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RESUMO 

Este estudo objetivou identificar os stakeholders que influenciam a agenda do gás 

de xisto no parlamento brasileiro. A pesquisa teve uma abordagem qualitativa, uma 

vez que não houve preocupação com os números e sim com a percepção dos 

entrevistados. Além disso, os dados coletados na pesquisa de campo foram 

interpretados e alinhados com o referencial teórico desse trabalho. Quanto à 

metodologia, foi classificada como exploratória, uma vez que ainda há pouco 

conhecimento sobre a influência de grupos de interesse no Congresso Nacional, do 

tipo pesquisa de campo e de estudo de caso por se tratar especificamente da 

exploração do gás de xisto. A coleta de dados foi feita por meio de entrevistas e da 

aplicação de questionário com um roteiro previamente estabelecido. Após a análise 

dos dados, concluiu-se que há duas correntes que atuam na agenda do gás de xisto. 

A primeira tem um posicionamento que preza pela precaução, ou seja, é necessário 

que se descubra os impactos da exploração da atividade no meio ambiente antes 

que se decida iniciar a exploração e a produção do gás de xisto. A segunda corrente 

defende a exploração desse gás não convencional como forma de reduzir os custos 

de produção e aumentar a competitividade do país. Foram identificados 39 

stakeholders que influenciam o andamento do Projeto de Lei 6904/2013, que 

suspende a autorização e a exploração do gás de xisto por um período de cinco 

anos. Isso mostra que os grupos de interesse, uns mais poderosos que outros, têm 

papel importante na formulação de políticas públicas e, através do lobby, buscam 

influenciar os tomadores de decisão de acordo com os seus objetivos.  

 

Palavras-chave: Stakeholders. Lobby. Grupos de interesse. Gás de xisto. Projeto de 

Lei 6904/2013. 

  



 
 

ABSTRACT 

This study aimed to identify the stakeholders that influence the shale gas agenda in 

the brazilian parliament. The research had a qualitative approach since there was no 

concern with numbers but with the perception of respondents. In addition, the data 

collected in the field research was interpreted and aligned with the theoretical 

material. Regarding the methodology, it was classified as exploratory as yet little is 

known about the influence of interest groups in Congress, the type of field research 

and case study because it specifically deals of exploration of shale gas. Data 

collection was done through interviews and a structured questionnaire. After 

analyzing the data, it has been concluded that there are two stances in the shale gas 

agenda. The first one has a position that values  caution, that is, it is necessary to 

know about the environmental impact of the exploration activity before deciding to 

start the exploration and production of shale gas. The second stance defends 

unconventional gas exploration in order to reduce production costs and increase 

competitiveness. They identified 39 stakeholders that influence the progress of the 

Projeto de Lei 6904/2013, suspending the permit and the exploitation of shale gas for 

a period of five years. This shows that interest groups, some more powerful than 

others, play an important role in the formulation of public policies and, through 

lobbying, try to influence decision-makers according to their goals. 

 

Keywords: Stakeholders. Lobby. Groups of interest. Shale Gas. Projeto de Lei 

6904/2013. 
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1. O PROBLEMA 

1.1. Introdução 

O processo de tomada de decisão do poder público pode ser influenciado por 

diversos stakeholders que procuram defender seus interesses por meio da prática 

do lobby. Essa atividade organizada, feita de forma lícita, com transparência e ética, 

é legítima e pode exercer um papel importante na formulação de políticas públicas 

ou na regulamentação de leis. A palavra lobby, nessa dissertação, será utilizada no 

contexto do exercício legítimo de uma política pluralista para representação de 

interesses. 

A teoria dos stakeholders propõe que sejam considerados todos os atores que 

influenciam ou são influenciados pela empresa na definição dos objetivos 

estratégicos (FREEMAN, 1984). Podem ser considerados stakeholders qualquer 

pessoa, grupo ou entidade que tenha interesse ou relação com a organização 

(THOMPSON et al., 1991). É nesse contexto que o mapeamento dos grupos de 

interesse que atuam em uma determinada agenda, nesse caso na agenda do gás de 

xisto, pode ser utilizado como um direcionador para as ações de lobby junto aos 

tomadores de decisão.  

Almeida, Fontes Filho e Martins (2000) propõe um modelo de identificação e 

mapeamento de stakeholders baseado em três etapas: i) identificação de 

stakeholders potenciais; ii) categorização de stakeholders; e iii) priorização de 

stakeholders. A classificação de stakeholders tem sido bastante discutida e ainda 

não há um consenso sobre qual é a melhor forma de priorização. Um dos modelos 

propostos considera os atributos de poder, legitimidade e urgência (MICHELL; 

AGLE; WOOD, 1997) para fazer essa categorização.  

Neste trabalho procurou-se simplificar o modelo de Michell, Angle e Wood (1997) ao 

considerar apenas o atributo poder para classificar os stakeholders que influenciam 

o andamento do projeto de lei sobre a exploração do gás de xisto no Brasil. O que 

se quis demonstrar foi a percepção dos entrevistados quanto ao poder que um 

determinado grupo de interesse exerce no andamento do projeto de lei que 

suspende a exploração do gás de xisto por um período de cinco anos. 
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Dessa forma, este trabalho procura responder a seguinte situação problema: quais 

são os stakeholders que influenciam a agenda do gás de xisto no parlamento?  

 

1.2. Objetivos 

O objetivo deste trabalho é identificar os stakeholders que influenciam a agenda do 

gás de xisto no parlamento. Dessa forma, este estudo apresenta os seguintes 

objetivos específicos: 

1. Identificar o conhecimento sobre a exploração do gás de xisto;  

2. Identificar o posicionamento sobre a exploração do gás de xisto; e 

3. Categorizar os stakeholders de acordo com o atributo poder. 

 

1.3. Delimitação do estudo 

Segundo Lakatos e Marconi (2010, p.146), “delimitar a pesquisa é estabelecer 

limites para a investigação”. Dessa forma, a pesquisa foi limitada ao assunto da 

exploração do gás de xisto e ao público que trata do assunto no intuito de não tornar 

a pesquisa extensa e complexa.  

A identificação dos stakeholders que influenciam a agenda do gás de xisto ficou 

restrita àqueles grupos de interesse que têm relação direta com o andamento do 

Projeto de Lei (PL) 6904/2013. Assim, não foram considerados nesse trabalho os 

stakeholders que influenciam outras proposições que tramitam no Congresso 

Nacional (CN). 

A pesquisa foi aplicada considerando públicos distintos com o objetivo de comparar 

os resultados. São eles: governo, parlamentares, empresas, universidades e outros 

grupos de interesse que tratam ou têm relação com o tema da exploração de gás de 

xisto no Brasil.  

Com relação ao governo, foram considerados representantes de órgãos que tratam 

do tema da exploração do gás de xisto no âmbito do Poder Executivo, tais como 

Agências Reguladoras (AR), Ministério do Meio Ambiente (MMA), Instituto Brasileiro 

do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA), Ministério de 

Minas e Energia (MME), dentre outros. 
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No caso do parlamento, apesar de a grande maioria das proposições tramitarem até 

o plenário das duas casas, decidiu-se priorizar na pesquisa os parlamentares e 

consultores da Câmara dos Deputados, uma vez que o projeto de lei sobre a 

exploração do gás de xisto ainda se encontra na fase inicial de tramitação nessa 

arena. Optou-se, ainda, por limitar a aplicação das entrevistas aos parlamentares 

das comissões temáticas por onde a proposição irá tramitar no intuito de apurar 

resultados mais assertivos, uma vez que os componentes podem ter maior 

conhecimento e interesse pela matéria. Por último, ainda foram considerados 

senadores e deputados que permitiam acesso e que já haviam tratado sobre algum 

tema relacionado em alguma ocasião.  

As entrevistas com os parlamentares aconteceram durante o último trimestre de 

2014 e, dessa forma, abrangeram a última legislatura. Ao considerar a nova 

legislatura de 2015, pode haver participantes que não estão mais no parlamento ou 

que podem estar atuando em outras comissões temáticas. Com relação aos outros 

grupos de interesse, a aplicação do questionário por survey aconteceu durante os 

meses de novembro e dezembro de 2014. 

 

1.4. Justificativa do estudo 

A necessidade de competitividade tem obrigado as empresas a serem cada vez 

mais eficientes. Uma das vantagens que elas podem desenvolver em relação aos 

outros competidores é o conhecimento daqueles atores que podem influenciar no 

desenvolvimento da estratégia organizacional e impactar no seu negócio. Dessa 

forma, priorizar stakeholders e realizar alianças pode ser uma estratégia eficiente 

para exercer pressão e influenciar os tomadores de decisão a adotarem uma 

determinada causa ou, em alguns casos, a adotarem uma posição neutra. 

O desdobramento da Teoria dos Stakeholders em outros campos científicos é algo 

relativamente novo. Diversos autores têm desenvolvido trabalhos para que se 

entenda as organizações sob a perspectiva dos mais diversos atores e não apenas 

sob a perspectiva dos acionistas. Identificar e classificar indivíduos ou grupos de 

interesse, cujos objetivos possam impactar fortemente o desempenho de uma 

agenda, organização ou setor, pode ser de suma importância para a sobrevivência 
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ou competitividade tanto de empresas do setor público quanto de empresas do setor 

privado. 

Identificar os grupos de interesse que possuem objetivos semelhantes e poder de 

influência pode ser interessante para se desenvolver um plano de defesa de 

interesses. A estratégia de realizar alianças ou coalizões com esses stakeholders 

pode ser útil quando se quer aumentar a representatividade, compartilhar 

informações e aumentar o número de acessos aos tomadores de decisão. 

