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RESUMO 

 

O propósito principal desta pesquisa foi compreender aspectos sobre relações políticas 

entre empresários industriais paranaenses frente a decisões dos poderes Executivo e 

Legislativo do Estado do Paraná, com destaque para alterações na legislação tributária 

do ICMS. Estudos anteriores ressaltam que não constam pesquisas desse porte que 

abordam essas relações políticas em subunidades nacionais, sendo essa uma das 

principais contribuições desta pesquisa. A pesquisa parte da constatação de estudos 

que confirmam o crescimento da relevância de empresários industriais como atores 

políticos, principalmente a partir da Assembleia Nacional Constituinte. Com o apoio 

teórico do Pluralismo Político, da Poliarquia e da Lógica da Ação Coletiva, a pesquisa 

utiliza como direcionador para as análises os projetos de leis elencados na Agenda 

Legislativa da Indústria do Estado do Paraná elaborada pela Fiep, entre os anos de 

2005 a 2015. Nas análises considera também outros projetos de leis no Legislativo que 

não estão nessa Agenda. Esta pesquisa, com base nos dados obtidos por meio de 

questionários e entrevistas, apresenta como resultado principal que os empresários 

industriais paranaenses podem desenvolver várias ações para que sejam, cada vez 

mais, relevantes atores políticos quanto a capacidade de influenciar, de forma ética e 

lícita, alterações na legislação tributária do ICMS. A pesquisa também ressaltou que, 

em outras áreas de atuação, a Fiep tem conseguido vários sucessos, quando verificadas 

suas ações no âmbito da Lógica da Ação Coletiva e no fornecimento de serviços não-

seletivos. Acerca das análises sobre grupos de interesses que exercem pressões junto 

ao Estado, é preciso destacar que essas não podem ser limitadas por indicadores 

pragmáticos e estatísticos. É preciso que elas também estejam apoiadas pela 

compreensão dos contextos interno e externo desses grupos, pois é nessa amplitude 

sistêmica que esses grupos devem ser compreendidos e analisados. 

 

 

Palavras-Chave: Grupos de Pressão; Lobbying; Paraná; Fiep; Legislação ICMS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

The main purpose of this research was to understand aspects of political relations 

between industrial entrepreneurs in Paraná and the decisions of the Executive and 

Legislative branches of the State of Paraná, with emphasis on changes in the ICMS tax 

legislation. Previous studies point out that there are no studies of this size that address 

these political relations in national subunits, being one of the main contributions of 

this research. The research is based on studies that confirm the growth of the relevance 

of industrial entrepreneurs as political actors, mainly since the National Constituent 

Assembly. With the theoretical support of Political Pluralism, Polyarchy and Logic of 

Collective Action, the research uses, as a guide for the analysis, the draft laws listed in 

the Legislative Agenda of the Industry of the State of Paraná elaborated by Fiep, 

between the years 2005 to 2015. In the analysis it also considers other draft laws in the 

Legislative that are not in this Agenda. Based on the data obtained through 

questionnaires and interviews, this research presents, as main result, that the industrial 

entrepreneurs of Paraná can develop several actions so that they are, increasingly, 

relevant political actors as to the ability to influence, ethically and lawfully, changes 

in ICMS tax legislation. The research also highlighted that in other areas of activity, 

Fiep has achieved several successes, when verified its actions in the scope of the Logic 

of Collective Action and in the provision of non-selective services. Regarding analyzes 

of interest groups that put pressure on the state, it should be noted that these can not 

be limited by pragmatic and statistical indicators. They must also be supported by the 

understanding of the internal and external contexts of these groups, for it is in this 

systemic amplitude that these groups must be understood and analyzed. 
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INTRODUÇÃO 

 

1. Apresentação do tema e objeto empírico 

Esta pesquisa parte da premissa de que, principalmente a partir da Constituição 

Federal de 1988 em que estabelece formalmente o Pluralismo Político, empresários se 

constituem, cada vez mais, como importantes atores políticos. 

 

Esses atores têm buscado não somente observar, mas participar e, se possível 

influenciar decisões que caracterizam as funções constitucionais atribuídas aos poderes 

Executivo e Legislativo. Decisões estas que tem direta relação com responsabilidades 

estatais por prestação de serviços à Sociedade Civil.  

 

Para que o Estado possa construir estrutura necessária que possibilite cumprir 

essas responsabilidades constitucionais, busca recursos financeiros junto a essa Sociedade 

Civil. Nesse sentido, o Estado define, com algum consenso com a Sociedade Civil, como 

ocorrerá essa transferência. Assim, a necessidade do Estado em atender a prestação de 

serviços constitucionalmente estabelecida é pressionada pela própria Sociedade Civil, 

enquanto requerente e usuária dos serviços exigidos ao Estado. Portanto, são vias de mão 

dupla. Quanto maior a exigência da Sociedade Civil pela prestação de serviços junto ao 

Estado, mais este vai requerer recursos financeiros, oriundos dessa mesma Sociedade 

Civil. 

 

Como os recursos tributários são as principais fontes financeiras do Estado, a 

instituição compulsória dessa transferência junto à Sociedade Civil tem fortes 

componentes econômicos e políticos, não só, mas principalmente, por alterar a renda 

disponível das empresas e das pessoas, transformadas em “contribuintes”, e também em 

consumidoras que arcam com o preço final de produtos e serviços.  

 

No âmbito estadual, o ICMS é a principal fonte de recursos fiscais. Uma 

característica já definida na Constituição Federal é que o ICMS destacado na Nota Fiscal 

de Venda já está incluso no preço de venda. Por essa característica, é chamado de “tributo 

por dentro”, isto é, o preço de venda já contém o tributo. O valor que está destacado na 

Nota Fiscal de Venda é apenas uma informação.  

 

Nesse sentido, estudos de Politi e Mattos (2009 e 2010) destacam como o ICMS 

interfere na formação do preço de venda. Acentuam que as empresas, ao analisarem os 

contextos interno e externo frente a seus pontos fortes e fracos, poderão decidir por 

transferir aos clientes, na forma de acréscimos ao preço de venda, valores menores, iguais 

ou até maiores do que o aumento provocado por alterações na alíquota desse imposto. 

Numa hipótese de diminuição do valor a pagar ao Estado por esse tributo, por meio de 

benefícios fiscais, poderá ocorrer as mesmas situações. A empresa poderá reduzir o preço 

de venda na totalidade que esse benefício provoca na diminuição da alíquota, ou não. 

Assim, conforme acentuam Politi e Mattos (2009 e 2010), com apoio de pesquisas de 
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Stiglitz (2000) e de Delipalla e O’Donnel (2001), os padrões de transmissão de alterações 

em tributos são, geralmente, heterogêneos e com motivos subjetivos. 

 

Essa pesquisa, embora compreenda a existência de impactos recíprocos em 

decisões que envolvam arrecadação tributária, políticas econômicas e industrias, não tem 

como foco discutir aspectos dessas políticas. 

 

Assim, no âmbito das relações entre empresários e Estado, o foco é compreender 

como os empresários industriais, por meio das ações construídas pela Federação das 

Indústrias do Estado do Paraná (Fiep), estabelecem relações políticas com poderes 

Executivo e Legislativo, no âmbito do Estado do Paraná, em decisões que estão no foco 

da legislação tributária especificamente sobre o Imposto sobre a Circulação de 

Mercadorias e na Prestação de Serviços de Transportes Intermunicipais e Interestaduais e 

de Comunicações (ICMS). Esse é, portanto, o objeto empírico dessa pesquisa. 

 

Em seguida a essa introdução, a pesquisa está constituída em cinco capítulos e 

pelas considerações finais. No Capítulo 1 estão apresentados aspectos conceituais e 

características do Pluralismo Político, enquanto teoria que busca compreender relações 

políticas entre cidadãos e o Estado. Nesse mesmo capítulo também estão comentários que 

apresentam críticas quanto a atualidade do Pluralismo, assim como aspectos sobre essas 

relações políticas que, segundo alguns autores, não são atendidos. 

 

No Capítulo 2 estão apresentados aspectos históricos que destacam como os 

empresários foram se constituindo como importante ator político no Brasil, acentuando 

também conceitos e características de grupos de interesses e grupos de pressão. Nesse 

capítulo também estão delineadas as relações entre conceitos e características de grupos 

de interesses e de grupos de pressão e as ações políticas da Fiep, assim como aspectos 

sobre estrutura, formas de manutenção e atuação de sindicatos empresariais no Brasil. Em 

seguida, destaca aspectos iniciais quanto a Fiep se constituir como ator político na esfera 

estadual. Ainda nesse capítulo estão destaques sobre funções do Estado no âmbito 

tributário. 

 

No Capítulo 3 está apresentada a metodologia da pesquisa, abordagens e 

instrumentos utilizados nas análises, frente a teorias abordadas no Capítulo 2 e dos 

resultados obtidos por meio da aplicação de questionários e das entrevistas realizadas. 

 

No Capítulo 4 estão delineados os modelos analíticos utilizados para análise das 

relações políticas entre a Federação das Indústrias do Estado do Paraná (Fiep) e os poderes 

Executivo e Legislativo no Estado do Paraná. Esses modelos estão baseados, 

principalmente, em pesquisas realizadas por Mancuso (2004), Oliveira (2004) e Santos, 

Mancuso, Baird e Resende (2016). 

 

Foco central dessa pesquisa está baseado em aspectos sobre as relações entre 

empresários, configurado em determinado grupo de interesse e de pressão, e os processos 
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que foram construídos quanto a decisões sobre a legislação do ICMS emanadas dos 

poderes Executivo e Legislativo no âmbito do Estado do Paraná, nos parâmetros do 

capitalismo e da democracia. 

