja neutra.

9
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4
5

E por que o termo lobby ganhou um tom tão
pejorativo no Brasil?
Aqui, o sentido pejorativo faz com que as pessoas interpretem negativamente o lobby e até o adjetivem como o lobby do bem ou o lobby do
mal, o que não faz sentido, pois, assim, associa-se o lobby do mal a
defesas de formas ilícitas; mas o lobby é uma atividade legítima.

Mas há ainda muita incompreensão sobre o que é
defesa institucional e o que é lobby...
A defesa institucional no Brasil também permanece estigmatizada
pelo senso comum, porque essa é a forma como a sociedade ainda a
idealiza. Contribui para essa interpretação a incompreensão por parte
da sociedade, que é derivada do desconforto de não saber o limite
da atividade de defesa, porque, muitas vezes, ela pode ir da atividade
ilícita para a atividade lícita, como todos sabemos.
A atividade de defesa institucional é um instrumento democrático de
representação de interesses e existe em toda e qualquer democracia.
No Brasil a democracia é recente. A atividade de lobby sempre existiu,
mas ainda padece de regulamentação.

6

Mas, de fato, qual a origem dessa incompreensão?
Como para nossa sociedade a democracia é recente, muitas vezes as
pessoas pensam as políticas públicas a partir da decisão tomada; e a
decisão tomada de uma política pública tem sua expressão em projetos
e programas governamentais. As pessoas não compreendem que esses
projetos e programas governamentais passam por um processo de decisão que, naturalmente, envolve conflitos de interesse.
Todo mundo pensa política pública como se fosse algo apenas administrativo, mas não é. Política pública, na essência, é uma atividade política
que envolve conflitos de interesse.

10
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7

Entender o conceito de política é importante para
entender melhor a defesa institucional?
Sim. Como a palavra política tem diversas aplicações em língua portuguesa – diferente da língua inglesa, em que conseguimos diferenciar o
policy, no sentido de diretriz; o politics, no sentido de instituições; e o
polity, no sentido da atividade em si –, aqui no Brasil política cobre todo
esse conceito. O termo política se torna pejorativo, assim como a atividade de influenciar a política.
O que a sociedade precisa compreender é que, muitas vezes, a agenda
governamental é um jogo social, e todos nós, legitimamente, participamos desse processo. Ele tem suas regras, que vão desde a cultura política, passando pelo sistema de crenças, até o arcabouço jurídico do processo legislativo. Tem seus diversos jogadores – nós somos jogadores
legítimos nesse jogo e jogamos nas mais diversas instâncias representativas, em movimentos sociais, órgãos de representação, conselhos, conferências, e não apenas nos Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário.

8

Qual a responsabilidade da mídia nesse processo
de distorção conceitual da atividade de defesa e
do lobby?
A mídia acaba contribuindo, no Brasil, com uma abordagem que explora
apenas o lobby ilícito ou mesmo o mau uso do lobby. Um bom exemplo
é a reportagem de 29 de junho publicada na Coluna Painel, da Folha de
S. Paulo, intitulada Empresas redigem emendas de deputados a projetos
de desoneração. A reportagem mostrou que não houve o cuidado, por
parte de parlamentares, no envio de emendas de sua autoria, de alterar
os autores da versão original dessas proposições, o que revelou à mídia
que esses projetos foram redigidos diretamente por empresas com interesse no assunto. E isso foi apresentado como algo delituoso.
Estamos presenciando uma conjuntura política marcada por uma massificação de escândalos e práticas ilegais, que, conjugada a essa abordagem midiática, acaba repercutindo com uma visão maniqueísta da
atividade de defesa institucional. Nós, como profissionais da área, precisamos mudar isso. Claro que essa mudança é gradual.

11
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A regulamentação do lobby no Brasil é um caminho
para essa mudança?
Temos dois projetos de lei engavetados; um que remonta a 1989, do
senador Marco Maciel, na época do PFL-PE, e um mais recente, do
deputado federal Carlos Zarattini (PT-SP). Esses projetos têm as suas
diferenças, mas ambos preveem o credenciamento de lobistas, a obrigação de declaração de matérias de interesse, obrigam à divulgação de
atividades, gastos e contratantes e estabelecem punições para o desrespeito às regras.
Devemos caminhar, não sabemos quando, para um processo de regulamentação dessa atividade, cujo principal objetivo é aumentar a transparência. Na medida em que aumenta a transparência, passa a ter maior
reconhecimento da sociedade.