Quanto à escolha do gás de xisto, o tema tem chamado atenção por ser uma 

alternativa energética com grandes reservas inexploradas em diversos países. A 

exploração desse gás não convencional tem proporcionado debates entre diversos 

grupos de interesse que defendem seus posicionamentos. No Brasil, a discussão do 

tema é relativamente nova e, muitas vezes, encoberta pelos holofotes que se dá ao 

pré-sal. No entanto, em momentos de crise energética e do surgimento de 

escândalos de corrupção no segmento de petróleo e gás, a exploração de energias 

alternativas fica em evidência e pode ser encarada como parte de uma solução para 

atender à demanda energética. 
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2. REFERENCIAL TEÓRICO  

Nesta seção, serão discutidos os principais elementos que fazem parte do 

referencial teórico do estudo. 

 

2.1.  Teoria dos stakeholders 

A Teoria dos Stakeholders orienta que a organização deve identificar os seus atores 

e categorizá-los segundo o grau de importância (POLONSKY, 1995). A identificação 

de stakeholders é o momento em que acontece o mapeamento daqueles que 

influenciam ou são influenciados pela organização. Já a classificação pode ser 

utilizada para monitorar ou executar os atores que têm mais poder e que podem 

exercer mais influência.  

 

2.1.1. Definição de stakeholders 

Na literatura, há uma grande quantidade de definições do termo stakeholders que 

são utilizadas nos mais diferentes contextos. Uma das primeiras definições apareceu 

em 1963, quando a Stanford Research Institute (SRI) definiu stakeholders como 

grupos sem o apoio dos quais as empresas deixariam de existir. Essa definição 

pode ser considerada um tanto quanto generalista por não abordar a especificidade 

desses grupos. Numa abordagem mais ampla, Gray, Owen e Adams (1996) 

consideram stakeholders como qualquer indivíduo ou grupo que é influenciado ou 

influencia as atividades da organização. Já Lampe (2001) define stakeholders como 

partidos que são afetados por uma organização. Esse conceito pode ser utilizado no 

campo político quando se investiga de que forma as organizações se relacionam 

com os partidos políticos no intuito de influenciar as proposições legislativas e atingir 

os seus objetivos. 

Na abordagem de Freeman (1984, p.46), o termo stakeholders é definido como 

“qualquer grupo ou pessoa cujos interesses podem afetar ou ser afetados pelas 

realizações dos objetivos de uma organização”. A obra de Freeman (1984), intitulada 

Strategic Managment: a Stakeholder Approach, pode ser considerada um marco 

para o entendimento do conceito. Nessa obra, o autor investiga como as 
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organizações se relacionam no seu ambiente externo a partir da constatação de que 

elas não são autossuficientes. É nesse contexto que, mais tarde, Freeman (2004) 

passa a entender stakeholders como aqueles grupos específicos que são 

importantes para a sobrevivência e para o sucesso de uma organização. 

Para Savage et al. (1991), stakeholders podem ser entendidos como aqueles 

indivíduos ou grupos que possuem interesses nas atividades de uma organização e 

podem influenciá-la. Esse conceito pode ser aplicado ao identificar os grupos de 

interesse que exercem influência no parlamento. Quando se fala em grupos, pode-

se considerar que, em muitas situações, esses são formados com o objetivo de 

aumentar o nível de representatividade e de exercer uma maior pressão sobre uma 

organização.  

 

2.1.2. Identificação de stakeholders 

Para sobreviver no mundo de hoje, não basta apenas que as empresas sejam 

competitivas. Elas precisam conhecer quem ou o que pode impactar os seus 

negócios e qual a relação da empresa com o ambiente em que ela atua. Segundo 

Freeman (1984), é preciso não só conhecer a relação com aqueles que influenciam 

o ambiente interno (fornecedores, empresários, empregados ou clientes), mas 

também com aqueles que possam promover um ambiente de incerteza e impactar a 

relação com os agentes internos. Assim, o autor ilustra a relação da empresa com 

os diversos stakeholders (Figura 1). 
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Figura 1 - Mapa de stakeholders 

 

Fonte: Adaptado de Freeman (1984, p.55). 

Almeida, Fontes Filho e Martins (2000, p.2) consideram que o “conjunto de atores, 

denominado na literatura como stakeholders, necessita cada vez mais ser 

identificados e ter suas expectativas compreendidas e, possivelmente, atendidas ou, 

ao menos, não negligenciadas”. Dessa forma, esse conjunto de atores deve ser 

considerado na definição da estratégia de uma organização. 

Identificar os stakeholders, conhecer as suas demandas e classificá-los de acordo 

com o grau de poder de influência pode ser uma estratégia eficiente quando se quer 

priorizar grupos de interesse para executar uma ação de lobby. É nesse contexto 

que as empresas podem priorizar não só a operação de curto prazo (atores 

internos), mas também os atores externos que podem influenciar um processo de 

políticas públicas. Almeida, Fontes Filho e Martins (2000) propõem um modelo de 

identificação e mapeamento de stakeholders baseado em três etapas: identificação 

prévia de stakeholders potenciais, categorização e priorização. Uma das dificuldades 

parece estar exatamente em identificar quem são os atores-chave que influenciam 

os negócios de uma organização e classificá-los de acordo com o seu grau de 
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influência. Superada essa dificuldade, é preciso priorizar os stakeholders e monitorá-

los, uma vez que o grau de influência pode variar ao longo do tempo e, dessa forma, 

atores que eram classificados como prioritários podem passar a não ser mais. 

Ao mapear os indivíduos ou grupos que se inter-relacionam, é possível desenvolver 

uma estratégia de atuação indireta para influenciar a formulação de alguma 

proposição ou até mesmo a tramitação de um projeto no parlamento. Há muitas 

organizações que preferem trabalhar no anonimato quando estão defendendo os 

seus interesses e, dessa forma, fazem interações com stakeholders que irão 

influenciar outros stakeholders. Essa é uma opção utilizada por diversos grupos de 

interesse quando se visualiza a possibilidade de retaliações aos seus 

posicionamentos. 

 

2.1.3. Classificação de stakeholders 

Segundo Guba e Lincoln (1989), há três diferentes tipos de stakeholders: a) agentes 

(aqueles que direcionam, operam, administram, sustentam ou, de qualquer outra 

forma, contribuem para o desenvolvimento, estabelecimento e operação da 

organização); b) beneficiários (aqueles que lucram ou esperam lucrar a partir da 

evolução das atividades da organização) e beneficiários secundários relacionados a 

eles; e c) vítimas (aqueles que, direta ou indiretamente, sofrem perdas 

consequentes da atuação da organização).  

Clarkson (1995) classifica os stakeholders em grupos primários e secundários. Os 

primários são aqueles considerados essenciais para a sobrevivência da 

organização, o que não é o caso dos secundários. Para Michell, Agle e Wood 

(1997), um stakeholder deve ser classificado e priorizado a partir de três atributos: a) 

poder de influenciar uma organização; b) legitimidade na relação dos atores com a 

organização; e c) urgência quanto à rapidez da resposta da organização em relação 

às demandas dos atores. Todos esses atributos são transitórios, podendo ser 

obtidos ou perdidos.  

O modelo proposto por Michell, Agle e Wood (1997) é um dos mais populares e é 

conhecido como Stakeholder Salience. Segundo os autores, quanto mais um 
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stakeholder satisfaz a esses três atributos, mais ele merece atenção e, dessa forma, 

pode ser classificado em sete categorias e uma categoria de não-stakeholder.  

 

Figura 2 - Modelo de classificação de stakeholders 

 

Fonte: Adaptado de Mitchell, Agle e Wood (1997, p. 874). 

Os stakeholders que possuem apenas um dos atributos são chamados de “latentes”. 

Os latentes podem ser “adormecidos” (apenas com poder e sem legitimidade e 

urgência), “discricionários” (apenas com legitimidade e sem poder e urgência) e 

“exigentes” (apenas com urgência e sem poder e legitimidade). Os stakeholders que 

possuem dois atributos são chamados de “expectantes”. Os expectantes com poder 

e legitimidade são chamados de “dominantes”, os com poder e urgência de 

“perigosos” e os com legitimidade e urgência de “dependentes”. Os stakeholders que 

possuem os três atributos são os “definitivos”, e são esses que devem ser 

priorizados no atendimento dos seus interesses. 
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Apesar de o modelo ser considerado simples e de fácil operação, apresenta alguns 

limitadores por não possuir uma escala para cada atributo. Ou seja, um stakeholder 

com pouco poder, pouca legitimidade e pouca urgência pode ser considerado 

saliente por atender aos três atributos e, dessa forma, ser priorizado. 

Nesse trabalho, procurou-se simplificar o modelo proposto por Michell, Agle e Wood 

(1997) ao utilizar apenas o atributo poder. Segundo os autores, poder pode ser 

entendido como a capacidade que um ator social tem, por não ter alternativas 

plausíveis, de pressionar outro ator a tomar uma determinada decisão. De maneira 

simplificada, poder pode ser entendido como a capacidade que temos de impor a 

nossa vontade ou os nossos interesses. 

Os modelos de classificação de stakeholders podem ser utilizados para a 

formulação estratégica, dada uma certa intenção de priorização. Para esse trabalho 

a ideia seria utilizar a classificação para priorizar grupos de interesse e direcionar 

ações de lobby. 