 

Para apresentar os padrões de ação política da Fiep, e as relações desses padrões 

com vários atores que compõem a esfera política da Fiep, no  

Capítulo 5 estão apresentados os resultados da aplicação dos questionários e das 

entrevistas realizadas. Esses atores foram: funcionários do Departamento de Assuntos 

Legislativos (DAL) da Fiep; consultores externos que atuam na elaboração de estudos 

técnicos; deputados estaduais que compuseram a Comissão de Tributação e Finanças da 

Assembleia Estadual do Estado do Paraná; ex-secretário da Fazenda do Estado do Paraná; 

servidor público que ocupou a Diretoria de Tributação na Secretaria da Fazenda do Estado 

do Paraná; e de presidentes de sindicatos filiados a Fiep. 

 

Neste Capítulo 5, como forma de ampliar as análises sobre as relações políticas, a 

pesquisa apresenta análise das atividades da Fiep, em comparação com o conceito e 

características da Teoria da Lógica da Ação Coletiva, apresentada por Olson (2011). 

Também estão apresentas práticas de lobbying da Fiep junto à ALEP, complementadas 

por comparações com pesquisas de Mancuso (2004), Oliveira (2004) e Santos, Mancuso, 

Baird e Resende (2016). 

 

Embora não esteja no foco principal da pesquisa, estão apresentados destaques 

sobre a regulamentação do lobbying no Brasil. Esse destaque é importante, pois as 

atividades de lobbying não podem ser confundidas com qualquer ato ilícito e, a busca pela 

regulamentação é um dos passos considerados muito importante para os profissionais que 

atuem na prestação desses serviços, como forma de contribuir para que qualquer 

indivíduo, ou entidade, possa alcançar, licitamente, seus objetivos. 

 

A pesquisa não discute aspectos quanto a possíveis ligações sobre debilidade 

política da Fiep. Essa debilidade está intimamente ligada a capacidades desse ator político 

em efetivamente influenciar decisões, fato já compreendido em diversos estudos como 

extremamente difícil de ser claramente identificada. 

 

O objetivo desta pesquisa não foi emitir qualquer juízo de valor quanto a comparar 

interesses dos empresários, centralizados pela Fiep, com os de quaisquer outros grupos.  

 

Também não está no contexto dessa pesquisa, embora compreenda que possam 

existir, análises sobre qualquer impacto e externalidades junto a Sociedade Civil de 

qualquer das decisões dos poderes Executivo e Legislativo no âmbito da legislação 

tributária do ICMS. 
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2. Justificativa da pesquisa 

 

Relações políticas em qualquer país que tenha a democracia como sistema político 

ocorrem por meio da interação de vários atores, organizados formalmente ou não. 

Análises sobre essas relações políticas são, classicamente, atividades importantes para a 

Ciência Política. Para que essas análises sobre relações políticas sejam elaboradas, 

respostas a algumas questões podem ser imediatamente necessárias, tais como: quais 

atores atuam em determinadas arenas quanto a influenciar decisões do Estado que podem 

atender, ou não, interesses manifestados publicamente, ou não? 

 

Mesmo com a identificação dos atores e das arenas nas relações políticas, Watkins 

(1981, p.13) chama a atenção para a sempre complexa análises dessas relações, quando 

acentua que: 

 

Para fins analíticos, a vida torna-se cada vez mais difícil pelo fato de vivermos num 

mundo dinâmico. Toda abstração ou modelo intelectual constitui representação (mais 

ou menos exata) da realidade no momento em que é extraída do mundo real. Na 

verdade, a realidade está mudando mesmo à medida que fazemos a abstração. Ao 

alterarmos ou manipularmos o modelo, não o estamos tornando dinâmico no sentido 

que o é o mundo, a menos que possamos nos certificar de que possuímos o perfeito 

conhecimento das mudanças que se passam no mundo real. Essa é, claro está, a 

limitação de todas as assim chamadas ciências sociais.”. (Grifo nosso). 

 

Além de destacar o fato de que análise de relações políticas apresenta 

complexidades derivadas das dinâmicas na realidade observada, Watkins (1981) traz 

junto a constatação de que essa complexidade é uma das limitações que devem ser 

consideradas em estudos abrangidos pelas ciências sociais. Essa complexidade ainda pode 

ser mais evidente, quando se acrescenta a afirmação de Bobbio (2014, p. 17) quanto ao 

que considera “dicotomias correspondentes”. Essa dicotomia é formada pelo fato de que 

as relações entre Estado e Sociedade Civil é caracterizada por relações “entre iguais e 

entre desiguais”.  Bobbio (2014) define que essa igualdade/desigualdade é dada pela 

existência de subordinação entre governantes e governados, e que entre esses dois atores 

políticos, existe o poder de comando e o dever da obediência, nem sempre claramente 

definido. 

 

Considerando que as relações políticas estão no âmbito das entidades Estado e 

Sociedade Civil, e que os empresários, assim como as entidades sindicais que os 

representam, compõem essa Sociedade Civil, esta pesquisa buscou compreender como os 

empresários se relacionam, politicamente, com o Estado, se constitui como pesquisa na 

área da Ciência Política. Mancuso (2004); Oliveira (2004); Santos (2011); Troiano (2015) 

e Pont (2012). 

 

Essa pesquisa pretendeu trazer contribuições na compreensão sobre as relações 

políticas entre um determinado grupo de interesse e os poderes executivo e legislativo em 

subunidade nacional. É justamente esse aspecto que a torna diferente de outras 
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semelhantes já realizadas com o mesmo foco, pois estas buscaram compreender aspectos 

sobre as relações políticas entre grupos de interesses de expressão nacional e os poderes 

executivo e legislativo também nacional. Assim, essa pesquisa buscou diminuir a lacuna 

nos estudos sobre grupos de interesses, quando o objeto empírico está circunscrito a uma 

subunidade nacional. 

 

Além das hipóteses a serem verificadas, essa pesquisa se propôs a alcançar os 

seguintes objetivos. Primeiro, descrever quais são as ações políticas da Fiep, tendo como 

interlocutores os poderes executivo e legislativo do Estado do Paraná. Segundo, descrever 

como algumas das ações, identificadas por mecanismos de obtenção dos dados como 

relevantes quanto aos interesses dos membros da Fiep, ocorreram em documentos e 

também nos contatos entre a Fiep, parlamentares e técnicos do executivo. As análises 

frente ao referencial teórico têm como apoio estudos de, principalmente, Mancuso (2004), 

Santos (2011) e Oliveira (2004). Também são utilizados os estudos de Baird (2016), 

Taglialegna (2006), (2014), Berardi (2007) e de Santos, Mancuso, Baird e Resende 

(2016). 

 

Quanto a identificar os atores, esses podem agir numa forma organizada, 

conhecida como grupos de interesses. Assim, as ações políticas entre o grupo de interesse 

foco dessa pesquisa e o Estado estão no âmbito de análises sobre relações políticas 

realizadas no âmbito da Ciência Política.  

 

Ao atender as demandas desse grupo de interesse, o Estado poderá afetar 

negativamente algum outro grupo, pois, ao diminuir a arrecadação tributária via 

diminuição de alíquotas, ou outros benefícios na esfera do ICMS, o Estado poderá 

diminuir suas condições em atender determinados serviços à população paranaense. Esse 

aspecto também é destacado por Olson (2011, p. 21), quando acentua que decisões 

políticas, quase sempre, são influenciadas por diversos fatores e, entre esses, está a 

capacidade de pressão e influência dos grupos de interesses.  

 

Nesse sentido, compreendendo que as ações dos empresários, enquanto 

relacionamentos políticos com o Estado, buscam influenciar em decisões quanto à 

legislação tributária, é importante que se destaque outra justificativa para essa pesquisa, 

que é o fato de que, no período de 2005 a 2015 o Poder Executivo do Estado do Paraná 

emitiu 512 decretos e a Assembleia Legislativa do Estado do Paraná aprovou 95 leis que 

alteraram o ICMS.  

 

Essa quantidade de decisões no âmbito do ICMS pode ser compreendida como 

fator relevante de influência do Estado nos aspectos econômicos nas empresas industriais 

situados no Estado do Paraná. Portanto, compreender como esses empresários buscaram, 

ou se buscaram, influenciar essas decisões traz importantes perguntas que requerem 

respostas por meio de pesquisas na área das ciências sociais. 
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O corte temporal pesquisado inicia no ano de 2005 e se estende até 2015. Esse 

período foi definido com base nos seguintes aspectos: 1) Quanto ao corte inicial temporal 

para o ano de 2005. Foi nesse ano que a Fiep passou a elaborar sua Agenda Legislativa 

da Indústria do Estado Paraná (ALIEP). Nesse sentido, de acordo com Diniz (2009, 

p.117), exigiu dos empresários “um trabalho incessante na promoção de campanhas de 

opinião pública e na procura de lideranças políticas para discutir questões gerais de 

interesse do País”; e 2) Quanto ao corte final temporal para o ano de 2015. 

Especificamente nesse ano, o Poder Executivo do Estado do Paraná emitiu 97 decretos 

que implicaram em alterações na legislação do ICMS, o que provocou várias 

manifestações da Federação das Indústrias do Estado do Paraná (Fiep). (Gazeta do Povo, 

Edição de 02 de abril de 2015). Desde a promulgação da Constituição Federal de 1988, 

em 2015 foi o ano que ocorreu a maior quantidade, num mesmo ano, de promulgação de 

decretos quanto à legislação do ICMS no Paraná. 

 

Além da busca pelo aumento da arrecadação tributária, essas alterações nas 

legislações do ICMS também foram provocadas pela chamada “Guerra Fiscal”, em que 

os estados buscam, ou implementar benefícios tributários a empresas situadas em seus 

territórios; ou buscar investimentos produtivos de empresas que atuam em outros estados, 

ou ainda se defender de ações, no mesmo objetivo, de outros estados. Essa questão é um 

dos focos de conflitos econômicos e políticos existentes, a vários anos, no âmbito do 

Conselho Nacional de Política Fazendária (CONFAZ), também como um dos aspectos 

que dificultam propostas com o objetivo de reformar o sistema tributário brasileiro. 