10

A legitimidade nem sempre vem acompanhada da
legalidade. Como fazer da defesa institucional um
ato legítimo, mesmo antes de ser legal?
A legalidade e a legitimidade da atividade de defesa institucional estão
alicerçadas no pluralismo político e em toda sociedade democrática. Ela
está garantida na Constituição, no Artigo 5º, que estabelece a liberdade
e a manifestação do pensamento, a liberdade de reunião, a liberdade de
associação para fins lícitos e a petição aos poderes públicos em defesa
de direitos. Implicitamente, a defesa institucional está abarcada por esse
ordenamento jurídico brasileiro.

11
12

Mas há uma definição clara quanto ao que é e o
que não é lobby?
Se formos avançar do ponto de vista da regulamentação, vejam a definição de lobby no Projeto de Lei do deputado Carlos Zarattini: “Lobby ou
pressão: esforço deliberado para influenciar a decisão administrativa ou
legislativa em determinado sentido, favorável à entidade representativa
de grupo de interesse, ou em sentido contrário ao interesse de terceiros”.
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Essa definição mostra que é uma atividade como qualquer outra e diretamente relacionada ao ordenamento jurídico.
A proposição determina, ainda, o credenciamento dos lobistas; obriga à
declaração de matérias de interesse e à divulgação de atividades, gastos
e contratante; e estabelece punições para o desrespeito às regras, como
eu disse anteriormente. E esses pontos podem ser traduzidos como
transparência nas relações com o Legislativo.
Podemos dizer que, para além de direito, a defesa de interesse é uma
responsabilidade política que as organizações necessitam executar.

12

A regulamentação do lobby não inibirá as relações
informais e espontâneas?
Aqui no Brasil há argumentos que se colocam desfavoráveis à regulamentação. O primeiro é um argumento um tanto corporativo: a regulamentação criaria uma profissionalização da atividade, a qual poderia
criar algumas reservas de mercado. Nesse debate eu não entro. Isso,
na verdade, estava colocado nos diversos países quando se buscou a
regulamentação, e podemos ver o desdobramento.
Minha preocupação é como se colocam limites a essa atividade, em razão da fronteira muito tênue que se tem no Brasil, muitas vezes, entre a
questão da defesa institucional lícita e a defesa institucional ilícita. É apenas essa questão, embora saibamos que, no Brasil, o processo de regulamentação, muitas vezes, pode partir para um formalismo. Do ponto de
vista da realidade, ele se distancia muito. Isso acontece não apenas no
Brasil, mas também nos outros países latino-americanos.
Temos um processo formalístico, só que as relações informais e espontâneas reinventam-se para além do formalismo. Creio que, se não partirmos
para um processo de regulamentação, pelo menos deve haver um trabalho no âmbito governamental em relação às principais organizações que
realizam a defesa institucional de trabalhar a comunicação dessa atividade
como legítima perante a sociedade e aí fazer claramente essa distinção.
O grande ponto de interrogação ainda é o senso comum, a forma como a
sociedade visualiza essa atividade. Todas as vezes que temos uma crise, do
ponto de vista das relações, entre o Estado e as organizações, como estamos tendo no Brasil agora, retoma-se o debate sobre a regulamentação.
Há necessidade, sim, se não se partir para uma regulamentação, de uma
comunicação sobre a legitimidade dessa atividade, para que a sociedade,
em seu processo de educação política, passe a reconhecê-la para além
do senso comum, que a vê de forma pejorativa e estigmatizada.

13
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Mudar a nomenclatura facilitaria a redução do
caráter negativo da palavra lobby?
Não vemos nenhuma área se definindo, em nenhuma organização, como a
área de lobby. Ela é: advocacia corporativa, relações governamentais, relações
institucionais. Precisamos, de fato, encontrar um termo tupiniquim que faça
essa comunicação com a sociedade. Com isso eu concordo plenamente. Na
medida em que quem faz não o admite em razão do termo, isso já mostra a
necessidade de reposicionar a atividade sob uma nomenclatura distinta.
O interessante é que pelo menos dez nomes são usados para esse tipo
de atividade, nas mais diversas organizações: assessoria política, assessoria legislativa, advocacia corporativa, relações institucionais, relações
governamentais, entre outras.