 

2.2.  Teoria do lobby 

A teoria do lobby será utilizada neste trabalho para entender por que os grupos 

organizados defendem seus posicionamentos no parlamento. A pressão exercida 

por grupos de interesse e a influência no processo de políticas públicas podem ter 

impactos relevantes e provocar turbulências nas organizações dos mais diversos 

setores e na sociedade como um todo. Novas legislações ou alterações nas normas 

vigentes podem alterar, substancialmente, a natureza dos negócios e, em certos 

casos, pode tornar a empresa inviável. Dessa forma, o mapeamento dos grupos que 

têm capacidade de exercer influência, tanto do lado dos consumidores quanto dos 

produtores, é uma informação que pode ser considerada no momento de se definir a 

estratégia de negócio de uma empresa.  

A questão ambiental pode ser considerada como um bom exemplo. Nesse tipo de 

agenda, há grupos que utilizam o lobby para defender os seus interesses e atingir os 

seus objetivos. Os stakeholders que têm um posicionamento a favor do meio 

ambiente têm ganho força nos últimos anos e desenvolvido grande poder de 
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influência, tanto no Poder Executivo quanto no Poder Legislativo. A pressão por 

produtos e serviços mais sustentáveis tem obrigado as empresas a repensar a sua 

forma de produção. Além disso, a regulação e fiscalização exercida pelo governo, 

nos níveis federal, estadual e municipal, podem colaborar para um aumento de custo 

e, consequentemente, para a perda de competitividade de empresas brasileiras no 

mercado internacional. Ou seja, o lobby exercido por diversos grupos de interesse, 

incluindo o governo, pode influenciar os negócios de uma organização. 

É nesse contexto que as discussões sobre a exploração do gás de xisto acontecem. 

De um lado estão aqueles grupos que acham que a exploração afeta o meio 

ambiente e de outro estão os grupos que defendem a redução dos custos de 

produção a partir da exploração de uma fonte alternativa de energia. O fato é que há 

a participação dos mais diversos grupos de interesse na formulação de políticas 

públicas para exploração do gás de xisto no Brasil.  

 

2.2.1. Origem e definição de lobby 

A palavra lobby tem sido utilizada de uma forma generalista no Brasil e, de certa 

forma, no sentido pejorativo. No entanto, para esse estudo, o lobby é entendido 

como uma ação legítima, dentro da lei, de grupos ou setores da sociedade em busca 

da defesa de seus interesses. 

Há algumas versões que procuram explicar a origem da palavra lobby. Dentre elas, 

as mais utilizadas são a versão americana e a inglesa. No caso da americana, a 

palavra lobby surgiu quando um presidente dos Estados Unidos, após longa jornada 

de trabalho diário, recebia algumas pessoas que tentavam influenciá-lo no lobby de 

um famoso hotel. Ele chamou essas pessoas de lobistas. Já na versão inglesa, a 

palavra lobby faz referência às abordagens que alguns elementos faziam aos 

parlamentares nas antessalas do parlamento britânico. 

Apesar da dificuldade em se definir lobby, a palavra pode ser entendida, de uma 

maneira mais ampla, como uma ação que tem por objetivo influenciar os tomadores 

de decisão para que concordem com um determinado ponto de vista. Um conceito 

bastante utilizado é o de Farhat (2007, p.50), que define lobby como “toda a 
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atividade organizada, exercida dentro da lei e da ética, por um grupo de interesses 

definidos e legítimos, com o objetivo de ser ouvido pelo poder público para informá-

lo e dele obter determinadas medidas, decisões, atitudes”.  

Na literatura há uma grande diversidade de conceitos para o lobby. Baumgartner e 

Leech (1998, p.34) definem lobby como “um esforço para influenciar o processo 

político”. Nownes (2006, p.5) define a atividade como “um esforço para influenciar o 

que o governo faz”. Hunter et al. (1991, p.490) afirma que uma definição comum é a 

de que lobista é “quem tenta afetar uma ação legislativa”. Segundo Galan (2012, 

p.25), “o conceito de lobby está ligado a um forte senso de persuasão, pedidos, 

demandas, argumentação e cobranças com o objetivo de convencer os detentores 

do poder (pessoas ou instituições) a fazer o que queremos. Simples assim”. De 

forma geral, o lobby procura influenciar os tomadores de decisão a partir de um 

posicionamento de um grupo de interesse. 

 

2.2.2. Regulamentação do lobby 

Apesar de o lobby ser regulamentado e exercido de maneira transparente e ética em 

diversos países, fazendo inclusive parte do processo de formulação de políticas 

públicas, no Brasil esse termo tem sido, muitas vezes, associado a uma atividade 

ilícita, ligada à corrupção ou ao tráfico de influência.  

A atividade do lobby no Brasil, exercida por grupos de interesse que compõem a 

sociedade civil, ainda é considerada recente e vem ganhando força a partir da 

redemocratização (Diniz; Boschi, 2000). Após esse marco, permitiu-se um maior 

acesso aos tomadores de decisão na arena política e, consequentemente, uma 

maior capacidade de influência no processo de formulação de políticas públicas. No 

entanto, a consolidação dessa atividade legítima de defesa de interesses ainda 

enfrenta dificuldades, uma vez que não há regulamentação e a sociedade, muitas 

vezes, atribui uma conotação negativa.  

O interesse pela regulamentação do lobby parece aumentar quanto maior for a 

intensidade das notícias de corrupção divulgadas pela imprensa. Dessa forma, o 

principal objetivo de se regulamentar essa atividade é criar regras que reduzam o 
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risco de se cometer um ato ilícito quando os grupos de interesse resolvem exercer 

influência no Poder Legislativo, no Poder Executivo ou no Poder Judiciário. Essas 

regras podem estar alicerçadas em transparência e accountability. Ter mais 

transparência não significa apenas monitorar, a partir do cadastramento de pessoas 

físicas ou jurídicas que exercem a atividade do lobby em qualquer esfera do 

governo, mas também identificar de que forma os grupos de interesse influenciam o 

ciclo de políticas públicas (BROZ, 2002). Já accountability é uma palavra de difícil 

tradução para o português, mas pode-se atribuir a ideia de prestação de contas e 

responsabilização dos agentes que desenvolverem a atividade do lobby.  

Apesar da atividade do lobby não ser regulamentada, pode-se identificar alguns 

avanços que têm ajudado a reduzir a prática ilícita de defesa de interesses. A Lei de 

Acesso à Informação (Lei nº 12.527/2011) procurou dar mais transparência quando 

foram criados mecanismos para que qualquer pessoa receba informações de órgãos 

públicos. A Lei Anticorrupção (Lei nº 12.846/2013) trata da responsabilização das 

empresas que praticam atos lesivos contra o poder público.  

Segundo Mancuso e Gozetto (2011), há, tramitando no Congresso Nacional, dois 

projetos de lei que tratam da matéria da regulamentação do lobby, mas parece que 

alguns fatores impedem que as proposições avancem. De acordo com os autores, 

questões como a falta de interesse dos parlamentares, a hesitação dos próprios 

lobistas quanto à forma de atuação, a sociedade que não atua como agente 

impulsionador e a inércia do Poder Executivo no encaminhamento do tema explicam 

por que é tão difícil dar encaminhamento aos projetos que regulamentam essa 

atividade.  

 

2.2.3. Grupos de interesse e grupos de pressão 

A necessidade de formação de grupos pode estar associada à ideia de aumento de 

poder de influência. Segundo Maciel (1984, p.8), “o indivíduo isoladamente pouco 

pode influir junto ao poder político, a não ser associado a outros, numa comunhão 

de interesses e objetivos, capaz de estabelecer forte vínculo entre eles”. Esses 

grupos podem ser formados para ter mais representatividade na defesa dos seus 

interesses ou para exercer pressão e atingir determinados objetivos. 
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De acordo com Farhat (2007, p.146), “toda entidade, organizada sob qualquer forma 

legal, identificada pela convergência de objetivos, e disposta à sua representação, 

constitui um grupo de interesses”. Galan (2012, p.31) define grupo de pressão como 

“um grupo de interesses que, utilizando-se de recursos humanos e materiais, e da 

vontade de colocá-los em prática, atua para alcançar seus objetivos”. Segundo o 

autor, antigamente era difícil organizar um grupo com atores que compartilhassem 

posicionamentos e objetivos convergentes. No entanto, com o desenvolvimento 

tecnológico, formar redes se tornou uma ação rápida e simples, em que uma 

campanha pode ser municiada com conteúdos informativos e disparada para a 

sociedade com uma velocidade impressionante.  

Grupos de interesse podem se tornar grupos de pressão quando uma estratégia 

começa a ser executada em busca de um objetivo em comum. Para Farhat (2007, 

p.145), grupo de pressão: 

é o grupo de interesses dotado de meios humanos e materiais necessários 
e suficientes – e da vontade de utilizá-los ativamente – para a promoção 
dos seus objetivos, até vê-los atingidos. Atua perante toda a sociedade, ou 
parte dela, ou, ainda, diante dos órgãos do Estado – Legislativo ou 
Executivo – com competência para mudar ou manter o status quo referente 
ao seu interesse. 

A pressão exercida diretamente aos tomadores de decisão pode se dar de uma 

forma mais discreta, nos bastidores do Poder Executivo e Legislativo, ou por meio 

de mobilizações e manifestações com o intuito de causar grandes transtornos à vida 

pública. A greve e grandes mobilizações setoriais podem servir como exemplo 

quando determinadas categorias organizadas se unem e criam dificuldades na 

prestação de serviços públicos, pressionando os governantes, diretamente ou por 

meio da sociedade, a atenderem seu pleito.  