 

Esses conflitos não são focos somente das esferas públicas, mas também tem sido 

bastante discutido pelas entidades representativas de qualquer ramo de atividade 

empresarial, conforme destacam pesquisas de Dulci (2002), Mancuso, Iglecias e Castro 

(2006), Maciel (2009), Gonçalves (2012) e de Viol (2015). 

 

Quanto a decisões políticas sobre a legislação tributária do ICMS no Paraná, 

algumas perguntas aparecem, tais como: Será que os empresários industriais que atuam 

no estado foram um dos atores que participaram das discussões? Se participaram, como 

ocorreu essa participação? Os argumentos desses empresários industriais foram, de 

alguma forma, considerados pelos poderes Executivo e Legislativo na decisão tomada? 

 

Decorrente desses comentários e dúvidas, uma pergunta central para a pesquisa 

pode ser assim definida: Como são as relações políticas entre empresários industriais e os 

poderes Executivo e Legislativo no Estado do Paraná quanto a decisões políticas que 

podem afetar a competitividade da indústria estadual? 

 

Assim, como as decisões tomadas pelo Estado afetam toda a sociedade, pesquisar 

e compreender alguns aspectos das relações entre essas duas instituições pode trazer 

importantes contribuições, principalmente quando baseadas e comparadas com outras 

pesquisas já elaboradas sobre essas relações. Como a classe empresarial industrial é uma 

das que compõem a Sociedade Civil, nas premissas adotadas por essa pesquisa, analisar 
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as relações desse grupo de interesse com o Estado poderá contribuir para que sejam 

compreendidas como as decisões tributárias ocorrem. 

 

Esses impactos recíprocos também são destacados nas pesquisas de Diniz (1978) 

e de Leopoldi (2000), quando apresentam as dinâmicas em que existem avanços, recuos 

e perdas para os atores políticos analisados, isto é, o Estado e os empresários. 

 

Além das justificativas já apresentadas, é importante acrescentar sobre a escolha 

do objeto empírico para a pesquisa. 

 

Também propondo estudos em que o empresário atua como ator político no Brasil, 

Mancuso (2007) faz um balanço da literatura sobre o tema e propõe uma agenda de 

pesquisa. Essa agenda direciona pesquisas para os seguintes aspectos, que podem ser 

realizados de forma específica ou no conjunto: atores, alvos, decisões, momento de 

atuação, forma de atuação, fim da atuação e resultados da atuação, tanto em âmbito 

nacional quanto subnacional (grifo nosso). Ainda propõe que sejam realizadas 

pesquisas sobre o comportamento político de determinados ramos de atividade. 

 

Além dos estudos citados, também o de Troiano (2014, p.17) apresenta um resumo 

de pesquisas sobre empresários no Brasil, assinalando várias vertentes para outras 

pesquisas que produzam “análises articuladas e abrangentes entre a produção legislativa 

e os interesses dos empresários.”. Nessa proposta, com reforço de Santos (2011), acentua 

que, de forma geral, os empresários são reativos às ações governamentais e legislativas, 

não agindo como ator propositor de ações políticas, mas principalmente na defesa quanto 

a situações que podem dificultar as operações comerciais e, por consequência, impactar 

negativamente o patrimônio dessas empresas. 

 

É importante também destacar que, no âmbito de pesquisas sobre relações 

políticas entre empresários e Estado, ressalte-se que os aspectos tributários não foram 

objeto de estudo que abordaram as relações políticas entre empresários e poderes 

executivo e legislativo no âmbito da subunidade do Estado do Paraná.  

 

Portanto, com base nesses estudos, foi elaborado o problema da pesquisa: Como 

ocorrem as relações políticas entre empresários industriais paranaenses e os poderes 

Legislativo e Executivo no Estado do Paraná acerca de alterações no âmbito da 

legislação tributária do ICMS? 

 

Para identificar as ações entre empresários industriais e o Estado, no âmbito 

subnacional do Estado do Paraná, a pesquisa verificou como as demandas de sindicatos 

filiados, e também os da Fiep, foram apresentadas; como são definidas as formas de 

relacionamentos; e como ocorrem essas relações com os poderes executivo e legislativo. 

 

Além de verificar essa realidade do objeto empírico definido para essa pesquisa, 

para compreender esses relacionamentos também é preciso descrever aspectos sobre o 
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ambiente acadêmico quanto a pesquisas já realizadas que abordam as relações de 

empresários com os poderes executivo e legislativo nacionais. 

 

Além dos estudos já citados na Introdução dessa proposta, outros também 

buscaram compreender o tema, como o realizado por Oliveira (2004), que analisou a ação 

de lobistas e os impactos na representação de interesses, como agentes de determinado 

grupo de interesses, junto aos poderes executivo e legislativo nacional, contribuindo para 

as análises quanto a lobbying. Também nesse aspecto está o estudo de Cabral (2007), que 

analisa o poder de influência do empresariado industrial, como ator político, nas questões 

sobre política ambiental brasileira. 

Quanto a relações entre empresários paranaenses e o Poder Legislativo, está a 

pesquisa de Hartmann (2015), que verificou como ocorreram as relações da Fiep com 

determinados setores da sociedade quanto a construir mecanismos que promovam a 

participação de cidadãos nos temas políticos do Estado. Esse estudo não investiga como 

a entidade se mobilizou, informalmente, para buscar influenciar as decisões dos 

parlamentares. 

 

Além desses estudos, destaque-se a existência de pesquisa Ação Política e Empresariado 

do Núcleo de Pesquisa em Sociologia Política Brasileira da Universidade Federal do 

Paraná (NUSP-UFPR), como fonte que poderá ser relevante nas análises pretendidas por 

proposta de pesquisa, assim como de pesquisas realizadas pelo antigo Instituto 

Universitário de Pesquisas do Rio de Janeiro (IUPERJ), da Universidade Cândido 

Mendes(UCAM), hoje denominado de Instituto de Estudos Sociopolíticos (IESP) e 

vinculado a Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ). 

 

Como as ações efetuadas pelas empresas apresentam externalidades a toda 

sociedade, compreender como estas agem na busca por seus objetivos pode contribuir 

para traçar algumas perspectivas dessas mesmas externalidades a toda sociedade. Essa 

pesquisa pode ajudar outras a destacar alguma das externalidades provocadas pelas ações 

do Estado em decisões quanto aos aspectos tributários. Um exemplo dessas externalidades 

é o fato de o Estado conceder benefícios tributários. Como consequência dessa decisão, o 

Estado deixa de receber recursos financeiros, o que pode diminuir sua capacidade em 

prover serviços públicos na quantidade e qualidade requeridas pela sociedade, e evidente, 

gera situações de conflitos nas decisões e ações políticas. 

 

Assim, está pesquisa se justifica, além dos fatores já mencionados, também no 

fato de que identificar, demonstrar e analisar ações políticas das empresas industriais 

situadas no Estado do Paraná junto aos poderes executivo e legislativo, nesse caso 

representadas por entidade sindical federativa, contribui para compreender alguns 

aspectos sobre ações políticas adotadas pelo Poder Executivo, por meio de sua estrutura 

burocrática, assim como também por meio de legislações construídas no Poder 

Legislativo, que afetam aspectos ligados às legislações tributária no Estado do Paraná. 
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Deve-se destacar que as ações de grupos de interesses, conforme Dahl (2015) e 

Olson (2011), derivam e se apoiam em conceitos e práticas do chamado Pluralismo. A 

seguir estão alguns aspectos sobre conceitos e práticas do Pluralismo Político, das práticas 

da Poliarquia no Brasil, e com comentários sobre o Pluralismo Político e a Poliarquia nas 

práticas políticas brasileiras. 

 

Além das justificativas apresentadas, compreender as ações de lobbying efetuadas 

pela Fiep é tema bastante atual, haja visto vários fatos descritos pela mídia, quanto a 

atuação do que foi denominado de “lobistas” nos aspectos que vieram a público, 

decorrente do que foi chamado de “mensalão” e de “petrolão”, assim com ocorrências no 

âmbito penal existentes na denominada Operação Lava Jato. 
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CAPÍTULO 1 

 

ASPECTOS DO PLURALISMO POLÍTICO E SEUS CRÍTICOS. 

 

 

1.1 - Sobre o Pluralismo Político 

Esse estudo busca principalmente explicar como uma determinada entidade 

sindical empresarial atua como ator político que, assim como outros grupos de interesses 

políticos, exercem, legítima e institucionalmente, pressões sobre o Estado, na busca por 

alcançar seus objetivos. 

 

Relações políticas e suas diferentes formas são, tradicionalmente, temas de grande 

interesse por parte de estudos nas ciências sociais. Nesse contexto de interesses, um desses 

temas são as relações entre a Sociedade Civil e o Estado. 

 

Nesse estudo, Sociedade Civil é compreendida como o conjunto de pessoas 

naturais e organizações, formais ou informais, existentes em determinado país, sujeitos 

às normas legais definidas pelo Estado e a padrões comportamentais informais e 

historicamente estabelecidos (Vila Nova, 1985, p. 29 a 43). Portanto, fora da esfera de 

atividades específicas teórica e formalmente atribuídas ao Estado.  

 

A importância da Sociedade Civil para qualquer sistema político democrático é 

ressaltada por Rodrigues (2000, p.3), quando acentua que: “Uma sociedade civil sólida e 

organizada é, possivelmente, um dos mais importantes pré-requisitos da consolidação 

democrática. Mais do que qualquer outro componente constituinte dessa forma de 

governo, é a sociedade civil que dá legitimidade à autoridade do Estado e às práticas 

democráticas.”. 