14

Qual a importância efetiva da defesa institucional?
Trata-se de uma ação lícita que qualifica o debate, porque começa a apresentar informações que muitas vezes os deputados, no âmbito do Congresso Nacional, e os senadores não têm, por mais que eles tenham contato com suas bases. E também reforça o direito ao contraditório, porque,
muitas vezes, a posição não debatida desfavorece a educação política.
Ao mesmo tempo, a defesa institucional aperfeiçoa as políticas públicas.
Muitos países do mundo mostram que a prática do lobby é contributiva
para o aperfeiçoamento das políticas públicas. No Brasil, já há alguns poucos estudos mostrando como a atividade de lobby ocorreu nos últimos 20
anos e contribuiu para uma série de políticas públicas que hoje são referência. São exemplos que deixaram de ser políticas de governo para se
tornarem política de Estado. A defesa institucional também impõe limites
à ação dos Poderes do Estado, ou seja, é uma forma de exercermos o
controle social, é uma atividade-fim.

14
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Como vem crescendo essa atividade no Brasil?
A Fundação Getulio Vargas está conduzindo uma pesquisa para mapear a existência de áreas de relações governamentais em empresas
brasileiras dos mais diversos setores. Os primeiros dados apontam
para um crescimento de 25% ao ano das estratégias associadas à
defesa institucional.

O lobby não é a única forma de defesa
institucional. Que outras macroações são
tendências, hoje, no mundo?
Há outras atividades que vão se colocando e se mostram complementares na defesa institucional. É o caso da atividade de advocacy, das
relações governamentais, das relações públicas e do public affairs.

15
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Defesa Institucional no

Poder Legislativo no Brasil

1

O acompanhamento legislativo é uma fase
importante na defesa institucional. Como pode ser
classificado esse trabalho?
A atividade de acompanhamento e envolvimento integra o processo de
defesa institucional no Legislativo e pode ser de dois tipos:
 ofensivo (proativo) - no sentido de pautar uma ideia; ou
 defensivo (reativo) - no sentido de tentar reter o avanço de alguma ideia.
Pode ser desenvolvido durante o processo de produção legislativa nos
seus cinco estágios:
a)
b)
c)
d)

na formulação das proposições pelo parlamento;
na discussão das proposições no âmbito das Comissões e do Plenário;
na votação das proposições discutidas;
no pronunciamento do Presidente da República sobre o texto
aprovado; e
e) na votação dos parlamentares sobre vetos interpostos.

2

Que cuidados devemos ter na formulação de
proposições?
O primeiro estágio é a formulação da proposição, e, de forma geral, nossa
capacidade de influência se expressa na preparação da agenda, a partir
de um processo de interferência para aceleração ou retardamento do processo. Nesse estágio, podemos levar nossa agenda de prioridades para
os parlamentares ou para frentes parlamentares, que começam a colocar
essa ideia no âmbito da Casa ou mesmo diante de agendas existentes.

17
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3
4
5

Como se dá o trabalho nas discussões em
comissões e plenários?
Esse é o segundo estágio e envolve a discussão das proposições no
âmbito das Comissões e do Plenário. Talvez seja aí que a atividade
de lobby mais se concentra, com a proximidade que vamos estabelecendo incialmente com o relator e, posteriormente, no momento da
votação, quando se amplia a base com os demais parlamentares, em
favor das nossas posições.

É possível contribuir já no momento de votação?
Sim, é o terceiro momento da defesa institucional no Parlamento: o momento de votação das proposições. É hora de apresentar um posicionamento por meio do contato com líderes de partido ou mesmo com
deputados da sua base, em frente parlamentar.

O momento de pronunciamento do Presidente da
República é quando o lobby deixa, efetivamente, o
espaço das Casas Legislativas?
Sim, é nesse momento que o lobby se desloca do Poder Legislativo para
o Poder Executivo; e também no caso da votação dos parlamentares
sobre vetos que podem ser interpostos.
Mas, de forma geral, há padrões para o processo lobista em cada uma
dessas etapas, que ocorrem de maneira muito distinta no Parlamento
brasileiro. Este, em cada um dos seus níveis, tem algumas características que podem criar ou não oportunidades para esse tipo de atividade.

18
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6

Que características são essas?
Quando falamos em Congresso Nacional, falamos de 81 senadores e
513 deputados. Analisando o Congresso Nacional, após a Nova República, vemos que há uma histórica preponderância da agenda do Executivo no processo legislativo. O Poder Executivo, de fato, mais do que o
Poder Legislativo, muitas vezes, é que legisla, e por diversas características; e também pela própria opção de uso da Medida Provisória.
No Congresso Federal, a característica chamada “Presidencialismo de
coalisão” significa as relações de barganha que vão se estabelecendo
do ponto de vista de acesso a cargos ou a emendas orçamentárias na
formação da base de coalisão do governo.
Essa forma de presidencialismo faz com que o comportamento de parlamentares flua entre o programático do partido e o pragmático – embora
estudos no Brasil mostrem que, nos últimos 20 anos, em 90% das votações os deputados votam seguindo a posição do líder do partido. Muitas
vezes, as pessoas falam, o comportamento é pragmático, mas, analisando a votação, verificamos que elas seguem a orientação do líder do partido, que é o comportamento programático. O colégio de líderes tem uma
força muito grande na pauta e na votação.