A pressão pode ser exercida por diversos grupos, tais como associações setoriais, 

sindicatos, empresas, órgãos governamentais, universidades, Congresso Nacional e 

até mesmo pela Presidência da República. Quanto a esse último ator, a pressão 

pode ser maior devido à exposição da mídia e ao poder proporcionado pelo 

orçamento (GALAN, 2012). Além disso, o Presidente da República pode “governar” 

e exercer seu poder por meio de Medidas Provisórias, fato que ocorre com bastante 

intensidade quando o Poder Executivo está forte e com a base consolidada no 

Congresso Nacional. A pressão também pode ser exercida de forma indireta, 
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quando se procura influenciar a opinião pública e essa exercerá pressão sobre os 

tomadores de decisão. 

Segundo Santos (2014, p.16), “cada vez mais um número maior de grupos de 

interesse e de assessores parlamentares atua sistematicamente no processo 

legislativo”. Dessa forma, pode-se considerar que há uma intensificação do lobby em 

busca de um maior espaço na tomada de decisões dos parlamentares. De acordo 

com o autor, os grupos de interesse podem atuar em três direções: tentar influenciar 

no processo decisório, abrir um canal de comunicação ou obter informações 

estratégicas para o seu negócio.  

O lobby também pode ser utilizado para fomentar um debate público sobre uma 

determinada agenda carente de informações. Da mesma forma, pode ser utilizado 

para fornecer possíveis soluções para problemas enfrentados pelos tomadores de 

decisão tanto no Executivo quanto no Legislativo. Segundo Mancuso e Gozetto 

(2011, p.123): 

O lobby lícito pode trazer várias contribuições positivas para os interesses 
representados. Em primeiro lugar, o lobby pode aproximar o resultado 
decisório das preferências dos interesses organizados. Em segundo lugar, o 
lobby lícito pode proporcionar aos interesses organizados a satisfação 
íntima de “fazer parte do jogo”, mediante a defesa pública e aberta dos 
próprios pontos de vista, com o intuito de enriquecer o debate sobre as 
questões públicas. Em terceiro lugar, pela via do lobby lícito, a participação 
em processos decisórios abertos pode resultar em subprodutos valiosos 
para quem participa. 

É importante observar que a Constituição Federal (CF) trata da legitimidade dos 

grupos de interesse em exercer ações de lobby de forma ética e transparente. No 

artigo 5º da CF são elencados, por exemplo, direitos tais como a associação para 

fins lícitos, a criação de associações e a liberdade de opinião. O artigo 37 também 

pode tratar da forma como a pressão pode ser exercida pelos grupos de interesse. 

Com relação à legitimidade dos instrumentos de pressão, Farhat (2007, p.189) 

entende que:  

O art. 37 da CF prevê as normas gerais da administração pública: 
legalidade, impessoalidade, moralidade, probidade, e o que mais consta dos 
seus vinte e um incisos e seis parágrafos. Assim, será legítima qualquer 
pressão exercida por um grupo de pressão, desde que mantidos aqueles 
parâmetros. Incluem-se, entre outros meios vedados, as prestações em 
dinheiro, ou valoráveis em dinheiro, para influenciar ou corromper os 
agentes de poder público, e também a mentira, o falseamento das situações 
e implicações. 
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Uma das dificuldades que os grupos de interesse têm é identificar onde o lobby é 

mais eficiente. Segundo Santos (2011, p.11), “o lobby funciona no âmbito das 

comissões, mas no plenário, embora o lobby faça efeito sobre o comportamento 

individual dos parlamentares, a probabilidade de influenciar a decisão é menor”. No 

entanto, há dúvidas se o lobby executado pelos grupos de interesse, de fato, 

influencia a tomada de decisão dos parlamentares, uma vez que outras variáveis, 

tais como o posicionamento partidário ou a própria ideologia, podem estar atuando. 

Dessa forma, o grau conhecimento do parlamentar passa a ser importante para que 

se tenha um debate de mais alto nível.  

O lobby eficiente pode se dar de uma forma proativa, antes mesmo da proposição 

legislativa ser criada. Muitas vezes o parlamentar não domina todo o conjunto dos 

mais variados temas e pode ser influenciado pelos grupos de interesse por meio de 

notas técnicas, dados e outras informações.  

Outro ponto que chama atenção é a identificação dos parlamentares e do seu 

posicionamento relativo a um determinado tema. Uma estratégia que pode ser 

utilizada é mapear os parlamentares de uma comissão e identificar, por meio dos 

discursos já feitos e das votações anteriores, o posicionamento desses atores. 

Dessa forma, as ações de defesa de interesses podem ser endereçadas de uma 

forma mais efetiva. 

A atuação dos grupos de interesse não está restrita ao Poder Legislativo. Eles 

também atuam no Poder Executivo e influenciam o processo de políticas públicas, 

tanto na formulação quanto na implementação. A etapa de formulação é 

caracterizada pela definição de qual a melhor alternativa, após um diagnóstico, para 

sair de uma situação atual para uma desejada. É nessa fase que os atores 

envolvidos interagem e exercem a defesa de seus interesses, formando coalizões e 

preparando o “terreno” para que a política seja implementada. A fase da 

implementação representa o momento em que o discurso político se concretiza e a 

execução de atividades para o cumprimento de metas começa a ser uma realidade. 

É nela que os atores envolvidos começam a exercer o seu poder em busca dos seus 

interesses e o sistema político-institucional é desenhado. 
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Os grupos de interesse exercem pressão com o objetivo de influenciar a tomada de 

decisão e, quanto maior o nível de poder, maior a possibilidade de influenciar os 

stakeholders em uma arena política. Segundo Galan (2012, p.76), “poder significa 

recursos financeiros, capacidade de mobilização, nomes importantes por trás da 

iniciativa, imagem e reputação, entre outros, não nessa ordem de importância, 

tampouco isoladamente, porque geralmente o conjunto de fatores é responsável 

pelo êxito”. Para Weber (1993, p.43), poder é a “probabilidade de impor a própria 

vontade, dentro de uma relação social, ainda que contra toda a resistência e 

qualquer que seja o fundamento dessa probabilidade”.  

Uma questão delicada e que tem gerado diversas interpretações quanto à 

legitimidade são as doações de recursos financeiros para as campanhas eleitorais, 

tanto por parte das empresas quanto por parte dos partidos. Há grande discussão 

sobre essa ser ou não uma prática permitida uma vez que, mediante apoio dessa 

natureza, pode-se criar a sensação de contrapartida após o pleito eleitoral. Para 

muitos países, essa é uma prática normal que não influencia os tomadores de 

decisão.  

 

2.3. Exploração do gás de xisto 

2.3.1. Contexto 

A exploração do gás natural, a partir de fontes não convencionais, é um fenômeno 

relativamente novo e que vem ganhando espaço nas discussões por ser uma fonte 

de energia alternativa, principalmente ao petróleo. No Brasil, a exploração desse gás 

ainda é limitada, uma vez que grande parte dos esforços está direcionada à 

exploração em bacias offshore (CNI, 2015). Além disso, ao decidir explorar gás 

natural em terra, pode haver a necessidade de superar algumas barreiras, tais como 

a falta de uma política nacional ou os conflitos com grupos de interesse que 

defendem a preservação do meio ambiente.  

Segundo estudo da CNI (2015, p.24), “enquanto o Brasil perfurou cerca de 400 

poços terrestres em 2013; nos EUA, foram perfurados cerca de 40.000 poços 

terrestres em 2012. Já no Canadá, cerca de 13.000 poços em terra, no ano de 

2013”. Isso mostra que o país caminha lentamente na exploração desse mercado, 
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ao contrário de outros países que já exploram a atividade em escala. Um dos 

motivos para o baixo interesse na exploração do gás não convencional em terra 

pode estar relacionado com a descoberta do pré-sal e a redução do preço 

internacional do petróleo. Ainda, segundo o estudo da CNI (2015, p.27), “o custo de 

escoamento do gás natural offshore frente à elevada rentabilidade da 

comercialização de petróleo reduz o interesse das empresas na produção do 

energético”. Ou seja, a exploração de gás não convencional parece ser mais 

interessante em países que não possuem outras fontes energéticas e ou que 

dependem de insumos energéticos importados. 

De acordo com Zalan (2012, p.34), a exploração de recursos convencionais é 

diferente da exploração de recursos não convencionais: 

Acumulações convencionais produzem óleo e gás a partir de rochas 
porosas e permeáveis tais como arenitos e carbonatos. Acumulações não-
convencionais produzem volumes significativos de gás a partir de arenitos 
fechados e não permeáveis (tight gas sandstones), óleo e gás a partir de 
rochas finas como folhelhos (shale oil e shale gas), gás a partir de carvão 
mineral (coal-bed methane), ou óleo e gás a partir de arenitos e carbonatos 
fechados, mas extremamente fraturados (fractured reservoirs). 

Para Lion et al. (2014, p.4) o termo não convencional faz referência, de forma 

resumida, ao “gás extraído de rochas com baixa permeabilidade e baixa porosidade, 

que exigem técnicas avançadas, como o faturamento hidráulico e a perfuração 

horizontal, para sua extração”. 

A exploração do gás não convencional, principalmente o shale gas ou gás de xisto, 

como tem sido traduzido para o português, tornou-se uma alternativa para mercados 

que procuram diversificar a matriz energética e aumentar a competitividade das 

indústrias por meio da redução de custos com energia. As maiores reservas de gás 

de xisto encontram-se na China, nos Estados Unidos, na Argentina e no México. O 

Brasil encontra-se na décima colocação, mas ainda há pouco conhecimento da 

totalidade de reservas de gás não convencional (LAGE et al., 2012). 