 

Complementarmente ao conceito de Sociedade Civil apresentado por Avritzer 

(2012), que a considera formada por organizações, formais ou informais, que atuam como 

movimentos sociais, semelhantes a, por exemplo, conselhos municipais que atuam nas 

áreas da saúde, educação, nesse estudo Sociedade Civil também abrange organizações 

formais constituídas como sindicatos que representam interesses empresariais. 

 

Diante dos comentários sobre Sociedade Civil, o estudo analisou as relações 

políticas entre a Fiep, como grupo de interesses de empresários, um dos subsistemas que 

compõem o Estado Social (Bobbio, 2014) denominado de Sociedade Civil, e os poderes 

executivo e legislativo no Estado do Paraná. 

 

Para o estudo das ações políticas da Fiep, quanto a defender os interesses de seus 

membros, é importante ressaltar que as ações podem ocorrer com a utilização de diversos 

recursos.  
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Para que esses recursos sejam utilizados de forma a contribuir no alcance dos 

objetivos, é preciso que exista não somente como prática entre os membros desse grupo 

pertencente a Sociedade Civil, mas, e até principalmente, constitucionalmente 

estabelecido o conceito e as características do Pluralismo Político, de acordo com as 

concepções de Dahl, em prefácio apresentado por Limongi (2015, p.11), quando afirma 

que um dos maiores problemas teóricos fundamentais enfrentados pela democracia é a 

ampliação progressiva da competição e da participação política. Portanto, compreende-se 

que a utilização de recursos políticos precisa estar de acordo com os pressupostos do 

Pluralismo, além de também atender parâmetros legais. 

 

O termo Pluralismo não está ligado somente às relações políticas entre Sociedade 

Civil e o Estado. Também estão no âmbito do conceito de Pluralismo aspectos ligados a 

qualquer ação e/ou relações entre indivíduos, e no mesmo momento, entre indivíduos e o 

Estado. Nesse sentido, Mendes, Coelho e Branco (2008, p. 156) afirmam: 

  

Embora a Constituição brasileira, assim como tantas outras, utilize a expressão 

pluralismo agregando-lhe o adjetivo político, fato que à primeira vista poderia 

sugerir tratar-se de um princípio que se refere apenas a referências políticas 

e/ou ideológicas, em verdade a sua abrangência é muito maior, significando 

pluralismo na polis, ou seja, um direito fundamental à diferença em todos os 

âmbitos e expressões da convivência humana, tanto nas escolhas de natureza 

política quanto nas de caráter religioso, econômico, social e cultural, entre 

outros, um valor fundamental, portanto. 

 

Esse então direito fundamental aplicado não somente ao aspecto político permite 

enfoque sistêmico do termo Pluralismo. Naspolini (2011, p.28) compreende que “a 

interdisciplinariedade inerente à matéria e, talvez, uma das características essenciais cuja 

percepção não pode escapar a qualquer investigação sobre o pluralismo.”. Esse autor 

considera que o termo pode ser analisado por vários aspectos, tais como: filosófico, 

sociológico, metafísico, cultural, jurídico, econômico, ideológico e político.  

 

Evidente que se compreende que esses aspectos, juntos e influenciando-se 

mutuamente, estabelecem talvez melhores condições teóricas em possíveis definições do 

termo. No entanto, essa discussão não cabe no escopo desse estudo. O foco desse estudo 

está no Pluralismo Político. 

 

Bobbio (1998, p.938) assevera que “na linguagem política chama-se assim a 

concepção que propõe como modelo a sociedade composta de vários grupos ou centros 

de poder, mesmo que em conflito entre si, aos quais é atribuída a função de limitar, 

controlar e contrastar, até o ponto de o eliminar, o centro do poder dominante, 

historicamente identificado com o Estado.”. 

 

De acordo com Bobbio (1999, p.21), Pluralismo Político chama atenção para, 

talvez, o principal aspecto que deve nortear as relações entre indivíduos e o Estado, qual 

seja, que não deve existir somente um centro de poder, seja territorial ou funcional. Cada 
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indivíduo, da forma que melhor intentar, poderá exigir, junto ao Estado, condições 

legítimas de participar na elaboração de leis e na definição de mecanismos a serem 

utilizados por esse mesmo Estado no atendimento às funções e responsabilidades 

atribuídas formalmente a esse Estado. 

 

Assim, contrariando formas de governo em que existe somente o poder central, ou 

monolítico, tais como o despotismo ou mesmo oligarquias, o Pluralismo Político está 

baseado nas premissas da democracia, em que a Sociedade Civil é constituída por vários 

grupos, caracterizados por grande multiplicidade em seus mecanismos de formação, 

objetivos e interesses. 

 

Essa premissa quanto à livre participação nos processos políticos é um dos 

princípios básicos da democracia, pelo fato de que em qualquer Estado que tem a 

democracia como dogma político, de forma alguma será possível a existência de poder 

monolítico (Burgarelli e Kneipp, 2002,).  Por outro lado, esses autores comentam, com 

base em Tocqueville (2010), que destacou aspectos da democracia nos Estados Unidos da 

América, que foi necessário, para afirmação do Estado-Nação e com a existência já de 

vários estados com vida política estabelecida, a construção de poder central, ao qual foi 

concedido certa autonomia e a responsabilidade de, em primeiro momento, proteger 

territorialmente a todos. Mas, sem que fosse permitida a existência de qualquer forma de 

poder central, ou monolítico, tais como o despotismo ou mesmo oligarquias. 

 

Bobbio (1999, p.32) chama a atenção para o fato de que a existência do Pluralismo 

Político não tem base somente na existência de grupos que buscam participar e influenciar 

as ações do Estado, mas depende também de certa concessão do poder central legalmente 

constituído, em movimento sempre dinâmico que provêm de “um equilíbrio entre o 

momento da unidade e o da pluralidade.”. 

 

A esses grupos que visam participar e influenciar as ações do Estado, Montesquieu 

(2000), citado por Oliveira (2011, p.3), chamou de “corpos intermediários”, constituídos 

entre a Sociedade Civil e o Estado, como mecanismo de defesa contra possível existência 

de despotismo e algum poder com características oligárquicas. 

 

 

1.2 - Pluralismo Político no Brasil. 

 

Especificamente no Brasil, o Pluralismo Político consta clara e objetivamente na 

Constituição Federal de 1988. Ressalte-se que o pluralismo nas relações políticas não está 

somente ligado às ações de partidos políticos, os quais visam obter e exercer o poder 

político no maior tempo possível. Nesse aspecto, o pluralismo se refere à existência de 

grupos de interesses, ou “corpos intermediários” (Montesquieu, 2000), com os mais 

diversos objetivos, tais como: sociais, econômicos, culturais, etc. Podem ser formalizados 

ou não, em Organizações Não Governamentais (ONGs), ou mesmo em movimentos 
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sociais do tipo Movimento dos Sem Terras. Grupos de interesses econômicos, foco dessa 

pesquisa, são, por exemplo, as federações sindicais que representam interesses de 

empresários que atuam como industriais, tais como a Confederação Nacional da Indústria 

(CNI), em contexto nacional, e em contexto subnacional a Federação das Indústrias do 

Estado do Paraná (Fiep). 

 

Quanto a aspectos normativos e formais, esses direcionamentos do pluralismo nas 

relações políticas podem ser claramente identificados em cláusula pétrea na Constituição 

Federal do Brasil, já em seu Artigo 1º, Inciso V: “A República Federativa do Brasil, 

formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-

se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos: V – O pluralismo 

político.”.  

 

Nesse mesmo sentido deve-se também acentuar os direitos e garantias 

fundamentais estabelecidos no Artigo 5º., da Constituição Federal, destacando, de acordo 

com os objetivos propostos por essa pesquisa, os seguintes: IV - é livre a manifestação do 

pensamento, sendo vedado o anonimato; V - é assegurado o direito de resposta, 

proporcional ao agravo, além da indenização por dano material, moral ou à imagem; IX - 

é livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, 

independentemente de censura ou licença; XIII - é livre o exercício de qualquer trabalho, 

ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer; XIV - é 

assegurado a todos o acesso à informação e resguardado o sigilo da fonte, quando 

necessário ao exercício profissional; XVII - é plena a liberdade de associação para fins 

lícitos, vedada a de caráter paramilitar; XVIII - a criação de associações e, na forma da 

lei, a de cooperativas independem de autorização, sendo vedada a interferência estatal em 

seu funcionamento; XIX - as associações só poderão ser compulsoriamente dissolvidas 

ou ter suas atividades suspensas por decisão judicial, exigindo-se, no primeiro caso, o 

trânsito em julgado; XX - ninguém poderá ser compelido a associar-se ou a permanecer 

associado; XXI - as entidades associativas, quando expressamente autorizadas, têm 

legitimidade para representar seus filiados judicial ou extrajudicialmente; XXXIII - todos 

têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular, ou de 

interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de 

responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da 

sociedade e do Estado;  XXXIV - são a todos assegurados, independentemente do 

pagamento de taxas: a) o direito de petição aos Poderes Públicos em defesa de direitos ou 

contra ilegalidade ou abuso de poder; b) a obtenção de certidões em repartições públicas, 

para defesa de direitos e esclarecimento de situações de interesse pessoal; LXX - o 

mandado de segurança coletivo pode ser impetrado por: b) organização sindical, entidade 

de classe ou associação legalmente constituída e em funcionamento há pelo menos um 

ano, em defesa dos interesses de seus membros ou associados; LXXIII - qualquer cidadão 

é parte legítima para propor ação popular que vise a anular ato lesivo ao patrimônio 

público ou de entidade de que o Estado participe, à moralidade administrativa, ao meio 

ambiente e ao patrimônio histórico e cultural, ficando o autor, salvo comprovada má-fé, 

isento de custas judiciais e do ônus da sucumbência. 
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Portanto, a Constituição Federal brasileira permite que individualmente, ou de 

alguma forma associativa (Olson, 2011), também nas palavras de Montesquieu (2000), 

como “corpos intermediários”, qualquer pessoa possa estabelecer relações políticas com 

o Estado, sem limitações, de acordo com normas estabelecidas. 

