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Governos ao redor do mundo regulam o direito das empresas fazerem propagandas 

de seus produtos. Em 1996, o Brasil proibiu campanhas publicitárias de cigarros e de seus produtos. Em 1996, o Brasil proibiu campanhas publicitárias de cigarros e 

regulou fortemente a de bebidas alcoólicas. A defesa da saúde pública falou mais regulou fortemente a de bebidas alcoólicas. A defesa da saúde pública falou mais 

alto que a liberdade de expressão. Os interesses das empresas, das agências de alto que a liberdade de expressão. Os interesses das empresas, das agências de 

propaganda e dos meios de comunicação foram diretamente afetados. O precedente propaganda e dos meios de comunicação foram diretamente afetados. O precedente 

abriu a possibilidade de que as restrições fossem estendidas a outros setores, como a abriu a possibilidade de que as restrições fossem estendidas a outros setores, como a 

alimentação infantil. A história deste movimento, conhecida apenas pelos que nela se alimentação infantil. A história deste movimento, conhecida apenas pelos que nela se 

envolveram diretamente, é retratada com maestria por Marcello Fragano Baird. envolveram diretamente, é retratada com maestria por Marcello Fragano Baird. 

Quem quer que se interesse por saber como os ‘interesses’ se organizam, investem Quem quer que se interesse por saber como os ‘interesses’ se organizam, investem 

recursos e mobilizam argumentos para defender seus pontos de vista e infl uenciar as recursos e mobilizam argumentos para defender seus pontos de vista e infl uenciar as 

decisões dos governos, não pode deixar de ler este livro que tem tudo para se tornar decisões dos governos, não pode deixar de ler este livro que tem tudo para se tornar 

uma obra de referência. Eu realmente sou fã deste trabalho. Pessoalmente, não conheço uma obra de referência. Eu realmente sou fã deste trabalho. Pessoalmente, não conheço 

trabalho mais esclarecedor sobre as entranhas de como decisões do tipo são tomadas.  trabalho mais esclarecedor sobre as entranhas de como decisões do tipo são tomadas.  
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as políticas de saúde pública.as políticas de saúde pública.
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Partindo da ciência política, Marcello faz importantes contribuições também ao campo Partindo da ciência política, Marcello faz importantes contribuições também ao campo 

da nutrição e da saúde pública ao desvendar como atuam as grandes corporações da nutrição e da saúde pública ao desvendar como atuam as grandes corporações 

produtoras de alimentos no sentido de produzir doença e não saúde. produtoras de alimentos no sentido de produzir doença e não saúde. 
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É claro que o leitor já sabe que este É claro que o leitor já sabe que este 

livro é sobre o lobby dos grupos livro é sobre o lobby dos grupos 

de interesse, visando infl uenciar de interesse, visando infl uenciar 

a regulação da publicidade a regulação da publicidade 

de alimentos proposta pela de alimentos proposta pela 

Anvisa. Isto está no título. O Anvisa. Isto está no título. O 

que provavelmente o leitor não que provavelmente o leitor não 

sabe, mas vai descobrir, é que sabe, mas vai descobrir, é que 

o livro é um belo exemplo de o livro é um belo exemplo de 

trabalho científi co, que combina trabalho científi co, que combina 

de maneira poderosa teoria, de maneira poderosa teoria, 

método e empiria. Alguns estudos método e empiria. Alguns estudos 

sobre lobby focam uma arena sobre lobby focam uma arena 

política específi ca (parlamento, política específi ca (parlamento, 

agencias reguladoras, poder agencias reguladoras, poder 

executivo, etc.), outros focam executivo, etc.), outros focam 

setores econômicos específi cos setores econômicos específi cos 

(indústria, agronegócios, serviços, (indústria, agronegócios, serviços, 

etc.), mas esse é diferente. Ao etc.), mas esse é diferente. Ao 

optar por um estudo de caso, este optar por um estudo de caso, este 

livro nos oferece uma visão ampla, livro nos oferece uma visão ampla, 

aprofundada e multifacetada do aprofundada e multifacetada do 

fenômeno lobby. Em boa medida, fenômeno lobby. Em boa medida, 

isso se dá pela estratégia de isso se dá pela estratégia de 

combinar diferentes métodos de combinar diferentes métodos de 

investigação e múltiplas fontes investigação e múltiplas fontes 

de dados.  O lobby exercido de dados.  O lobby exercido 

por grupos de interesse é um por grupos de interesse é um 

fenômeno onipresente em fenômeno onipresente em 

qualquer regime político, em qualquer regime político, em 

particular em democracias. particular em democracias. 

Isso torna imperativo que Isso torna imperativo que 

seja entendido em toda sua seja entendido em toda sua 

complexidade. E essa é a grande complexidade. E essa é a grande 

contribuição do livro de Marcello contribuição do livro de Marcello 

Baird. A Ciência Social brasileira, Baird. A Ciência Social brasileira, 

principiante no tema, recebe um principiante no tema, recebe um 

verdadeiro presente. Façamos verdadeiro presente. Façamos 

bom proveito.bom proveito.
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Nós vos pedimos com insistência: 
Nunca digam - Isso é natural! 

Diante dos acontecimentos de cada dia, 
Numa época onde reina a confusão 

e corre o sangue, 
Em que o arbitrário tem força de lei, 

Em que a humanidade se desumaniza 
Não digam nunca: Isso é natural 

A fim de que nada passe por imutável.

Bertolt Brecht, 1929/1930

- Quem estará nas trincheiras ao teu lado? 
- E isso importa?

- Mais do que a própria guerra.

Ernest Hemingway, s. d.

Cansado e aborrecido, entendi que não podia achar a felicidade em parte nenhuma...
No fim de dez minutos, vi passar um homem bem trajado, fitando a miúdo os pés... 

Evidentemente era feliz; e, talvez, não tivesse almoçado; talvez mesmo não levasse um 
vintém no bolso. Mas ia feliz, e contemplava as botas.

A felicidade será um par de botas? Esse homem, tão esbofeteado pela vida, achou finalmen-
te um riso da fortuna. Nada vale nada. Nenhuma preocupação deste século, nenhum problema 

social ou moral, nem as alegrias da geração que começa, nem as tristezas da que termina, miséria 
ou guerra de classes, crises da arte e da política, nada vale, para ele, um par de botas. Ele fita-as, 

ele respira-as, ele reluz com elas, ele calca com elas o chão de um globo que lhe pertence. Daí o 
orgulho das atitudes, a rigidez dos passos, e um certo ar de tranquilidade olímpica...

Sim, a felicidade é um par de botas.

Machado de Assis, 1882

A vida é a arte do encontro
Embora haja tanto desencontro pela vida.

Vinicius de Moraes, 1967
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