A forma mais comum de se explorar o gás de xisto é utilizando a fratura hidráulica 

ou fracking, que consiste em fazer pequenas explosões com a injeção de água, 

areia e componentes químicos para que se possa extrair o gás. Essa técnica de 

exploração de gás não convencional tem sido questionada por grupos de interesse 

ambientais, ao afirmarem que esta pode ocasionar danos ao meio ambiente tais 
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como a contaminação dos lençóis freáticos, indução de atividades sísmicas ou 

poluição sonoro-visual (LAGE et al., 2012). Ao considerar esses riscos, grupos de 

interesse ambientalistas podem exercer pressão para uma maior regulação e, até 

mesmo, para a proibição da exploração dessa atividade.  

 

2.3.2. Posicionamento e o lobby do gás de xisto 

O posicionamento do setor produtivo pode estar relacionado com a necessidade de 

diversificação da matriz energética. A exploração do gás de xisto pode ser uma 

alternativa para garantir o suprimento energético e para não ficar dependente das 

flutuações do preço internacional do gás ou do petróleo.  

Segundo Schwede (2012), há dois grupos de opositores que procuram interromper o 

processo de exploração do gás de xisto. O primeiro deles é chamado grupo dos 

competidores, e é representado por atores da indústria do petróleo, carvão, energia 

nuclear ou outras fontes de energia que se preocupam com o impacto que novos 

participantes podem causar nos preços dos seus produtos. O segundo grupo são os 

ambientalistas, que defendem que a exploração do gás de xisto pode trazer riscos 

ao meio ambiente.  

A tramitação do Projeto de Lei (PL) 6904/2013, que tem como objetivo suspender a 

autorização e a exploração do gás de xisto por um período de cinco anos, pode ser 

utilizada para se identificar os grupos de interesse que têm exercido influência no 

andamento dessa proposição no parlamento. A estratégia para a defesa de 

interesses desses grupos pode se dar por duas formas: a primeira delas pode ser de 

caráter reativo, quando a defesa dos interesses ocorre na tramitação da proposição 

e se tenta ter influência por meio da inclusão de emendas ou, até mesmo, 

procurando acelerar ou retardar o andamento da matéria; e a segunda delas pode 

ser de caráter proativo, quando se procura influenciar a elaboração do projeto que 

será apresentado por um parlamentar.  

O PL 6904/2013 está sujeito à apreciação conclusiva nas comissões temáticas. O 

inciso I, do §2º, do artigo 58 afirma que é competência das comissões “discutir e 

votar projeto de lei que dispensar, na forma do regimento, a competência do 
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plenário, salvo se houver recurso de um décimo dos membros da Casa.”. Dessa 

forma, a matéria pode ser resolvida no âmbito das comissões temáticas sem a 

necessidade de ir a plenário. 

Independentemente de se optar por uma estratégia proativa ou reativa, aumentar a 

representatividade e o nível de poder pode ser fundamental para que os grupos de 

interesse atinjam seus objetivos e possam exercer uma maior pressão sobre os 

tomadores de decisão. Para isso, as empresas se organizam em associações ou 

formam coalizões em busca de um objetivo em comum. No entanto, é difícil saber 

exatamente o resultado de uma coalizão, uma vez que os integrantes, apesar de 

estarem sendo motivados por objetivos comuns, podem ter interesses individuais 

dos mais diversos. 

De acordo com Olson (1965), o tamanho do grupo de interesses pode ser 

determinante para os resultados de uma ação de lobby. Para o autor, grupos 

grandes e pouco organizados podem ter menos poder de influência que grupos 

pequenos de grandes empresas. No entanto, é preciso avaliar se essa afirmação é 

verdadeira para todos os setores. Empresas podem fazer individualmente um lobby 

eficiente tanto no Legislativo quanto no Executivo. No caso do gás de xisto, parece 

ser mais comum a formação de coalizões no intuito de ter mais representatividade e 

para exercer maior poder de influência sob os tomadores de decisão. 
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3. METODOLOGIA 

3.1. Tipo de pesquisa 

A pesquisa teve uma abordagem predominantemente qualitativa, uma vez que 

procurou identificar a percepção dos entrevistados quanto à exploração do gás de 

xisto no Brasil. Dessa forma, após a coleta, os dados foram tratados de forma 

interpretativa para se chegar aos resultados. Para Vergara (2008, p. 257):  

Pesquisas ditas qualitativas, por seu turno, contemplam a subjetividade, a 
descoberta, a valorização da visão de mundo dos sujeitos. As amostras são 
intencionais, selecionadas por tipicidade ou por acessibilidade. Os dados 
são coletados por meio de técnicas pouco estruturadas e tratados por meio 
de análises de cunho interpretativo. Os resultados obtidos não são 
generalizáveis. 

Segundo a autora (2013, p.41), “há várias taxionomias de tipos de pesquisa, 

conforme os critérios utilizados pelos autores”. Dessa forma, ela propõe que sejam 

utilizados critérios quanto aos fins e quanto aos meios, classificação que serviu 

como base para o estudo. 

Quanto aos fins, a pesquisa foi classificada como exploratória porque ainda há 

pouco conhecimento sobre a influência dos stakeholders no andamento de 

proposições legislativas. Além disso, o estudo assumiu a natureza de sondagem ao 

investigar quais grupos de interesse influenciam a tramitação do projeto de lei que 

suspende a exploração do gás de xisto.  

Quanto aos meios, a pesquisa foi de campo, uma vez que foram realizadas 

entrevistas e aplicações de questionário com o objetivo de levantar as percepções 

quanto aos stakeholders que influenciam o andamento do PL 6904/2013. Para 

Vergara (2013, p. 43), “pesquisa de campo é a investigação empírica realizada no 

local onde ocorre ou ocorreu um fenômeno ou que dispõe de elementos para 

explicá-lo”. 

A pesquisa também foi do tipo estudo de caso, uma vez que foi investigada uma 

situação particular de forma detalhada, o que faz o referido método adequado para 

tratar o problema dessa pesquisa. Segundo Yin (2001, p.32), a utilização do estudo 

de caso se faz quando se trata de “um fenômeno dentro do seu contexto da vida 

real, especialmente quando os limites entre o fenômeno e o contexto não estão 

claramente definidos”. Dessa forma, foi investigada a percepção dos entrevistados 
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quanto à exploração do gás de xisto no Brasil, situação essa que tem um caráter 

específico. 

 

3.2. Universo e amostra 

Por motivos temporais e de escassez de recursos, foram consideradas como 

universo da pesquisa de campo as associações empresariais, empresas, governo, 

parlamento, universidades e outros atores que tratam de temas relacionados ao 

petróleo e o gás. 

A amostra não probabilística foi selecionada pela tipicidade que, segundo Vergara 

(2013, p.47), pode ser “constituída pela seleção de elementos que o pesquisador 

considere representativos da população-alvo, o que requer profundo conhecimento 

dessa população”. Também foi utilizada a amostragem por acessibilidade que, 

segundo a autora, é caracterizada pela facilidade de acesso. A questão da 

acessibilidade é de fundamental importância, uma vez que o acesso aos 

parlamentares pode ser um tanto quanto restrito. 

Para definição do público-alvo no parlamento, procurou-se identificar em quais 

comissões o PL 6904/2013 iria tramitar na Câmara dos Deputados. De acordo com o 

despacho realizado em 12/12/2013, o projeto seria apreciado pelas comissões de 

Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (CMADS), Minas e Energia (CME) e 

Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJC). Feito isso, foram identificados os 

parlamentares que compõem essas comissões temáticas. Foram também 

selecionados alguns parlamentares da Câmara dos Deputados e do Senado Federal 

que já trataram de assuntos relacionados à exploração de gás natural. Identificados 

os parlamentares, foram selecionados aqueles que permitiam mais acesso. Além 

dos parlamentares também foram selecionados alguns assessores, por terem 

conhecimento técnicos sobre a exploração do gás de xisto.  

A amostra também foi composta por atores que participaram do seminário 

“Oportunidades na Exploração do Gás Não Convencional”, realizado em Porto 

Alegre em 29/05/2014. No evento, estavam presentes representantes de 

associações empresariais, empresas, governo e outros grupos de interesse que 

discutem o tema da exploração do gás de xisto.  
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Também foram selecionados como amostra sujeitos que foram indicados por outras 

pessoas, caracterizando-se o escopo de “bola de neve” (VERGARA, 2013, p. 47). 

 

3.3. Coleta e tratamento de dados 

A coleta de dados foi realizada por meio de entrevista e de questionário. Segundo 

Lakatos e Marconi (2010, p. 178), “a entrevista é um encontro entre duas pessoas, a 

fim de que uma delas obtenha informações a respeito de determinado assunto, 

mediante uma conversação de natureza profissional”. Dessa forma, foram realizadas 

sete entrevistas, norteadas por um questionário, com parlamentares considerados 

na amostra no intuito de identificar a percepção desses atores sobre a exploração de 

gás de xisto no Brasil. As entrevistas foram do tipo padronizada, com o propósito de 

comparar os resultados de acordo com os respondentes. Os autores definem 

pesquisa padronizada ou estruturada como: 

É aquela em que o entrevistador segue um roteiro previamente 
estabelecido; as perguntas feitas ao indivíduo são predeterminadas. Ela se 
realiza de acordo com um formulário elaborado e é efetuada de preferência 
com pessoas selecionadas de acordo com um plano. (LAKATOS; 
MARCONI, 2010, p. 180). 

Para os outros indivíduos da amostra, excluídos os parlamentares, foi utilizado o 

procedimento survey, com o objetivo de conseguir informações diretamente com o 

grupo de pessoas de uma população-alvo por meio de um questionário. Segundo 

Fonseca (2002, p. 33), “a pesquisa com survey pode ser referida como sendo a 

obtenção de dados ou informações sobre as características ou as opiniões de 

determinado grupo de pessoas, indicado como representante de uma população-

alvo, utilizando um questionário como instrumento de pesquisa”. O procedimento foi 

utilizado por economizar tempo, recursos financeiros, atingir um maior número de 

pessoas e ter mais agilidade nas respostas. A ferramenta utilizada foi o 

surveymonkey, que facilitou a coleta e a tabulação dos dados. No total, foram 

respondidos 13 questionários. 