 

Portanto, o Estado brasileiro, constituído como Estado democrático de direito e 

por meio da Constituição Federal, tem o objetivo de assegurar o pleno exercício de 

direitos sociais e individuais, em ações individuais, por meio de grupos e também por 

representantes politicamente eleitos. De qualquer forma, está consagrada formalmente a 

plena participação de todos quanto a discussões no âmbito político governamental, e 

também assegurada total liberdade de expressão e manifestação de vontades. 

 

Como uma das funções e possibilidades existentes nesse Pluralismo Político, 

Aragão (1994) destaca que a Sociedade Civil deve se preocupar com o permanente 

acompanhamento do aparelho estatal. Para isso, é necessária a criação de mecanismos 

como organizações partidárias e eleições periódicas. No entanto, a “gama de interesses 

agrupados nos inúmeros segmentos da sociedade ultrapassa, em muito, o universo das 

instituições partidárias.”. Para que essa gama de interesses seja apresentada ao Estado, 

qualquer tipo de grupo, ou associação, sem qualquer intenção quanto à tomada do poder 

político, atuaria dentro de faixa própria de interesses de seus membros. 

 

A aproximação das concepções de Pluralismo Político para o conceito e 

características da Poliarquia podem ser verificadas em Dahl (1990, p. 54), quando são 

expostos os “critérios para um processo democrático”, quais sejam: 1) Votos iguais; 2) 

Participação efetiva; 3) Entendimento esclarecido por todos; 4) Controle final da agenda 

por toda a coletividade; 5) Inclusão de todas as pessoas na coletividade. 

 

Esses critérios são harmônicos com as proposições da Dahl (1989, p. 131), quanto 

a seu pensamento político. As proposições acentuam que: 1) São nos processos eleitorais 

que a soberania popular e a igualdade política são resguardadas: eleição pela maioria dos 

votos; todos tem o mesmo direito de um indivíduo = um voto; 2) Governo é composto 

por várias minorias, o que ressalta o caráter de promover a competição política entre os 

grupos; 3) Pode existir uma minoria que seja mais ativa, politicamente, que outra. Nesse 

caso essa minoria ativa poderá governar; 4) Como é uma minoria ativa que governa, não 

existe a chamada “tirania da maioria”, assim chamada por Madison, um dos Federalistas. 

 

Costa (2007, p.221) acentua que a “Poliarquia está caracterizada por regimes com 

baixos índices de coerção, elevados índices de persuasão e uma relativa autonomia dos 

indivíduos no que respeita o poder constituído”, contribuindo para maior e mais eficiente 

mobilização de indivíduos ou grupos na participação política. Ainda esse autor destaca 

que a Poliarquia apresenta as seguintes características, quais sejam: 1) Os funcionários 

são eleitos pacificamente, de maneira frequente, em eleições conduzidas com limpeza, 

onde não haja coerção; 2) Eleições livres, justas e frequentes; 3) Liberdade de expressão; 

4) Fontes de informações diversificadas, ou seja, garantia de direitos dos cidadãos de ter 
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fontes de informações alternativas que não estejam monopolizadas pelos governos e/ou 

nenhum outro grupo; e, 5) Autonomia dos indivíduos para formarem associações e 

cidadania inclusiva. (Costa, 2007, p.221). 

 

Esses dois parágrafos sobre as características da Poliarquia apresentam 

semelhantes à definição de Democracia apresentada por Bobbio, Matteucci e Pasquino 

(1998, p. 322), qual seja: “É a forma de governo em que o poder não está concentrado nas 

mãos de um só, mas é distribuído variadamente por diversos órgãos colegiados, embora, 

por vezes, contrastando entre si, se acham constantemente alguns traços que contribuam 

para formar a imagem ou pelo menos uma das imagens da Democracia Moderna.”. 

 

Com a existência formal de direitos civis e políticos aos indivíduos, juntamente 

com a possibilidade de agirem tanto individualmente quanto na forma de grupos, as 

condições de participação nos processos eleitorais são as maiores possíveis, dependendo 

somente das capacidades de mobilização. Não existem impedimentos formais. Essas 

condições contribuem para que também as minorias participem dos processos eleitorais. 

Nesse ambiente plural, Dahl (1989) acentua que a Poliarquia permite a multiplicidade de 

centros de poder, autônomos e independentes, distribuídos formal ou informalmente a 

grupos que possam buscar representar interesses comuns de indivíduos. Nesse sentido, 

Ribeiro (1993, p.3), acentua que “A sobreposição de interesses dos diversos grupos 

impede a subversão de mecanismos jurídicos e institucionais de determinados grupos ou 

indivíduos”, permitindo a todos os grupos, em caso de conflitos entre grupos, em tese, 

possuir e utilizar recursos políticos necessários para o alcance de seus interesses. 

 

Como forma de caracterizar a Poliarquia, Dahl (1989, 132) assevera que: 

 

Em comparação com os processos políticos das ditaduras, as características da 

Poliarquia aumentam muito o número e diversidade de minorias, cujas preferências 

influenciarão o resultado das decisões governamentais. Além do mais, essas 

características evidentemente exercem influência recíproca sobre certo número de 

aspectos importantes da política: os tipos de líderes recrutados, os tipos legítimos e 

ilegítimos de atividade política, a faixa de opções e tipos de políticas abertas aos 

líderes, os processos sociais para disseminação de informações e de comunicação. 

 

Sobre competição política, Dahl (1989) destaca que, embora possa existir na 

constituição aspectos sobre garantias de direitos individuais e sociais, não está garantida 

a igualdade política, quanto a obtenção e utilização de recursos políticos. Além disso, 

Dahl (1989, p.135) ressalta que a constituição não pode estabelecer formas de escolhas 

políticas. Elas são estabelecidas pelas relações humanas, pois “em nenhuma sociedade as 

pessoas entram em igualdade de condições na luta política.”. 

 

Essa igualdade nas condições na luta política, segundo Limongi, em Dahl (2015, 

p.5), e dada pelo seguinte aspecto:  

 

Nas sociedades plurais, nenhum grupo social teria acesso exclusivo a qualquer recurso 

de poder, isto é, nenhum grupo social poderia garantir sua preponderância sobre os 

demais. Pelo contrário. O resultado seria a neutralização recíproca dos grupos em 
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conflito. Em outras palavras, Dahl e a escola pluralista a que ele se filia creditam a 

preservação da liberdade política à sobrevivência e à contraposição de inúmeros 

poderes sociais independentes.”. 

 

De acordo com Dahl (1961) apud Mancuso (2004, p.76), sem esgotar as 

alternativas, esses recursos políticos podem ser: dinheiro, posição social, boas conexões 

com ocupantes de cargos políticos, informação, inteligência, honra, boa reputação, 

controle sobre a oferta de bens e serviços valorizados, tempo, popularidade, legitimidade 

e legalidade. 

 

Outras formas de recursos políticos podem ser vistas em Bezerra (2001), quando 

destaca que “fazer política é investir na promoção de benefícios coletivos (festas, obras 

públicas etc.).”. Acentua que essas ações tem sido historicamente uma forma de acúmulo 

de prestígio político. Também sugere que a realização de obras que tem o objetivo de 

aumentar e melhorar a estrutura no fornecimento de serviços públicos “são a face pública 

da política”. Na maioria das obras realizadas, foram necessárias relações entre políticos e 

empresas privadas, aspecto que tem sido vastamente discutido, inclusive com destaques 

para aspectos da corrupção. Bazuchi et al, (2012), Braimis (2014), Fellet (2016), Melo 

(2007) e Silva (1995 e 2012). 

 

Assim, recursos políticos é um conjunto de bens tangíveis e intangíveis que 

possibilitam aos grupos buscar relações com o Estado com o objetivo de alcançar os 

interesses manifestados por seus membros. Nesse aspecto, o grupo tem a responsabilidade 

de ser um representante de seus membros junto ao Estado, na forma do Pluralismo Político 

defendido pelo conceito de Poliarquia, já que a prática da democracia direta, nos moldes 

das antigas cidades-estados gregas, já não é possível nas sociedades modernas. 

 

Essa responsabilidade de que um grupo represente seus membros está no âmbito 

conceitual da participação política, um dos pilares da Poliarquia. Nesse sentido, Costa 

(2007, p.224) destaca que, na concepção da Poliarquia, a ação de grupos substitui os 

indivíduos sobre assuntos políticos junto ao Estado. No entanto, a condição de 

efetivamente influenciar os assuntos políticos está limitada pela distribuição desigual dos 

recursos políticos. Para tentar diminuir essa desigualdade, o Estado precisa agir como 

“árbitro neutro”, com o objetivo de buscar o “equilíbrio de poderes”. (Costa, 2007, p.223). 

 

Diante dessa constatação de que os grupos não estarão equilibrados quanto aos 

recursos políticos, assim como na capacidade de mobilização, surge um aspecto que Held 

(1987) chama a atenção, qual seja, a de que, mesmo com a formalização da pluralidade 

política, dificilmente está garantido que o governo possa ouvir a todos igualmente. Held 

(1987, p.82) ainda acentua que “embora os pluralistas clássicos tenham reconhecido 

alguns destes pontos, eles não estudaram suas implicações para uma análise da 

distribuição do poder e da responsabilidade política.”. 

