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Prefácio

A primeira vez que ouvi o termo lobby em sua acepção política 
foi durante a palestra “Lobby e o Interesse Público”, que Luigi Gra-
ziano proferiu na ANPOCS (Associação Nacional de Pós-Graduação 
e Pesquisa em Ciências Sociais) em 1998. Eu estava terminando de es-
crever minha dissertação de mestrado “Participação Popular e clien-
telismo em São Carlos” e estava extremamente intrigada por uma das 
descobertas de meu trabalho. Eu havia observado que os atores sociais 
acessavam os tomadores de decisão de formas diferentes. Enquanto 
parcela da sociedade civil levava suas demandas indiretamente, atra-
vés de vereadores, normalmente aliados ao Poder Executivo, para que 
eles pressionassem o prefeito com o intuito de ver seus pleitos aten-
didos, outra o fazia diretamente, mobilizando os cidadãos a partici-
parem através de abaixo-assinados e/ou manifestações públicas para 
exigir o atendimento de suas demandas. Os empresários, por sua vez, 
acessavam o governo local diretamente, através da Associação Comer-
cial e Industrial de São Carlos (ACISC), tendo o seu presidente como 
representante de seus interesses. O que me intrigava era não ter en-
contrado na literatura brasileira sobre participação política nenhuma 
análise razoável sobre esse fenômeno.

Devido a esse fato, a palestra de Luigi Graziano foi tão impac-
tante. Ele ressaltou que os acadêmicos europeus estavam iniciando 
suas investigações para compreender a fundo as estratégias e táticas 
dos grupos de interesse que haviam se instalado em Bruxelas, com 
o objetivo de influenciar o ciclo de políticas públicas no Parlamento 
Europeu. Em sua fala, esse procedimento era descrito como inerente a 
sistemas políticos democráticos e, portanto, legítimo.

Nesse momento de nossa história, já convivíamos com a demo-
cracia há mais de uma década, mas mesmo assim, durante a gradua-
ção e o mestrado, eu, uma estudante de Ciências Sociais, jamais havia 
estudado os termos grupos de interesse, lobby e advocacy. Aliás, esses 
termos sequer estavam contidos nos livros introdutórios de Ciência 
Política. Era como se os interesses não integrassem o jogo político. 
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Fui em busca de aprofundar-me no tema para compreender me-
lhor a questão envolvendo o acesso aos tomadores de decisão. Encon-
trei pouquíssima literatura especializada em português, o que me esti-
mulou a desenvolver um projeto de pesquisa de doutorado. 

Desde o início dos anos 2000 tenho estudado a atuação dos gru-
pos de interesse no Brasil. Publiquei livros e artigos sobre o assunto, 
formatei metodologias para a elaboração de planos de ação e sou lo-
bista voluntária defendendo maior transparência e accountability para o 
processo decisório. Como consultora, ajudei vários grupos de interesse 
empresarial e de interesse público a se organizarem internamente para 
planejar e implementar campanhas de lobby e advocacy de alto impacto. 

Conto essa história, pois ela dá a dimensão da importância do 
trabalho de Marcello. Diferentemente do que ocorre na academia norte-
americana, na qual se percebeu em meados da segunda metade do século 
XX que os grupos de interesse são elementos centrais da representação 
política e da mobilização social, constituindo-se em agentes essenciais 
para fomentar a emergência de temas relevantes na agenda pública, 
no Brasil, a literatura ainda é escassa e composta majoritariamente por 
estudos de caso que enfocam, sobretudo, o Congresso Nacional. 

De meu ponto de vista, há dois grandes diferenciais na obra 
de Marcello. O primeiro deles diz respeito a sua qualidade analítica. 
O escopo da análise vai além do Congresso Nacional e revela a ação 
dos grupos de interesse em outras instâncias do Poder Executivo, tais 
como a Anvisa e a AGU (Advocacia-Geral da União), enfocando tam-
bém o Poder Judiciário. Nesse caminho, o autor revela as diferentes 
estratégias de ação utilizadas pelos grupos de interesse empresariais 
e de interesse público, ressaltando que elas são um reflexo dos distin-
tos recursos e acesso desigual aos principais canais de poder políti-
co. Os grupos de interesse empresariais, poderosos economicamente, 
foram capazes de acionar instâncias do Poder Executivo e do Poder 
Judiciário de maneira pouco isonômica. A análise de suas estratégicas 
mostrou como eles transformaram a AGU, um órgão encarregado de 
representar a União judicial e extrajudicialmente e pelas atividades de 
consultoria e assessoramento jurídico do Poder Executivo, em um im-
portante aliado estratégico. 

O segundo diferencial diz respeito a sua utilidade prática. É uma 
grande alegria ter a honra de prefaciar uma obra teoricamente orien-
tada, que apresenta uma análise rigorosa, extremamente rica e que re-
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constitui de maneira louvável a atuação dos atores sociais ao longo do 
processo decisório em questão. Tenho utilizado o trabalho de Marcello 
em minhas aulas no MBA em Relações Governamentais da Fundação 
Getúlio Vargas desde 2015, pois ele ilustra a abrangência, a sofisticação 
e a complexidade do lobby, que se traduz na diversidade de estraté-
gias e táticas à disposição dos grupos de interesse e na criatividade 
necessária para alcançar o objetivo traçado.

Os especialistas se beneficiam com esse trabalho, da mesma for-
ma que o fazem os cidadãos. Afinal, é impossível entender como a 
política brasileira funciona, de verdade, sem compreender o papel que 
os grupos de interesse desempenham nela. 

É nesse sentido que creio estar Marcello deixando uma grande 
contribuição para a consolidação de nossa democracia, quando traz a 
público os interesses em jogo nesse processo decisório específico. Muito 
interessante notar que pouco tempo depois da defesa da dissertação 
de mestrado que deu origem a essa obra, a Polícia Federal tenha 
deflagrado a Operação Porto Seguro, que investigava um sistema de 
tráfico de influência para produção de pareceres em diversos órgãos 
públicos, incluindo a Advocacia-Geral da União.

Por isso, também é uma inspiração para que a sociedade civil 
passe a exigir do poder público maior transparência e accountability 
do processo decisório. Até quando os cidadãos e as organizações da 
sociedade civil vão abrir mão de participar de forma intensa e decisiva, 
assim como o fazem os grupos de interesse empresariais? Sem a ne-
cessária transparência, a sociedade civil só será capaz de compreender 
plenamente como se desenrola o processo decisório a partir de traba-
lhos como o de Marcello. Pode ser tarde demais para garantir que os 
interesses relevantes e legítimos de todos os atores sociais impactados 
pela decisão governamental sejam levados em consideração.

Andréa Gozetto
Cientista política 
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