Lakatos e Marconi (2010, p. 184) define questionário como “um instrumento de 

coleta de dados, constituído por uma série ordenada de perguntas, que devem ser 

respondidas por escrito e sem a presença do entrevistador”. Na elaboração do 

questionário foram considerados a ordem, grupos de perguntas, o problema e os 
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objetivos desse trabalho. Os entrevistados foram perguntados sobre o 

posicionamento quanto à exploração do gás de xisto, o seu conhecimento sobre o 

PL 6904/2013, quais os stakeholders que influenciavam a agenda do gás de xisto e 

qual o grau de poder desses grupos de interesse. Depois de organizado, o 

questionário foi testado com alguns especialistas e aplicado na amostra selecionada.  

Considerando a pesquisa qualitativa e a metodologia utilizada nesse estudo, os 

dados foram tratados de maneira estruturada e interpretados considerando as 

percepções dos entrevistados.  

 

3.4. Limitações do método 

O método que foi utilizado na pesquisa apresentou certas limitações que serão 

descritas a seguir. 

Uma das limitações foi quanto à abrangência e seleção da amostra. A escassez de 

tempo para a realização da pesquisa de campo e a dificuldade de acesso aos 

parlamentares podem ser considerados limitadores desse estudo. Seria interessante 

realizar a pesquisa com um número maior de parlamentares e outros atores que 

tratam do tema. Além disso, houve grande dificuldade na coleta de questionários 

respondidos por survey, apesar de terem sido acompanhados por cobrança via 

email ou telefone. Com relação à seleção da amostra, há preocupação quanto a sua 

representatividade, uma vez que atores importantes podem não ter sido 

considerados. Dessa forma, os resultados e conclusões desse estudo não devem 

ser generalizados. 

Outra dificuldade foi quanto ao momento de realização das entrevistas, uma vez que 

acabara de eclodir a crise da Petrobras e alguns elementos ficaram receosos em 

responder a uma pesquisa que tratava de identificar quem exercia influência em uma 

agenda que poderia estar relacionada aos escândalos. 
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4. RESULTADOS 

A discussão sobre a exploração do gás de xisto no Brasil é relativamente nova e tem 

sido demandada em momentos em que alguma crise energética surge e a 

necessidade de diversificar a matriz energética se torna mais evidente. A exploração 

desse gás não convencional coloca em discussão os posicionamentos de grupos de 

interesse que procuram influenciar os tomadores de decisão e, dessa forma, 

impactar no andamento do PL 6904/2013.  

Este capítulo apresenta os resultados da pesquisa sobre a exploração do gás de 

xisto no Brasil. O tema foi utilizado como base desse trabalho, que procurou detectar 

a percepção dos entrevistados quanto ao conhecimento, posicionamento e 

identificação dos principais stakeholders que influenciam o andamento da agenda 

desse gás não convencional no Congresso Nacional. Os resultados foram 

analisados em blocos, que serão apresentados a seguir. 

 

4.1. Conhecimento e posicionamento sobre a exploração do gás de xisto 

Apesar de ser considerada uma fonte alternativa de energia pouco difundida no 

Brasil, o tema da exploração do gás de xisto é conhecido entre os participantes da 

pesquisa. Esse resultado era esperado, uma vez que foi utilizada uma amostra por 

tipicidade ao se identificar elementos representativos. No entanto, poucos dos 

entrevistados conhecem o tema profundamente e isso pode ser um indicativo de que 

a atividade ainda é pouco dominada no país.  

Tabela 1 - Grau de conhecimento sobre a exploração de gás de xisto no Brasil 

Grau de Conhecimento Parlamentares Outros Entrevistados Total 

Nenhum conhecimento 0 1 1 

Pouco conhecimento 1 3 4 

Conhecimento 4 4 8 

Bom conhecimento 2 4 6 

Total conhecimento 
0 1 1 

Fonte: Elaboração própria (2015). 
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Conforme a Tabela 1, os entrevistados foram divididos em dois grupos. No primeiro 

grupo foram considerados os parlamentares e no segundo foram considerados os 

especialistas de diversos grupos de interesse que tratam do tema do gás de xisto. 

Quando se analisa especificamente os parlamentares, pouco conhecimento sobre 

um determinado tema pode induzir à tomada de decisão de forma equivocada ou 

pode permitir a pressão de grupos de interesse que se utilizam da prática do lobby, 

tanto na elaboração do projeto de lei quanto na tramitação da proposição. O pouco 

conhecimento também pode induzir a caminhos alternativos, tais como votar com a 

liderança do partido ou, simplesmente, votar por questões ideológicas. No entanto, o 

resultado sobre o conhecimento do tema pode ser aumentado à medida que uma 

proposição tramita e é discutido nas diversas comissões temáticas.  

No caso do projeto de lei que trata da suspensão da exploração do gás de xisto, a 

tramitação do PL 6904/2013 ainda está no início e, dessa forma, a discussão ainda 

não foi aprofundada nas várias arenas do processo legislativo, como as audiências 

públicas que ocorrem dentro das comissões temáticas e não foram realizadas em 

quantidade suficiente. Nesse tipo de debate, são convidados stakeholders que 

compõem a sociedade civil para fazerem explanações e defesas dos seus pontos de 

vista ou para prestarem esclarecimentos sobre um determinado assunto.  

É nessas comissões temáticas que há grande possibilidade de ter sucesso em 

influenciar os tomadores de decisão desde que sejam utilizadas informações e 

dados de qualidade. Talvez por isso alguns entrevistados tenham respondido que 

participaram pouco de seminários, congressos e conferências, uma vez que o 

conhecimento pode ter sido adquirido nos debates dentro do parlamento. 

Quanto à forma como o conhecimento sobre a exploração do gás de xisto foi 

adquirido, a participação em seminários, congressos ou conferências representa 

apenas uma pequena parcela. Provavelmente o conhecimento tem sido assimilado 

de outra forma. 
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Figura 3 - Participação em congressos, conferências ou seminários sobre a exploração de gás de 
xisto no Brasil 

 

Fonte: Elaboração própria (2015). 

A figura 3 ilustra a participação em congressos, conferências ou seminários de todos 

os entrevistados. No entanto, quando se analisa separadamente o grupo dos 

parlamentares constata-se que não é comum a utilização desses meios para adquirir 

conhecimento sobre o tema do gás de xisto. 

Além dos debates que ocorrem nas comissões temáticas por onde as proposições 

tramitam, no parlamento é comum que os grupos de interesse façam visitas aos 

parlamentares para subsidiá-los com informações técnicas, estudos e 

posicionamentos no intuito de influenciarem na tomada de decisão ou na construção 

de uma proposição legislativa. 

Após analisar o conhecimento sobre a exploração do gás de xisto, procurou-se 

investigar o posicionamento dos entrevistados sobre o assunto.  
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Figura 4 - Posicionamento em relação à exploração do gás d

Fonte: Elaboração própria (2015)
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pode trazer ao meio ambiente. Ou seja, são a favor do desenvolvimento de uma 

energia alternativa desde que não haja risco de degradação ambiental. 

Toda a forma de exploração de energia deve ser bem aproveitada, 
especialmente quando existe a possibilidade dessa nova fonte baratear o 
custo de energia para o setor produtivo. Fundamental, entretanto, que essa 
exploração não gere externalidades negativas e aumento de custo de 
produção de forma indireta. (Entrevistado 11) 

Uma observação interessante foi quanto à justificativa de não se explorar o gás de 

xisto uma vez que o país possui grandes reservas de gás natural offshore, 

principalmente na região do pré-sal.  

Não há necessidade de se priorizar esse tipo de insumo energético já que 
as jazidas de óleo e gás do pré-sal devem ser priorizadas para 
abastecimento interno, que apresenta déficit. (Entrevistado 14) 

Quanto às reservas offshore, principalmente na região do pré-sal, há um grande 

potencial de exploração do gás natural e esta poderia ser uma alternativa para se 

resolver o problema de abastecimento interno. No entanto, o negócio das empresas 

que operam na região do pré-sal é a extração do óleo e não a do gás. Assim, a 

maior parte do gás ou é reinjetado ou é queimado, pois o custo de transporte até a 

costa é alto e precisa dividir espaço com o óleo. Além disso, o gás dessa região 

pode possuir grande quantidade de CO2 e é necessário que se faça a separação 

sob o risco de corrosão dos dutos que são utilizados para escoamento da produção.  

Quando se analisa apenas o grupo dos parlamentares, observa-se também que há 

aqueles que defendem a necessidade de se conhecer melhor os impactos que esse 

tipo de atividade pode causar ao meio ambiente e outros que defendem o 

desenvolvimento de energias alternativas para reduzir os custos e aumentar a 

competitividade dos produtos brasileiros. No entanto, pode ser que o 

posicionamento desse grupo não tenha sido construído a partir de informações 

técnicas sobre a exploração do gás de xisto, mas sim por uma orientação da 

liderança do partido ou por ideologia. 

Na percepção de alguns entrevistados, pode ser identificado um senso de urgência 

em desenvolver a exploração do gás de xisto sob pena de o país perder 

competitividade e ser superado por países que já utilizam essa fonte de energia.  