 

Costa (2007, p. 225), com base em concepção marxista, cita Poulantzas (2007, p. 

100), quando apresenta outra crítica quanto a noção de poder e participação estabelecidos 
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na teoria da Poliarquia, quando define que “poder é a capacidade de uma classe social de 

realizar os seus interesses objetivos específicos.”. Acentua que é o Estado o elemento 

unificador do capitalismo, sendo este derivado da condensação das forças de classes. 

Diante do fato de que as classes sociais é que possuem poderes políticos, o Estado nunca 

conseguira ser o “arbitro neutro”, pois, na medida em uma classe consegue influenciar as 

decisões governamentais, esta estará em melhores condições competitivas frente a outras 

classes. Assim, nunca haverá o tal “equilíbrio de poderes” apregoado na Poliarquia, pois, 

por característica de sua formação, “o Estado é, pois, instrumento de uma classe social 

dominante.”.  

 

Saes (2001) não acompanha esses aspectos destacados por Costa (2007), quando 

assevera que “o Estado tem sempre uma função social e cumprir, qual seja, a função de 

assegurar a coesão da sociedade de classes vigente, mantendo sob controle o conflito entre 

as classes sociais antagônicas, impedindo que conflitos deságuem na destruição desse 

modelo de sociedade.”. 

 

Mesmo com essa função social formalmente estabelecida para o Estado, Dahl 

(1990), destaca aspectos sobre igualdade de liberdade, também discutidos por Tocqueville 

(2010), apresentando a seguinte pergunta: Será a igualdade inimiga da liberdade? 

 

Essa pergunta também está discutida em Costa (2007, p. 226) e, citando Wood 

(2003) e Boron (1999), destaca que “mesmo em suas formas mais avançadas, o 

capitalismo torna possível uma forma de democracia em que a igualdade formal dos 

direitos políticos tem efeito mínimo sobre as desigualdades ou sobre as relações de 

dominação e de exploração nas outras esferas.”. 

 

Essa crítica não é somente direcionada à Poliarquia, mas, de acordo com princípios 

marxistas, “no momento em que a democracia repousa num sistema de relações sociais 

que gira em torno da exploração da força de trabalho, considera como mercadoria, coloca-

a numa situação de inferioridade estrutural os trabalhadores. O resultado é uma ditadura 

de fato dos capitalistas. Daí tende a uma incompatibilidade existente entre o capitalismo 

e a democracia.”. (Boron, 1999, p.21). Assim, Costa (2007) destaca que não basta o 

Pluralismo Político estar clara e legalmente estabelecido. É preciso que as práticas 

pluralistas estejam internalizadas nos indivíduos e expressas em seus grupos. 

 

Contrariamente a conceitos marxistas, Cardozo (2007) compreende que a 

Poliarquia não pode ser analisada nas “premissas da concepção dicotômica de classes”, 

pois está baseada na existência do Estado-nação, formado por indivíduos e grupos que, 

de suas formas específicas e de suas capacidades de mobilização, buscam influenciar as 

decisões políticas do Estado-nação, com o objetivo de alcançar seus interesses. 

 

Essa concepção de que o Pluralismo Político, e como uma de suas consequências, 

a Poliarquia, não se adequam aos conceitos e aspectos específicos do marxismo também 

é defendido por Bobbio (1999, p.931), quando acentua que “o que é comum ao Pluralismo 
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e ao comunitarismo é a luta contra o individualismo atomizante  (que só busca o alcance 

do auto interesse) e o reconhecimento de que é preciso que o indivíduo aperfeiçoe a 

própria personalidade na solidariedade com o grupo.”. (Grifo nosso). 

 

Na concepção de Cardozo (2007), a Poliarquia foi originalmente concebida no 

âmbito territorial do Estado-nação. No entanto, já numa acepção de que as relações em 

todos os âmbitos entre os Estado-nação são cada vez mais intensas, e com impactos 

recíprocos, Cardozo (2007, p.2) apresenta a seguinte pergunta: “Num mundo onde os 

valores democráticos são disseminados como organizador da nova ordem internacional, 

será que a noção de Poliarquia, na concepção dahlsiana, pode se expandir para um 

contexto onde as associações humanas e suas instâncias de resolução de conflitos estão 

fora de um único Estado-nação?.”. 

 

A questão proposta por Cardozo (2007) parte do princípio de que o contexto e 

ambientes que estiveram sob as análises de Dahl (2015), quando formula a Poliarquia, 

tem por base a década de 1970. Acentua (Cardozo, 2007, p.10) que “naquele contexto 

pouco mais de duas dezenas de países eram classificados como poliarquia e a preocupação 

maior de Dahl se deteve sobre o processo político dentro da organização nacional.”. 

 

A questão proposta visa, primeiro, compreender que o pluralismo poliarquiano 

permite, e até exige, que aspectos sistêmicos devem ser identificados, analisados e 

compreendidos por qualquer Estado-nação que compreenda a Democracia nos parâmetros 

apresentados por Bobbio, Matteucci e Pasquino (1998, p. 322), já citados, não limitados 

ao seu território, mas, que as relações sistêmicas entre os Estado-nação sejam também 

identificadas, analisadas e compreendidas. Essa percepção na Poliarquia também foi 

comentada por Dahl (2015), quando considera que as análises poderiam ser a aplicadas 

aos níveis subnacionais, nacionais e também em escalas mais representativas como 

organizações internacionais. Nesse enfoque, Cardozo (2007, p.7) acrescenta que, para 

Dahl (2015), organizações independentes, uma das bases da Poliarquia, existem em todos 

os países democráticos. 

 

Dahl (2012) assume que as análises dessas relações políticas sistêmicas entre os 

Estado-nação precisam considerar as influências das empresas multinacionais, mesmo 

que essas organizações transnacionais, como são por ele denominadas, tenham como base 

em seu processo de gestão quase que somente em parâmetros da meritocracia e não são 

democráticas, de acordo com as palavras de Bobbio, Matteucci e Pasquino (1998, p. 322), 

já citados, portanto, deficientes como poliarquia. Essas influências políticas junto às ações 

dos Estado-nação podem ser de várias formas. Várias delas são apresentadas por Silva 

(1995), Silva (2011), Bresser-Pereira (1979), Santos (2009), Tostes (2004) e Schumpeter 

(1961), entre tantos outros que poderiam ser citados. 

 

Outro aspecto, mas ainda no âmbito do mundo globalizado, aparece como crítica 

ao modelo poliárquico é apresentado por Santos (2001), ao afirmar que “é preciso 

acrescentar ao modelo as possibilidades de controle democrático que não seja somente 
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pelo voto, mesmo em períodos de eleições, mas acrescente elementos que analisam o 

processo democrático além das eleições.”. Santos (2001, p. 743-744) acrescenta outros 

aspectos que permitem vários direcionamentos para análises não somente do modelo 

democrático existente no Estado-nação, mas também de como a Poliarquia está presente. 

Essas análises podem se basear nas seguintes indagações quanto a processos de 

investigações do padrão decisório no período entre eleições: 

 

Essa (re)incorporação dá um caráter operacional, não normativo, à definição: quais as 

principais questões de política (policy)? Quem participa? Quais os seus recursos de 

poder e preferências de política? Quais as mais importantes arenas de decisão? Que 

tipos de mecanismos de decisão (pluralista, clientelista, corporalista, 

neocorporativista, informal) estão presentes no novo regime político e como convivem 

entre si? Quais as formas de representação de interesses que permite o exame de outros 

mecanismos de agregação e intermediação de interesses diferentes de partidos 

políticos, foco das atenções do modo liberal, tais como formas de neocorporatistas, 

sempre polemizadas, ou redes sociais, forma cada vez mais importante no mundo 

globalizado? 

 

Dentro dos aspectos assinalados por Santos (2001), existe o fato de que no modelo 

poliárquico apresentado por Dahl (2015) estão pouco destacadas discussões sobre 

mecanismos de controle social das burocracias. 

 

Passando para o aspecto sobre o mundo globalizado e a Poliarquia ressaltado por 

Santos (2001), surge novamente Held (1991), ao afirmar que a democracia deve ser 

analisada em conexão com o sistema global, pois, conforme acentua Cardozo (2007, 

p.11), “no ambiente acadêmico a questão colocada por Held (1991) tem substância, visto 

que há interesses e demandas que não são particulares de um único país”. Entre esses 

interesses, cita os novos movimentos sociais, a paz, o direito das mulheres, direitos 

humanos, ecologia, pobreza, direitos indígenas, trabalhistas e da infância, que não estão 

restritos ao limite de um Estado-nação. Ainda acentua que “mesmo organizações de 

caráter econômico têm seus interesses que vão além da esfera nacional”. 

 

Sobre essa última afirmação de Cardozo (2007), Tostes (2004) acrescenta que “as 

associações por interesses podem ser articuladas independente do modelo de Estado e que 

existiram formas desestatizadas de organizações de interesses, portanto, elas podem ser 

formadas além do Estado.”.  

 

Nesse sentido de que existem cada vez mais organizações que transpassam o 

território do Estado-nação, Rosenau (1990) acentua que o sistema econômico e político 

internacional passa a ser visto como um subsistema de um campo de relações maiores e 

mais complexas. Derivadas desses aspectos complexos nas relações internacionais, 

Rosenau (1990, p.12) apresenta algumas questões: “Será que a ordem mundial é uma 

construção mental, uma imagem de como as coisas funcionam? Será um complexo de 

normas, implícitas e em grande parte não reconhecidas, que limita e influencia a conduta 

dos atores internacionais? Ou será um conjunto de modelos e de regularidades 

perceptíveis empiricamente?”. 
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Corroborando esse aspecto sobre mudanças na democracia interna dos Estado-

nação provocadas pelo que foi denominado Globalização, Fraser (2009, p.14), destaca 

que: “Muitos também notam a crescente visibilidade das organizações supranacionais e 

internacionais, tanto governamentais como não governamentais, e da opinião pública 

transnacional, que se desenvolve sem nenhuma consideração às fronteiras, através dos 

meios de comunicação de massa globais e da cibertecnologia.”, o que leva a novos 

contornos e dinâmicas com a lógica da regionalização, “transformando o contexto e as 

condições da interação e da organização social, levando a um novo ordenamento das 

relações entre território e espaço socioeconômico e político.”. (Mariano, 2007, p.124). 