7

Mas recentemente essa postura programática tem
sido flexibilizada, não?
Há uma perda recente de coesão partidária, numa tentativa de o Parlamento recriar a sua agenda perante o Legislativo, e um reagrupamento
cada vez mais claro para além dos partidos políticos. Cada vez ficam mais
identificáveis as frentes parlamentares e a forma como esses reagrupamentos vão ocorrendo, dependendo do que se apresenta na pauta.
Vou fazer uma crítica a respeito de legislar e fiscalizar, analisando as funções do Poder Legislativo. Temos um foco excessivo no texto normativo.
Tudo bem que é um papel por excelência, mas em detrimento de todo o
ciclo de políticas públicas. Quando eu falo em fiscalização, não estou me
referindo exclusivamente ao papel de controle, mas ao papel de avaliação
das políticas públicas que o Poder Legislativo poderia executar e, assim,
retroalimentar o debate das políticas públicas no Brasil.

19
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8

Podemos comparar essa ação fiscalizadora do
Parlamento no Brasil com a de outros países?
Quando analisamos os parlamentos no exterior, nas democracias representativas que são referência, vemos que essa é a instância onde
se faz o debate qualificado de políticas públicas no sentido de sua
avaliação. Aqui no Brasil esse debate é secundarizado.
Podemos ver isso no momento em que o Parlamento no Brasil pouco discute, por exemplo, um plano plurianual, não se preocupando com os programas que estão ali desenvolvidos. Muitas vezes, só se discute a questão
orçamentária. É legítimo, mas sabemos que vamos avançando ao longo
do tempo, e essa é uma lacuna a ser preenchida.
No nível federal, há um quadro técnico muito qualificado de funcionários
de carreira. Vários estudos na academia mostram que essas pessoas
atuam como atores políticos com forte capacidade de influência. As pessoas acham que funcionários de carreira são neutros, mas se enganam.
São funcionários de carreira muito bem qualificados, muitos dos quais
são conhecedores de matéria e com capacidade de influenciar no diálogo permanente com os deputados e senadores.
Quando eu fiz a crítica à atenção que temos no Poder Legislativo no Brasil apenas à formulação normativa, eu estava mostrando a ausência que
temos nesse debate que vem depois do processo de tomada de decisão.

9

E como realizar a defesa institucional pós-tomada
de decisão?
Tomada de decisão é a política pública na forma da Lei, mas temos ainda
pouca influência do Legislativo em seus processos de implementação e
avaliação; e essa é uma oportunidade no Brasil, uma cobrança.
Em nível estadual, analisando os deputados estaduais e os deputados
distritais, verificamos que somos 1.059 – um papel secundário no processo legislativo, um espaço institucional muito reduzido que as Assembleias Legislativas estaduais têm. Elas ficam, muitas vezes, num
limbo entre a atividade que é realizada em nível federal e a atividade
exercida no Legislativo municipal.
O padrão nas Assembleias Legislativas estaduais é a grande força do governador e a quase ausência, ou a ínfima força da oposição. A composição
de mesa diretora se dá pelas maiores bancadas, e ali estão os partidos de
posição e de oposição. O processo de relacionamento se dá pela Mesa Diretora, e os conflitos ocorrem apenas quando se trata de temas polêmicos.

20

Decifrando a defesa institucional no Legislativo – Importância, estratégias integradas e modelos de ação | CNC

10

Mas o Brasil é bastante desigual, inclusive no
Legislativo. Como buscar uma unidade de ação de
defesa institucional diante dessa desigualdade?
A qualidade do quadro técnico varia muito entre as unidades da Federação, mas há uma interlocução mais fácil com os parlamentares em nível
estadual; inclusive é importante para compor essa base a relação com o
deputado federal. Este tem a sua relação com deputados estaduais, mas
o processo de aproximação também pode se dar dos estaduais para o federal, antes de partir inicialmente para o federal; há uma maior capacidade
de agendamento.
E há oportunidades de desenvolvimento de projetos em conjunto. As Assembleias Legislativas no Brasil estão ávidas por proposições de parcerias
para avaliar políticas públicas, produção de documentos, produção de
cursos para as Escolas do Legislativo. Há esses novos espaços institucionais no Parlamento brasileiro, programas como Parlamento Jovem ou
mesmo as Escolas do Legislativo, que, em nível estadual, carecem de
pessoas qualificadas para o processo legislativo. Então, a parceria com
organizações da sociedade civil é bem-vinda.
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11