Representa uma fronteira geológica importante para o país. O país perderá 
competitividade se não aproveitar este recurso. (Entrevistado 2) 
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Uma resposta que chamou a atenção foi quanto à infraestrutura para o escoamento 

da produção. Tanto na exploração de gás natural offshore quanto na exploração 

onshore, há pouco investimento na logística de transporte desse insumo. No caso da 

exploração do gás não convencional em terra, pode ser necessária uma maior 

articulação entre os órgãos reguladores, fiscalizadores e o operador, para que a 

exploração ganhe escala e o insumo seja mais competitivo. Outros entraves, tais 

como a falta de uma política nacional, podem dificultar a formação de um ambiente 

propício para os investimentos e, consequentemente, para o dinamismo do setor. 

O Brasil não dispõe, no momento de infraestrutura, de dutos para 
transporte de gás no país que facilite a sua exploração. A falta de estrutura 
nos órgãos ambientais e de fiscalização (ANP) para poderem atuar de 
maneira adequada junto aos operadores dos campos. (Entrevistado 1) 

 

4.2. Identificação e classificação dos stakeholders 

Esta parte da análise dos dados entra no cerne da resposta ao problema proposto 

nessa pesquisa.  

Primeiramente procurou-se analisar o conhecimento do Projeto de Lei 6904/2013, do 

deputado Sarney Filho (PV/MA) que trata da suspensão da exploração do gás de 

folhelho, conhecido como gás de xisto, por um período de cinco anos. O objetivo 

desse projeto é suspender a exploração até que se conheçam os impactos dessa 

atividade tanto no meio ambiente quanto na vida humana. Segundo a justificativa do 

projeto, a exploração do gás de xisto, através do faturamento hidráulico, já foi 

proibida em mais de dez países por causa das consequências danosas. Entre essas 

consequências, a contaminação do solo, a emissão de gases de efeito estufa e 

abalos sísmicos são os mais recorrentes. 

O projeto de lei está tramitando na Câmara dos Deputados e encontra-se na 

Comissão de Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (CDEIC), após ser 

aprovada na Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (CMADS). 

A CDEIC foi incluída na tramitação do projeto de lei pela Mesa Diretora da Câmara 

dos Deputados em 18/05/2015. Por tramitar sujeita à apreciação conclusiva nas 

comissões temáticas, a matéria não precisa ser apreciada pelo plenário, a menos 
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Figura 6 - Conhecimento sobre o Projeto de Lei 6904/2013 

 

Fonte: Elaboração própria (2015). 

Analisando separadamente a percepção dos parlamentares, o conhecimento sobre o 

Projeto de Lei 6904/2013 pode ainda estar sendo aprofundado à medida que a 

proposição vai tramitando pelas comissões temáticas. Durante esse percurso, o 

tema é debatido em audiências públicas e entre os próprios parlamentares que 

tomam conhecimento dos posicionamentos dos grupos interessados na matéria. 

Dessa forma, como a pesquisa foi realizada no momento em que o projeto se 

encontrava na primeira comissão, pode ser natural que o conhecimento ainda não 

seja total sobre o tema em questão. 

A partir da exclusão dos parlamentares da análise, nota-se uma maior falta de 

conhecimento dos outros entrevistados sobre o projeto de lei. Isso indica que, 

apesar de ter conhecimento sobre a exploração do gás de xisto no Brasil, grande 

parte não tem conhecimento do que está tramitando no Congresso Nacional sobre o 

tema. Essa pode ser uma lacuna de comunicação entre quem defende os interesses 

no parlamento e a sua base. Esse fator pode ser um grande limitador quando se 

desejar fazer uma mobilização, uma vez que se teria que trabalhar a disseminação 

da informação previamente.  
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Com relação ao posicionamento, foi perguntado se o projeto de lei está ou não em 

conformidade com o que o entrevistado defende. Dessa forma, o posicionamento 

pode ser convergente, convergente com ressalvas, divergente e divergente com 

ressalvas.  

Figura 7 - Posicionamento em relação ao Projeto de Lei 6904/2013 

 

Fonte: Elaboração própria (2015). 

Há o entendimento de que a suspensão da exploração do gás de xisto, por um 

período de cinco anos, pode atrasar o desenvolvimento tecnológico de fontes de 

energia alternativas e impactar de forma negativa na competitividade da indústria 

brasileira.  

Devemos dominar as tecnologias; todo o processo possui a fase de 
desenvolvimento e evolução e domínio da tecnologia. (Entrevistado 7) 

Da forma como acontece hoje, os grandes consumidores de gás natural, tais como a 

indústria química e as termelétricas, compram o gás a preços elevados e, 

consequentemente, vendem seus produtos a preços não competitivos. A exploração 

do gás de xisto seria uma “janela” que proporcionaria a redução do custo de 

produção e a maior concorrência dos produtos brasileiros no mercado internacional. 

Atrapalha a competitividade da indústria nacional, como a química e a 
produção de energia. (Entrevistado 20) 

5

4
7

4

convergente

convergente com ressalvas

divergente

divergente com ressalvas



43 
 

No entanto, a precaução também está presente nas respostas dos entrevistados. 

Ainda não se sabe se há consequências ambientais ou sociais quando se explora 

esse gás não convencional. Ou seja, seria mais prudente investigar os possíveis 

impactos antes de ter um posicionamento a respeito de um tema.  

Há que ter tempo para que o assunto seja mais bem estudado e se construa 
conhecimento técnico a respeito das condições dessa extração no Brasil, 
com todos os bônus e impactos negativos. (Entrevistado 3) 

Por ser um energético novo e pouco explorado, deve-se verificar todo o 
conjunto de implicações técnicas e ambientais para um posicionamento 
definitivo; além disso, é concorrente do pré-sal. (Entrevistado 12) 

O pré-sal pode ter sido mencionado no intuito de justificar que há as reservas 

offshore que podemos consumir enquanto estudamos os impactos relativos à 

exploração do gás de xisto. No entanto, é preciso avaliar que há também grandes 

dificuldades em transportar o gás natural das plataformas para a costa e, além disso, 

esse processo pode ser mais oneroso e acontecer em um tempo mais longo que a 

exploração em terra. 

É interessante notar que há elementos a favor da exploração do gás de xisto e 

convergentes ao projeto de lei. Isso quer dizer que, apesar de ser a favor da 

exploração desse gás não convencional, acham que é necessário que haja uma 

suspensão da exploração para estudar possíveis efeitos ao meio ambiente. Por 

outro lado, há elementos que contrários à exploração do gás de xisto, mas também 

são contra qualquer interferência do legislativo. 

Com relação aos stakeholders que influenciam o andamento do projeto de lei, foram 

identificados 39 elementos que são representantes do governo, do parlamento, da 

classe empresarial, das universidades, entre outros. A atuação desses stakeholders 

se dá por meio de ações coletivas ou por meio de ações individuais, normalmente 

realizadas por grandes empresas. 

Para facilitar a análise, foram separados os stakeholders identificados na visão dos 

parlamentares e na visão dos outros entrevistados. Quanto a esse último grupo, a 

análise será realizada sobre os stakeholders citados mais de uma vez nas 

entrevistas. 



 

Figura 8 - Stakeholders que influenciam o andamento do PL 6904/2013 

Fonte: Adaptado de Freeman (1984, p.55)
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matriz energética e, dessa forma, ter um posicionamento divergente ao projeto de 

lei. 

Outro fato que chama a atenção é com relação à Petrobras não ter sido indicada 

pelos parlamentares como um stakeholders que influencia o andamento do projeto. 

Apesar de ser uma empresa de referência mundial na exploração de óleo e gás, a 

não identificação pode estar associada à baixa prioridade da empresa na exploração 

do gás de xisto. O grande interesse da empresa pode estar orientado para a 

exploração do pré-sal, para onde tem direcionado e projetado grande parte dos seus 

investimentos. 

Figura 9 - Stakeholders que influenciam o andamento do PL 6904/2013 – Visão dos outros 
entrevistados 

 

Fonte: Adaptado de Freeman (1984, p.55). 

No caso das respostas dos outros entrevistados (figura 9), excluídos os 

parlamentares, as universidades foram identificadas e podem estar relacionadas à 

grande capacidade de produzir informações baseadas em pesquisas e, dessa forma, 

influenciar os tomadores de decisão. Desenvolver pesquisas e artigos e participar de 
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debates pode fazer com que as universidades fiquem em evidência em um ambiente 

que pode estar carente de informações técnicas de qualidade. 

Já os representantes da classe empresarial, tais como a Confederação Nacional da 

Indústria (CNI), associações, empresas, a Petrobras e o Instituto Brasileiro de 

Petróleo, Gás e Biocombustíveis (IBP), podem ter sido identificados como 

stakeholders por terem uma maior presença no parlamento e acesso aos tomadores 

de decisão. Além da presença, as interações com os parlamentares são realizadas 

pautadas em material técnico de qualidade que é utilizado para influenciar o 

posicionamento do legislador. Uma observação importante é a alternância de grupos 

de interesse que atuam com mais intensidade em determinadas arenas decisórias. 

Quando o projeto tramita em uma comissão de meio ambiente, é natural que grupos 

a favor da suspensão da exploração do gás de xisto atuem de forma mais intensa, 

produzindo material técnico e promovendo audiências públicas para influenciar os 

tomadores de decisão. Em uma comissão de minas e energia, outros grupos de 

interesse passam a atuar e o interesse defendido pode ser outro.  

O conflito de interesses pode acontecer dentro de um mesmo setor. No caso do gás 

de xisto, uma empresa pode defender a exploração enquanto outra empresa ou 

grupo pode se posicionar contra, por entender que pode haver concorrências ao seu 

negócio com a entrada de um novo produto substituto (gás natural ao invés do 

petróleo). 