 

Esses aspectos apresentados demonstram que o Pluralismo Político no Brasil ainda 

tem pela frente enormes desafios. Vários deles constam no item a seguir, que analisa 

aspectos do sistema político brasileiro nos parâmetros da Poliarquia de Roberto Dahl. 

 

 

1.3 - A Poliarquia no Brasil. 

 

No item 1.2 deste capítulo foram comentados aspectos do Pluralismo Político no 

Brasil, formalmente existentes na Constituição Federal de 1988. Mas Monteiro (2013) 

chama a atenção se as características da Poliarquia podem ser identificadas no Brasil por 

meio da seguinte pergunta: é possível afirmar que, embora o Pluralismo Político esteja 

formalmente instituído no Brasil, as bases conceituais e práticas da Poliarquia de Dahl 

também estejam? 

 

A resposta apresentada por Monteiro (2013) está baseada na estrutura jurídica, 

relacionando os conceitos e práticas da Poliarquia e os instrumentos normativos 

constantes da Constituição Federal de 1988 (CF), com destaque para os seguintes 

aspectos: Poliarquia e Democracia; Participação e Oposição; Sequências históricas; 

Ordem socioeconômica; Nível de desenvolvimento; Igualdade e desigualdade; Pluralismo 

subcultural; Crença dos ativistas políticos; e Dominação estrangeira. 

 

Inicia a resposta com a apresentação de conceitos e características de Poliarquia e 

Democracia. Na sequência entende que os aspectos de participação, competividade e 

oposição estão claramente dispostos nos artigos 1º. Inciso V e 17º., quando mencionam o 

pluripartidarismo, com a clareza sobre a tolerância política quanto à competividade, 

tornando os custos da repressão excessivos. Quanto a participação, destaca o Artigo 14º, 

no Parágrafo 1º, no qual está descrita a ampla oportunidade de participação do cidadão 

no “jogo político”, sem limitação de qualquer ordem, inclusive com a busca pela maior 

ampliação possível quanto aos mecanismos de comunicação com a sociedade, tendo como 

um dos princípios básicos a liberdade de expressão, claramente apresentado no Artigo 5º, 

Inciso IV da CF, assegurando a não restrição ao pensamento, à criação, à expressão e à 

informação, conforme constam nos artigos 220 e seguintes que se referem ao Pluralismo 

Político. 
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Sobre as condições para participação dos indivíduos não somente nos momentos 

do voto, mas em todo o processo político, Lima (2016) acentua que existem incentivos, 

pelo menos formalmente, para que possam existir outras formas de relações entre o Estado 

e os indivíduos, quanto comenta que:  

 

A mudança de paradigma da democracia ateniense para a democracia moderna, 

redimensionou a questão da participação popular. Antes vinculada ao conceito de 

cidadãos ateniense e relacionada a um exercício possível do poder nas tomadas de 

decisão, a participação enquanto fim em si mesmo, passou a compor o intrincado 

mecanismo da representação política como um instrumento para escolher quem 

tomaria as decisões. Esse caráter aparentemente contraditório da participação e da 

representação democrática, no entanto, não se apresenta como o fim da discussão. A 

experiência democrática é extremamente criativa e novos mecanismos de integração 

entre a participação e a representação foram criados promovendo uma integração entre 

a representação necessária e a participação desejável e possível. As novas formas de 

organização da sociedade civil também cooperaram para reproduzir uma perspectiva 

diferenciada de participação na tomada de decisões. É certo que com maior ou menor 

preponderância nas discussões sobre democracia, o tema da participação popular 

continua a ecoar nas discussões populares, de forma que a discussão sobre 

participação popular podem se expressar ou ser escamoteada, mas não há formula 

retorica que a faça ser superada. 

 

Quanto aos processos histórico-político descritos por Dahl (2015), Monteiro 

(2013) assinala que a evolução política brasileira tem semelhanças com as características 

de formação da Poliarquia (2015). 

 

No quesito ordem socioeconômica, Monteiro (2013) destaca que no Brasil está 

apresentado um quadro em que há forte dispersão nos instrumentos de controle 

econômico, e que mesmo controlado pelo Estado, pode ser neutralizado pela oposição, 

caso sejam identificadas situações de excesso. Destaca que a livre iniciativa nos aspectos 

econômicos está claramente assegurada a todos, conforme Artigo 170º e seu Parágrafo 

Único, constantes na Constituição Federal (CF). 

 

Assim como Dahl (2015) acentua que o desenvolvimento da Democracia não está 

ligado direta e unicamente ao desenvolvimento econômico, Monteiro (2013, p. 288) 

destaca que, embora a Constituição Federal de 1988 fique somente no campo do “dever-

ser”, “portanto não constantes integralmente no plano dos fatos”, é possível compreender 

que esse desenvolvimento está ligado não somente aos aspectos econômicos, mas que 

também vise diminuir desigualdades nos âmbitos da educação, pobreza e redução das 

desigualdades sociais e regionais. 

 

No aspecto sobre distribuição de recursos políticos, Monteiro (2013) acentua que 

a ampliação da industrialização, saindo de uma economia originalmente 

predominantemente agrária, permitiu maiores e melhores condições dessa distribuição. 

Toma como exemplo as pressões pela implementação da Assembleia Nacional 

Constituinte, em que vários grupos, mesmo com objetivos e interesses diferentes e até 

conflitantes, atuaram conjuntamente. Dessa forma, a “CF foi um documento originário 
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em conquistas e não de ressentimentos ou frustrações, apta, portanto, ao desenvolvimento 

da poliarquia brasileira.”. (Monteiro, 2013, p.290). 

 

Nos quesitos sobre a existência de subcultura e crença dos ativistas políticos, 

Monteiro (2013) destaca pesquisa do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística) que apresenta forte miscigenação no povo brasileiro, o que confirma a 

diversidade cultural no país e a clareza sobre o fato de que a ordem jurídica brasileira 

favorece a conduta política, tanto de indivíduos quanto dos partidos, a favor da poliarquia. 

Santos (2014) confirma esse entendimento quando analisa o comportamento político dos 

partidos quanto a candidaturas de mulheres, homossexuais e de negros, acentuando o 

caráter pluralista da democracia brasileira. Também podem ser citados os estudos de 

Carlos (2015), Avritzer (2010) e Avritzer (2012), todos sobre movimentos sociais e o 

sistema político brasileiro. Nessa mesma perspectiva de avanços de movimentos sociais 

não apenas no Brasil, Maia (2010, p.147) acentua que: 

 

A emergência da democracia em diversos locais no leste europeu e na antiga União 

Soviética e a consolidação da democracia na América Latina e em diversas partes do 

mundo em desenvolvimento ajudaram a estabelecer o status de movimentos sociais e 

da ação coletiva como veículos fortes o suficiente para suplantar governos autoritários. 

O crescimento de ONGs e redes cívicas com ações transnacionais, muitas delas 

sustentadas por especialistas e centros de pesquisa universitários, e com amplos 

aportes financeiros oriundos de fundações e de governos, renovou as atenções sobre o 

alcance e a eficácia política dos atores da sociedade civil. 

 

Quanto a dominação estrangeira, não existe nenhuma análise a ser destacada, pois 

a soberania nacional está claramente definida na CF, em seu Artigo 1º, Incisos I e 17. 

 

Embora, conforme destaques de Monteiro (2013), constam na CF os conceitos e 

características da Poliarquia, Sgarbossa e Jensen (2007) chamam a atenção para as 

possibilidades de ocorrer a aprovação de leis que possam, de alguma forma, diminuir 

algum direito que esteja nos parâmetros da Poliarquia, com destaque para as situações de 

referendo e do plebiscito. 

 

Embora o conceito e características da Poliarquia estejam, de várias formas, 

constantes na Constituição Federal de 1998, Moreira (2014), citando estudos de Santos 

(1998) e Santos (2007), acentua que ainda existem aspectos reais, diferentes do “dever-

ser” normativo (Monteiro, 2013), que limitam o potencial da democracia brasileira. 

Assinala que alguns direcionamentos constantes na Reforma Política, tais como: cláusula 

de barreira para partidos políticos; o voto em lista fechada e a substituição do sistema de 

representação proporcional pelo majoritário. Esses direcionamentos podem diminuir as 

possibilidades de participação e de competição, tão caras aos conceitos e práticas da 

Poliarquia. 

Quanto a Reforma Política, Lamounier (1992, p.4) assinala que, mesmo com 

alguns problemas, é extremamente necessária, visto que, pelo fato de ser fruto dos 

parâmetros estabelecidos pelo governo de GETULIO Vargas, ainda está caracterizada por 

um tripé “extremamente problemático, formado por arranjos excessivamente 
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consociativos na esfera eleitoral-partidária, corporativismo na área sindical e 

presidencialismo plebiscitário.”. 

 

Como um dos requisitos definidos por Dahl para a Poliarquia, outro destaque 

apresentado por Santos (2007) é quanto ao percurso histórico acerca da formação política 

do país. Considera que a narrativa histórica do Brasil surge dos conflitos internos à 

oligarquia do passado em um processo que não “é teleológico, nem encarcerável”, e, 

portanto, sujeito a retrocessos. Nesse mesmo sentido, destaca Moreira (2014), que o caso 

do Brasil é particularmente mais complexo do que o das democracias mais “antigas”, 

estudadas por Dahl para formular as bases conceituais e práticas da Poliarquia. 