Como as organizações do comércio podem
contribuir para essa melhor qualificação do
Legislativo nas bases?
As Federações do Comércio podem aproveitar essa oportunidade, inclusive por meio do Senac, oferecendo cursos nas Escolas do Legislativo. É
uma oportunidade muito grande de trabalho com as Assembleias Legislativas estaduais.
Em nível municipal, são cerca de 60 mil vereadores no Brasil – uma força
muito grande nas capitais e nos grandes centros em matéria de processo
legislativo. Os Projetos de Lei tendem a ser mimetizados para o interior.
Para trabalhar um projeto de difusão, um projeto de lei aprovado e com
relativo reconhecimento nas capitais, a tendência é ele ser difundido para
as Câmaras de vereadores no interior.
Temos um estudo recente no Estado de São Paulo, conduzido por um
orientando meu de mestrado, sobre a replicação de projetos no Legislativo a partir da mimetização. Como, muitas vezes, o quadro técnico nas
Câmaras de Vereadores no interior é baixo, a tendência dessas pessoas é
seguir a agenda, observar o que está ocorrendo no Legislativo na Capital.
Elas observam os Projetos de Lei e começam a fazer o processo de mimetização disso. Isso é padrão. Muitas vezes, a fragilidade técnica é tanto
dos parlamentares quanto da ausência de assessoria qualificada.
Um fácil acesso é a propositura em cidades de pequeno e médio portes. É
muito fácil trabalhar com esse pessoal, que é ávido por processos de parceria; a todo momento eles procuram a universidade. Mas não precisa ser
só a universidade; podem ser, no caso, a Confederação, as federações, os
sindicatos e assim por diante. Todos podem trabalhar em conjunto com a
Câmara de Vereadores.
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O fortalecimento da defesa institucional por meio de

estratégias integradas

1

O que são estratégias integradas de defesa
institucional?

2

Em que consiste o alinhamento das ações pela
verticalização?

Temos, hoje, quatro formas de trabalhar estratégias integradas na defesa
institucional. São elas: alinhamento das ações pela sua verticalização;
coerência entre a Lei e a política pública; consistência temporal da agenda do comércio; e sinergia entre as funções de defesa institucional.

Tal como o Sistema Renalegis está propondo, os senhores verticalizam
as ações da Confederação, passando pelas federações e chegando
aos sindicatos. O Sistema Renalegis é um desdobramento natural das
atividades da Apel ao longo de 35 anos, com o Sistema, agora, sendo
colocado à disposição de toda a Rede. É um trabalho de retroalimentação da Confederação para a base e da base para Confederação, com o
reconhecimento de que é na base que os relacionamentos são realizados.
Esse é o primeiro ponto de estratégia integrada, que podemos dizer que
os senhores estão cumprindo 100%.
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3

E a estratégia integrada na coerência entre a Lei e
as políticas públicas, como ela se dá?
Essa estratégia trata de entender como determinada lei foi normatizada, como ela se desdobrou em uma política pública. Quando falamos
em política pública, uma forma de percepção da amplitude do conceito refere-se aos chamados cinco “Ps”: política, plano, programa,
projeto e processos.

Coerência entre Lei e Políticas Públicas (5 Ps),
da formulação normativa à implementação da ação

}

Visão
de longo
prazo

Macro

Política
Plano

Programa
Projeto

Processos

Dimensão
Estratégica

[

Orientação
Estratégica
de Governo
Orientação
Estratégicas
dos Ministérios

Dimensão TáticaOperacional

Objetivos
de Governo
Objetivos
Setoriais
Programas e Ações

Micro

Defesa Institucional complementar no Executivo!

Fonte: Dr. Fernando S. Coelho/USP

O debate sobre política pública vai da macropolítica ao processo na
base, passando pelo desdobramento dessas políticas em planos. Muitas
vezes, desses planos derivam-se programas, os quais estão baseados
em projetos, que são sustentados por processos.
Podemos observar isso analisando, por exemplo, no nível do Executivo
federal, a forma em que se busca sempre um alinhamento entre os
macro-objetivos estratégicos de governo até o desdobramento disso
em programas.
Uma vez que temos um papel a cumprir no Poder Legislativo, do ponto
de vista da formulação normativa, precisamos ter persistência nesse
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papel no âmbito do Executivo, no desdobramento dessa formulação
normativa em programas. Essa é uma ação fundamental, que leva à
necessidade de complementar a defesa institucional realizada pelo Legislativo no âmbito do Executivo.