Outro dado interessante, apesar de não aparecer na figura 9 por ter sido citado 

apenas uma vez, foi quanto aos parlamentares identificados como stakeholders que 

podem influenciar o andamento do projeto de lei. Ou seja, não há apenas influência 

de atores externos ao parlamento, mas também de atores internos. Alguns 

entrevistados podem ter citado apenas parlamentares, bancada de partido ou o 

próprio Congresso Nacional por entenderem que não há influência de outros grupos 

de interesse e que a tomada de decisão acontece dentro do parlamento. 

Apenas a identificação de um stakeholder pode não ser suficiente para determinar 

sua importância, uma vez que um grupo de interesse pode ter uma frequência de 

citação superior à de outros, mas um nível de poder mais baixo e vice-versa.  
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A figura 10 ilustra a classificação dos grupos de interesse de acordo com o atributo 

poder. Os grupos localizados mais abaixo são aqueles que possuem mais poder e, 

dessa forma, devem ser considerados numa estratégia de lobby. Alguns grupos 

aparecem mais de uma vez por terem sido citados por mais de um entrevistado mas, 

em alguns casos, com grau de poder diferente.  

Dessa forma, foi perguntado aos entrevistados qual o grau de poder dos 

stakeholders. Os stakeholders que têm mais poder fazem parte da estrutura 

governamental. Isso mostra que o Poder Executivo tem um grande potencial de 

influenciar os parlamentares e viabilizar os seus interesses. As comissões temáticas, 

tanto a de Meio Ambiente quanto a de Minas e Energia, também são consideras 

poderosas. Esse entendimento pode estar baseado na capacidade que as 

comissões têm de promover um ambiente de debates e, assim, convencer outros 

parlamentares a compartilharem posicionamentos.  
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Figura 10 - Classificação dos stakeholders quanto ao atributo poder 

 

Fonte: Elaboração própria (2015). 
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A identificação do setor empresarial como um dos stakeholders poderosos pode 

estar relacionada à forma intensa como muitas empresas têm atuado no parlamento, 

tanto de maneira reativa quanto proativa, para atingir os seus objetivos. Dessa 

forma, esses grupos de interesse procuram influenciar na construção de uma 

proposição ou também procuram influenciar na tramitação em diversas comissões 

temáticas.  

Outro fato interessante é que as universidades também foram consideradas 

poderosas. Isso pode estar relacionado ao fato de os parlamentares não serem tão 

informados sobre o tema e utilizarem o conteúdo técnico produzido pelas 

universidades para formarem seus posicionamentos. Além disso, representantes das 

universidades ou centros de pesquisa são frequentemente chamados em audiências 

públicas para tratarem de determinados temas do ponto de vista técnico e, muitas 

vezes, os parlamentares adotam esse posicionamento mais racional. 
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5. CONCLUSÃO E RECOMENDAÇÕES 

 

Ao considerar a definição de Gray, Owen e Adams (1996) de que stakeholder pode 

ser considerado qualquer indivíduo ou grupo que é influenciado ou influencia as 

atividades de uma organização, esse trabalho procurou responder ao problema 

sobre quais são os stakeholders que influenciam o andamento da agenda do gás de 

xisto no parlamento. Para isso, foi necessário aprofundar o entendimento em alguns 

temas, tais como a identificação e classificação de stakeholders, sobre o lobby e a 

influência de grupos de interesse no parlamento e sobre a exploração do gás de 

xisto no Brasil.  

A partir da definição da amostra, foram realizadas entrevistas e aplicações de 

questionários, através de survey, para coletar informações sobre a exploração desse 

gás natural não convencional. Primeiramente, procurou-se identificar o 

conhecimento dos entrevistados sobre a exploração do gás de xisto no Brasil. Em 

seguida, os entrevistados foram questionados sobre o posicionamento em relação 

ao tema. Por fim, procurou-se identificar quais grupos de interesse influenciam o PL 

6904/2013, que trata da suspensão da exploração do gás de xisto por cinco anos, e 

se esses grupos têm poder suficiente para influenciar os tomadores de decisão. 

Apesar de não ter sido obrigatório responder sobre quais grupos de interesse 

influenciam o andamento do projeto de lei, poucos dos entrevistados deixaram essa 

pergunta sem resposta. Dessa forma, pode-se concluir que grande parte dos 

entrevistados considera que os grupos de interesses participam do processo de 

elaboração de uma política pública, nesse caso sobre a exploração do gás de xisto, 

e tem um papel relevante na defesa dos seus interesses. Além disso, também se 

constatou que os parlamentares não tomam decisões isoladamente e que estes 

utilizam informações dadas por grupos de interesse para subsidiar a tomada de 

decisão. 

Nesse contexto, a identificação dos stakeholders que atuam no parlamento e que 

possuem poder para influenciar os tomadores de decisão pode ser fundamental para 

desenvolver uma estratégia de coalizão em busca de mais representatividade e, 

dessa forma, de ter maior probabilidade de êxito na defesa dos seus interesses. 
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Essa estratégia vai de acordo com a ideia de Maciel (1984) a respeito da associação 

de indivíduos como forma de ter mais poder de influência junto ao poder político. No 

entanto, para que essa estratégia seja bem executada, há de se levar em 

consideração também as palavras de Almeida, Fontes Filho e Martins (2000) quanto 

à compreensão e ao atendimento das expectativas do conjunto dos stakeholders.  

A grande maioria dos entrevistados tem conhecimento sobre a exploração do gás de 

xisto no Brasil, mas esse conhecimento não foi adquirido por meio de congressos, 

seminários ou conferências sobre o tema. Quanto aos parlamentares, uma das 

formas que esses podem utilizar para obter conhecimento é por meio dos debates 

públicos que acontecem no âmbito das comissões temáticas no parlamento ou a 

partir de interações com grupos de interesse providos de informações e dados de 

qualidade. 

Além disso, conhecer sobre a exploração do gás de xisto no Brasil não quer dizer 

que se conheça o que tramita no parlamento sobre o tema, nesse caso sobre o PL 

6904/2013 que trata do gás de xisto. Isso mostra uma lacuna na comunicação entre 

quem defende os interesses no Congresso Nacional e sua base. 

Foram identificados 39 stakeholders que influenciam o andamento do projeto de lei 

que trata da suspensão da exploração do gás de xisto. Esse número reforça a ideia 

de Santos (2014), de que cada vez mais grupos de interesse atuam no processo 

legislativo. Isso também mostra que os grupos de interesse fazem parte do processo 

de elaboração de políticas públicas em um sistema democrático. 

Quando se analisou os grupos de interesse que influenciam o projeto de lei, 

observou-se que grande parte dos poderosos pertence à estrutura governamental e, 

dessa forma, conclui-se que o Poder Executivo atua fortemente na defesa dos seus 

interesses no parlamento. Fato interessante é que instituições governamentais 

podem ter interesses divergentes em uma agenda como a suspensão da atividade 

de exploração do gás de xisto no Brasil. Enquanto um pode ter interesse divergente 

ao projeto, por entender que o país precisa se mais competitivo, outro pode ter 

interesse convergente por entender que há necessidade de maiores informações 

sobre os impactos que a atividade pode causar no meio ambiente antes de se 

permitir a exploração desse gás não convencional. 
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Outro fato interessante é que a classe empresarial também possui poder de 

influência sobre o tema da exploração do gás de xisto que tramita no parlamento. 

Assim como o governo, empresas também podem ter posicionamentos diversos, o 

que pode gerar conflito de interesses. Conforme a ideia desenvolvida por Schwede 

(2012), pode haver grupos competidores que defendem a não entrada de produtos 

similares aos seus e que possam substituí-los. Esse tipo de stakeholder não 

apareceu na pesquisa, uma vez que não foram identificados grupos de interesse que 

possuem produtos similares ao gás de xisto. No entanto, pode ser que esses grupos 

surjam à medida que o projeto avance para as próximas comissões temáticas pois, 

de acordo com Santos (2011), o lobby funciona melhor nas comissões que no 

plenário. 

As universidades também apareceram como stakeholders poderosos, uma vez que 

possuem dados e informações de qualidade e, dessa forma, podem influenciar os 

parlamentares na tomada de decisão. 

Durante a elaboração dessa dissertação, outros assuntos ligados ao tema surgiram, 

mas, devido às limitações impostas nessa pesquisa, não puderam ser abordados. 

Dessa forma, recomenda-se duas novas abordagens para que as lacunas deixadas 

nesse estudo sejam preenchidas. 

A primeira abordagem é com relação a entrevistar todos os parlamentares da 

Câmara dos Deputados e do Senado Federal. Apesar das proposições tramitarem 

por comissões temáticas selecionadas previamente, a maioria delas vai terminar no 

plenário e será pautada para votação de todos os parlamentares das duas casas. A 

amplitude dessa pesquisa vai exigir tempo e, principalmente, acesso a esses 

tomadores de decisão. 

A segunda abordagem é com relação ao poder de influência dos grupos de interesse 

na tomada de decisão dos parlamentares. Até que ponto o lobby dos grupos de 

interesse influencia a tomada de decisão no parlamento, considerando que há outras 

variáveis tais como o posicionamento partidário ou a própria ideologia do 

parlamentar? Como isso poderia ser medido? Como saber se o lobby executado foi 

ou não determinante para uma decisão? Essas questões poderiam ser investigadas 

em um estudo futuro. 
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Por fim, conclui-se que o trabalho respondeu ao problema de pesquisa ao identificar 

os stakeholders que influenciam a agenda do gás de xisto no parlamento. O estudo 

também alcançou os objetivos ao identificar o conhecimento e o posicionamento dos 

entrevistados sobre a exploração do gás de xisto e categorizar os grupos de 

interesse de acordo com o atributo poder. 
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