
Lobbys e Grupos de Pressão 

Resumo e apresentação por Anthony Ling 

 

Definição em: http://pt.wikilingue.com/es/Lobby ou http://en.wikipedia.org/wiki/Lobbying 

 

1. Democracia e lógica econômica do processo eleitoral 

Vídeo disponível em: http://www.youtube.com/watch?v=aBGxsf1tcck 

- Para votar bem, precisamos saber que políticas defender, ler muito, acompanhamento das leis, 

políticos, projetos, corrupção, etc. 

- Em uma sociedade grande, o custo para isso é muito elevado: é impossível acompanhar tudo. 

- A influência que teremos no resultado final é ínfima: 1 em 8 milhões no caso do eleitorado gaúcho, 126 

milhões no Brasil. 

- Racionalmente permanecemos ignorantes em relação à política e racionalmente não executamos o 

devido controle sobre os governantes, que seria a lógica da democracia. 

- A democracia acaba sendo governada, em grande parte, pela atuação dos lobbys e grupos de pressão, 

e não diretamente por cada indivíduo, veja situação abaixo: 

 

 
 

2. Lobbys e grupos de pressão 

- Existem como parte da realidade do processo democrático 

- Grupos que oferecem contribuções para a campanha, ou apoio através de votos e divulgação a 

políticos em troca de projetos ou leis que os beneficiem. 

- Se os ganhadores ganham mais do que os que perdedores perdem, os ganhadores estão dispostos a 

fazer um lobby mais forte, e a lei ou projeto irá passar. 

 

3. Alguns exemplos de lobby: 

Exemplo básico: Lobby da ABD para regulamentação do Design de Interiores: 

A lei beneficiará muito um grupo pequeno de pessoas (designers de Interiores) e prejudicará pouco um 

grupo grande e disperso de pessoas (principalmente moradores e lojistas que executam qualquer tipo 

de reforma). A pressão contra não vem do grupo disperso dos moradores e lojistas, e sim de outros 

grupos organizados que serão prejudicados, arquitetos de interiores representados pela CREA, que 

sofrerão concorrência com os designers. 

Link: http://www.abd.org.br/site.asp?CodCanal=41&CodConteudo=656 



Lobby Sindical 

Sindicatos recebem, atualmente, contribuição compulsória dos trabalhadores participantes. A CUT, o 

maior sindicato, não precisa mais deste imposto pelo seu tamanho, e agora faz lobby para o fim da 

compulsoriedade, que prejudicaria as demais centrais sindicais, como a Força. 

Link: http://clippingmp.planejamento.gov.br/cadastros/noticias/2011/3/11/cut-retoma-defesa-do-fim-

do-imposto-sindical 

Porém, ambas centrais defendem bandeiras iguais quando se trata de benefícios perante o resto da 

sociedade, como o aumento do salário mínimo. A proibição de trabalhar por menos que um 

determinado valor prejudica todos trabalhadores cujo trabalho representa um valor abaixo do salário 

mínimo: todos que vivem na miséria e todos trabalhadores informais por necessidade, e beneficia os 

sindicalizados por terem garantias como seguro-desemprego e uma legislação trabalhista amplamente 

ao seu favor. 

Link: 

http://oglobo.globo.com/pais/mat/2008/03/11/lobby_das_centrais_sindicais_surte_efeito_imposto_sin

dical_obrigatorio_mantido-426190189.asp 

 

Jack  Abramoff 

Vídeo: Kevin Spacey interpreta Jack Abramoff em “Casino Jack”: 

http://www.dailymotion.com/video/xht8my_lobby-jack-abramoff_news?subtitle=pt 

Um dos maiores lobistas da história dos EUA, defendia interesses de tribos indígenas, empresas e até 

países. Preso por conspiração e fraude. 

Link: http://en.wikipedia.org/wiki/Jack_Abramoff 

 

4. Para refletir e debater: 

- Existem 3 possíveis opiniões sobre esses exemplos: 

1) Apoiar um dos lobbys e ver o lobby oposto como ilegítimo: os seus objetivos não são bons para a 

sociedade: devemos reprimir alguns lobbys e estimular outros. 

2) A disputa de lobbys é positiva como um todo: assim que funciona a democracia, devemos organizar 

nossos próprios grupos para reivindicar nossos direitos 

3) A disputa de lobbys não é positiva: já que eles produzem resultados negativos, devemos criar uma 

forma de diminuir a disputa de lobbys como um todo. 

- Não seria  o lobby e a corrupção algo difícil de se distinguir, pela óbvia natureza de ambas definições: 

organizar-se para influenciar a opinião de um político em seu favor? 

- Problema: É mais lucrativo exercer pressão política do que melhorar os produtos ou serviços. Se todo 

mundo estiver fazendo pressão política, quem produz riqueza? 

- Como tornar a democracia mais eficiente, com menos interferência dos lobbys, representando melhor 

o interesse da sociedade? 

 

5. Estudo prévio indicado: 

- Vídeo NEDEP na Escola: Decisão Coletiva e Análise Econômica do Processo Político 

http://www.youtube.com/watch?v=aBGxsf1tcck 

-  Artigo “O problema do rent-seeking”: http://www.ordemlivre.org/?q=node/287 

-  “O Lado Não Romântico da Democracia”, p. 101-143 (101-115 principalmente) do livro “Para Além da 

Política: Mercados, Bem-Estar Social e o Fracasso da Burocracia” de William C. Mitchell e Randy T. 

Simmons 

- Kevin Spacey interpreta Jack Abramoff em “Casino Jack”: 

http://www.dailymotion.com/video/xht8my_lobby-jack-abramoff_news?subtitle=pt 

 