4

Por que a consistência temporal da agenda do
comércio deve ser compreendida como uma
estratégia integrada?
Temos discutido a consistência temporal da agenda no caso dos senhores, comércios e serviços. Quais as áreas de políticas públicas e
que problemas e temas são prioritários ou relevantes ao longo do tempo? Pensando sempre essa relação entre curto, médio e longo prazo.
Precisamos pensar essa relação nos horizontes temporais de governo,
horizonte de curto prazo, do ponto de vista do Executivo e da sua relação com o Legislativo, dado pelo processo orçamentário.
Do ponto de vista de médio prazo, o período de quatro anos que compõe um governo muitas vezes está formalizado em planos plurianuais,
que precisamos analisar estrategicamente.
No Brasil, já tivemos uma tradição de planejamento de longo prazo
no período autoritário. Claro que quando fizemos a redemocratização,
perdemos essa tradição. Isso é normal. Até ter um ajustamento político
para voltar a pensar em longo prazo, isso requer tempo. Uma vez que
temos esse ajustamento político, até pelas alternâncias de poder que
já foram ocorrendo, começamos a parar para pensar em longo prazo,
independentemente das posições político-ideológicas.
O que quero dizer é que cada vez mais vemos planos decenais começando a ser construídos. E a participação nessa construção desses planos é fundamental. Essa atividade pode se dar via assessoria
legislativa, mas também numa relação direta com o Executivo ou na
participação nas diversas instâncias representativas dessa discussão.
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5

O Plano Nacional da Educação é um bom exemplo
de plano decenal?
Sim, acabamos de fazer um breve levantamento dos Municípios brasileiros que tinham que entregar o seu plano nacional de educação. Os
dados que temos desse levantamento prévio, amostral, é uma pesquisa feita pelo Observatório de Políticas Públicas na Universidade de São
Paulo (USP), a qual identificou que apenas 12% dos Municípios no Brasil fizeram, de fato, um plano baseado num processo de planejamento.
Os demais simplesmente fizeram um copy and paste de algum plano,
fazendo adaptação para o nível local.
O que estou querendo mostrar é a contribuição que podemos dar –
quando digo nós, estou falando dos senhores enquanto sistema, a
Confederação e as federações – na relação com os Municípios nesse
processo. E os senhores têm capilaridade para isso, com a rede Senac,
por exemplo.
Isso é fundamental nesse processo de repensar o longo prazo, que
vem sendo objeto também de formulação normativa.

6

Por que a sinergia entre as funções de Defesa
Institucional também deve ser exercida de forma
integrada?
A defesa institucional clássica é a atividade do lobby. A defesa institucional contemporânea integra a atividade do lobby com a atividade de
advocacy, relações governamentais e relações institucionais. Por que
isso? Vamos entender melhor conhecendo os modelos de ação.
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7

Qual é o papel do Sistema CNC ao acompanhar
a execução, a ação propriamente dita, a
instrumentalização da política pública? Isso é
importante para nós como sistema, como defesa
dos empresários?
O que trouxemos aqui foi o viés acadêmico, o viés de quem está na
universidade pesquisando assuntos entre os quais está a defesa institucional. A noção contemporânea de políticas públicas é que o público
não é mais entendido como estatal, mas vai para além disso; é um
contínuo que vai do espaço do Estado, passando pelo espaço das
organizações, da sociedade civil e do próprio mercado.
Nesse sentido, se temos uma ação coletiva e ela tem um impacto importante em termos de interesse público, quem faz essa ação está
fazendo política pública – e o Sistema dos senhores claramente faz
política pública.
Se eu olho para uma ação do Sesc ou para uma determinada ação mais
ampla do Senac como executor, vejo que os senhores estão fazendo
política pública em algumas das etapas, seja na criação da agenda, na
formulação ou na implementação.
Cada vez mais somos coatores no processo não só de produção, mas
também de implementação dessas políticas. Vamos perdendo aquela
noção de que política pública é exclusiva dos organismos estatais e,
portanto, dos órgãos de governo.
Creio que o debate sobre o acompanhamento da questão da política pública se torna fundamental para além da formulação normativa.
Às vezes, o senhor vai lá, consegue um determinado item numa determinada lei, mas sabemos que há um distanciamento muito grande
daquela marca legislativa, da realidade sobre a forma como o Estado
está agindo. Porque a política pública, para além da Lei, é o Estado em
ação; e o Estado e as organizações em ação podem estar colocando
aquilo em prática ou não.
Por isso, sou muito favorável ao avanço desse trabalho de representação no Legislativo. Ele avança para além da interferência na produção
legislativa, entrando no desdobramento disso em termos de políticas
públicas e, se possível, ajudando o próprio Legislativo a avaliar essas
políticas para empoderar o papel fiscalizador deste – papel fiscalizador
no sentido de discutir os resultados da ação pública, e, como isso,
pode ser aperfeiçoado.
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Modelos de ação:

lobby, advocacy e relações governamentais

1
2
3

O que caracteriza o lobby?
Lobby é ação direta de defesa de interesses – participação em audiências
e reuniões, processo de financiamento de campanha e assim por diante.
Tudo dentro da legalidade.

E advocacy? Em que difere do lobby?
O advocacy é quando começamos a deslocar essa ação de direta para
indireta, tendo como público a sociedade mais ampla, ou buscando
subsegmentos dessa sociedade. É uma ação indireta para geração de
pressão pública ou especializada, que pode ser a partir de organização
de eventos, pesquisa de opinião para se gerar subsídio do ponto de vista
de dados, informações para pautar uma agenda, geração de boa imagem
institucional e relações públicas de uma forma geral.

O que caracteriza o modelo de relações
governamentais?
Quando se integram as ações de lobby com as de advocacy, isso passa a ter um processo gerencial mais amplo. Damos a isso o nome de
relações governamentais, que é o processo gerencial de apoio à de
fesa institucional, que vai ser realizado direta e indiretamente. É baseado
em produção de diagnósticos, monitoramento, avaliação, construção
de alianças e coalisões e mesmo em representações formais nas mais
diversas instâncias.

31

CNC | Decifrando a defesa institucional no Legislativo – Importância, estratégias integradas e modelos de ação

4

As relações governamentais integram diferentes
ferramentas de ação, mas, ainda assim, o foco
é o governo. E quando esse trabalho de defesa
transcende o governo, como chamá-lo?
Cada vez mais essa atividade de relações governamentais se expande
para além do governo em direção à sociedade, que é o que chamamos
de relações institucionais. Nesse caso, são ações comunitárias e com
os stakeholders, ou seja, os interessados que reforçam a responsabilidade social e a defesa de causas de interesse público.
Então, começa a haver uma ação que se desloca do governo para toda
a sociedade, porque passa-se a defender a causa não apenas perante
o governo, mas perante a sociedade, buscando-se o apoio desta. Dessa forma, os quatro tipos de ação vão se retroalimentando.

5

Poderia exemplificar?
Um caso muito reconhecido por profissionais e acadêmicos é a implementação da Lei Geral das Microempresas e Empresas de Pequeno
Porte, que passou por todos esses itens que eu acabei de descrever.
Conseguiram construir uma agenda verticalizada, no sentido da implementação dessa lei geral, numa relação muito forte com os três níveis
de governo, estabelecendo a relação com os Estados, e estes, por sua
vez, com os Municípios, usando a capilaridade do Serviço Brasileiro de
Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) para isso.
Houve uma coerência nesse processo entre o que foi apresentado do
ponto de vista da formulação normativa e a forma como eles desdobraram isso, buscando a implementação dessa formulação, sobretudo nos
Municípios. Criaram toda uma estrutura para isso: criaram a gerência de
políticas públicas no âmbito do Sebrae, reproduziram isso para os Sebraes
estaduais, colocaram na Lei a necessidade de um agente de desenvolvimento que o Município contrata. Muitas vezes, quando o Município não
tem capacidade de contratação, eles podem subsidiar o profissional, com
uma consistência dessa ação muito forte no tempo, baseado em metas.
Se entrarmos no site do Sebrae hoje veremos que eles têm o mapa
da implementação da Lei Geral nos Municípios por estado do Brasil e
apontando as metas para cada período.
Há um processo claro de relações governamentais, como eu já disse, na
criação dessa área de políticas públicas; e essa área não é só executiva,
mas também avaliativa. Eles produzem estudos e processos de assistência técnica, muitas vezes em parceria também com a universidade.
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6

Mas em termos de relações institucionais, o que foi
feito nesse exemplo da Lei Geral das MPEs?
Nas Relações Institucionais, buscou-se reproduzir isso do setor público
para a sociedade com a criação do Prêmio Sebrae Prefeito Empreendedor, com diversas categorias. Uma dessas categorias foi a implementação da Lei Geral. Eles reconhecem prefeitos em edições estaduais, a cada dois anos, em cinco áreas, sendo uma delas a própria
implementação da Lei Geral. Com isso, ao reconhecer o seu papel, não
só facultam a relação com esses políticos, mas também fazem com
que outros comecem a adotar o mesmo tipo de ação.

7

Quais são os passos para uma defesa institucional
em um modelo integrado?
Se pensarmos o processo de defesa institucional de forma integrada,
teremos nove passos:

Processo de Defesa Institucional

Ministérios
Setoriais

Partidos
Políticos

Pa Sis
rtid te
os ma
Po e
líti
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s

Regiões

Política
Pública

o
stã
Ge terna
In

Congresso

1 – Mapeamento das prioridades de defesa de
interesses da CNC

Relações
Federativas

Comunicação
e Participação
Participação

Grupos de
Interesse

Comunicação

2 – Escolha da(s) Política(s) Pública(s)
3 – Identificação das Lideranças Políticas e
Principais Atores
4 – Conhecimento da Legislação, pauta de
discussão de conflitos de interesse
5 – Legislativo: lobbyng em comissões e frentes
parlamentares
6 – Executivo: lobbyng em áreas e programas
7 – Representação nos canais de participação formais
8 – Advocacy: produção de informação, comunicação de ponto de vista e imagem institucional

Fonte: Dr. Fernando S. Coelho/USP
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Um item fundamental, que é o no 9, é o estabelecimento das ações
estratégicas de relações institucionais. Há uma oportunidade no Legislativo brasileiro que ninguém ainda soube aproveitar. Há prêmios de
inovação, de reconhecimento da burocracia e/ou de políticos no Poder
Executivo e no Poder Judiciário.
No Poder Executivo há aqueles que premiam a redução da burocracia
e os políticos há pelo menos 20 anos no Brasil – completa, agora, 20
anos o Prêmio Inovação na Administração Pública Federal, feito pela
Escola Nacional de Administração Pública (Enap), do qual sou julgador
nos últimos cinco anos. E há uma série de outros prêmios, como o
Prêmio Sebrae Prefeito Empreendedor. No Judiciário há o Prêmio Innovare, com o apoio das Organizações Globo. No Legislativo não temos
nenhum prêmio no Brasil.
Há alguns anos, a convite da Mesa Diretora da Assembleia Legislativa de
São Paulo, fiz uma primeira edição do Prêmio de Boas Práticas Legislativas no Estado de São Paulo para as Câmaras de Vereadores. Como era
uma ação pela Escola do Legislativo, quando mudou a Mesa Diretora,
não conseguimos fazer a segunda edição. Fizemos a segunda edição
pela Escola do Parlamento da Câmara Municipal de São Paulo. Só para
dizer que foram ações isoladas que estão aí para ser realizadas.

8

Conceituar o que são boas práticas do Legislativo
não é tarefa fácil.
É uma forma de aproximação com o Legislativo, porque a imagem institucional deste perante os outros poderes é a mais fragilizada na nossa
democracia. Mas isso não quer dizer que não haja inovação no Poder
Legislativo, do ponto de vista de projetos de lei que impactam a realidade socioeconômica e de gestão da Casa legislativa.
Essa é uma questão para se pensar, que eu trago aqui como proposta
para os senhores desenvolverem, bem como outras ideias no âmbito
dos Legislativos estaduais e municipais, como aproximação dos senhores com as escolas de governo e com as TVs, que muitas vezes
nem pauta conseguem construir. Em São Paulo, toda semana eles ligam para irmos lá participar. São novos canais que o Legislativo criou
para dialogar com a sociedade, mas que ainda são subutilizados.
As Escolas do Legislativo do Parlamento são um canal muito fragilizado. Precisamos elogiar o caso do Interlegis, do Centro de Formação
(Cefor) da Escola do Legislativo de Minas Gerais, além de outros, mas

34

Decifrando a defesa institucional no Legislativo – Importância, estratégias integradas e modelos de ação | CNC

a maioria deles não tem técnicos e precisam de relação de parceria. E
essa é uma oportunidade. Há as TVs Assembleias e o Programa Parlamento Jovem, que os senhores podem induzir nas Assembleias Estaduais que ainda não os realizam, tendo as federações como apoiadoras. O programa, hoje, é realizado em nível federal em alguns estados.
Podem levar também para as Câmaras Municipais.
Só estou mostrando algumas oportunidades de abertura para a defesa
institucional nas relações institucionais, haja vista todo esse trabalho
de aproximação e o respeito que eles têm pelo Sistema CNC, como
pudemos ver pelo depoimento do deputado e do senador no vídeo
institucional da Renalegis.
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