 

Ainda sobre o percurso histórico que evidencia fortes diferenças entre, por 

exemplo, a Inglaterra e o Brasil, Santos (1993) destaca que “comparado à Inglaterra, o 

caso brasileiro é bem diverso. Sendo uma colônia, o mesmo processo de acumulação de 

riquezas via expansão mundial do comércio, que favorecera a integração nacional inglesa, 

gerou segmentação e desigualdade entre as regiões brasileiras [...] o caráter errático do 

país impedia a formação de uma ordem burguesa”. 

 

Outro destaque de Santos (2007) é para o fato de que existe, o que chama, de 

“reoligarquização da democracia brasileira”, fato evidentemente contrário aos preceitos 

poliárquicos. 

 

Como um dos aspectos relevantes para a Poliarquia é a representação dos 

indivíduos por parte dos eleitos para cargos no legislativo, Santos (1998) destaca que, no 

Brasil, a população manifesta de várias formas que não se sente, inteiramente, 

politicamente representada. Nesse sentido, ainda existe esse importante aspecto que 

coloca o Brasil fora do contexto poliárquico defendido por Dahl. Santos (1998, p.217) 

ainda ressalta que: “Quanto mais heterogênea a sociedade e homogênea a classe política, 

maior e paradoxal hiato entre a adesão à mecânica da democracia e o repúdio à sua 

operação poliárquica”. Moreira (2014, p.307) reforça que “ou quem diz democracia, diz 

insatisfação democrática.”. 

 

Concluindo sua análise sobre as semelhanças e diferenças entre o sistema político 

brasileiro e a Poliarquia, Santos (1998) acentua que “não se pode definir democracia em 

função de resultados, sem correr o risco de se deparar com resultados antidemocráticos.”. 

Além disso, conforme destaca Moreira (2014, p.309): “É preciso estabelecer essa 

diferenciação para observar que, do mesmo modo que um país pode avançar muito na 

institucionalização e pouco na participação, pode-se também avançar muito na 

participação e pouco no controle [...] a maior parte dos conflitos da atualidade ocorre 

tendo como foco o eixo do controle e não o da participação. Esse seria o campo de batalhas 

crucial da democracia na atualidade, inclusive brasileira.”. Essa mesma preocupação 

também é manifestada por Lavalle e Vera (2011), quando analisam conceitos e práticas 

da Accountability, com base em tese de Pitkin (1967) que analisa aspectos sobre 

representação política. 
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Entende Santos (1998) que “a cultura política brasileira, ponderando, como se viu, 

que a poliarquia brasileira não se consolidou totalmente (ainda que esteja em momentos 

de franca expansão) precisamente porque não conseguiu romper com a sociabilidade 

hobbesiana infensa às instituições formais da política. O que o país precisa ainda é de uma 

cultura cívica efetiva.”. 

 

Diante dos comentários sobre o Pluralismo Político e a Poliarquia no Brasil, ficam 

evidentes que diversas práticas políticas no Brasil ainda carregam hábitos que não 

contribuem para aumentar e melhorar os aspectos justamente do Pluralismo Político e da 

Poliarquia. Entre essas práticas, estão as chamadas “gramáticas políticas”, definidas por 

Nunes (1997). 

 

 

1.4 - Aspectos sobre práticas políticas brasileiras 

 

 

Existem vários aspectos que ainda permanecem nas práticas políticas brasileira 

que dificultam maiores aproximações com a Poliarquia proposta por Robert Dahl. Entre 

essas práticas estão as chamadas por Nunes (1997) de “gramáticas políticas”, quais sejam: 

clientelismo, corporativismo, insulamento burocrático e universalismo de procedimentos. 

 

DaMatta (1986, p. 93 a 106), em seu livro “O que faz o brasil Brasil?” apresenta 

aspectos da sociedade brasileira, com comentários sobre o chamado “jeitinho brasileiro”, 

por ele considerado como elemento que fica, em relação às leis, entre o “não pode” e o 

“pode”. É por meio desse “jeitinho” que, por diversas vezes, segundo DaMatta, que alguns 

brasileiros conseguem ultrapassar determinadas dificuldades impostas pelo “não pode” 

nas leis. Ainda como complemento desse “jeitinho”, DaMatta destaca atitudes que ele 

denomina da “malandragem”. Finaliza, com a carta de Pero Vaz de Caminha ao Rei de 

Portugal, em que comunica a “descoberta” do Brasil. Acentua que “os elogios preparavam 

taticamente o espírito do rei, predispondo sua boa-vontade”. (DaMatta, 1992, p.09). 

 

Diante desses comentários de DaMatta (1986), é possível considerar que o 

“jeitinho” é uma forma do indivíduo se colocar entre o certo e o errado. Certo, quando 

observadas as delimitações e/ou determinações das leis. O errado, quando sua dificuldade 

é resolvida, mesmo que diante das leis não deveria. Essa “malandragem”, para algumas 

pessoas, é considerada como “vantagens” nas relações entre os indivíduos e o poder 

público. 

 

Esse “jeitinho brasileiro”, “malandragem” ou mesmo a tal “esperteza” são 

elementos que, segundo Rocha et al (2012), fazem parte de práticas eleitorais, e também 

de outras que existem nas relações entre indivíduos; entre indivíduos e empresas; e entre 

empresas públicas e/ou privadas, que ainda persistem no Brasil. Descrevem, com 

exemplos de campanha eleitoral para prefeito na cidade de Betim, no Estado de Minas 

Gerais, vários fatos em que o candidato busca votos por meio de mecanismos 
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considerados como crime eleitorais, dispostos na Lei da Ficha Limpa (Lei Complementar 

135/2010), tais como a compra de votos. 

 

DaMatta (1986) acentua que qualquer análise sobre a sociedade brasileira deve se 

basear não somente em como as leis interferem nas relações sociais, mas, e 

principalmente, também devem ser consideradas como se dão as relações sociais quanto 

a buscar, de alguma forma, burlar as negações das leis, e ao mesmo tempo, manter 

positivas essas mesmas relações sociais quanto ao alcance dos interesses dos indivíduos. 

 

Alguns desses aspectos assinalados por DaMatta (1986) estão presentes nas 

pesquisas de Faoro (2012), Fernandes (2005), Prado Junior (2011) e Holanda (2015), 

entre tantos outros que poderiam ser citados e descrevem a formação da sociedade, do 

Estado e de características políticas brasileiras. 

 

Nesse sentido, destacando aspectos históricos da formação política brasileira, 

Carvalho (2001) apresenta o que chamou de Coronelismo, e de como os laços de 

dependência entre o “Coronel” e os indivíduos com os quais mantinha o mando também 

político, foi sendo diluído ao longo dos anos, principalmente a partir do primeiro governo 

de GETULIO Vargas. 

 

Assim, é possível considerar que as “gramáticas políticas” definidas por Nunes 

(1997) possuem bases históricas na formação da sociedade, do Estado e de práticas 

políticas brasileiras que, de muitas formas, as diferenciam de outras existentes em outros 

países.  

 

Iniciando comentários sobre práticas políticas que dificultam tanto o Pluralismo 

Político quanto a ampliação do conceito e práticas da Poliarquia no Brasil, está o 

Clientelismo.  

 

Essa prática política, estudada destacadamente no Brasil por Leal (2012), consiste 

no fato de basear relações, também políticas, entre o detentor de cargo público e os 

indivíduos. Assim, o detentor de cargo público, por qualquer forma pela qual detêm 

momentaneamente esse poder, busca formas de atender interesses de determinado 

indivíduo, empresa, ou grupos de interesses. No atendimento a esses interesses, o detentor 

do cargo público passa a exigir ações em troca, que o beneficiem de alguma forma.  

 

A forma mais comum de compreender o Clientelismo é traduzi-lo para algum tipo 

de relação entre atores políticos. Nessas relações são envolvidas concessões, benefícios e 

favores, tais como empregos, benefícios tributários e mesmo o recebimento de recursos 

financeiros, em troca de apoio político, ou outro que possa favorecer o detentor do poder 

político. (Avelino Filho, 1994). Farias (2000, p. 63) ainda destaca que “o fundamento das 

práticas clientelistas não se encontra numa herança pré-capitalista, mas, sim, na própria 

formação social capitalista.”. Para Galbraith (1986, p. 05) essa forma de relacionamento 
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é denominada de “poder compensatório” e, decorrente de premissas capitalistas, as trocas 

passam a ter caráter remuneratório, talvez até maior do que o ato de votar. 

 

Conforme acentua Nunes (1997), uma das consequências do Clientelismo, e que 

muitas vezes permite sua existência, é o chamado Corporativismo. 

 

As práticas corporativistas, e por consequência o conceito utilitarista de 

Corporativismo, são assim apresentadas por Stepan (1980, p.71):  

 

“O corporativismo se refere a um conjunto particular de políticas e disposições 

institucionais para estruturar a representação dos interesses. Onde predominam tais 

disposições, o estado muitas vezes concede privilégios ou até cria grupos de interesse, 

tenta regular o seu número e lhes dá a aparência de um monopólio quase representativo 

juntamente com prerrogativas especiais. Em retribuição por essas prerrogativas e 

monopólios o estado exige o direito de controlar os grupos representativos por uma 

variedade de mecanismos a fim de desencorajar a expressão de exigências conflitantes 

“estreitas”, com base na classe.”. 

 

Para Costa (1991, p.113), o Corporativismo foi desenvolvido como arranjo 

institucional para tentar possíveis soluções em conflitos de interesses entre “classes 

antagônicas, levando-as ao diálogo ou a regras mínimas de convivência sob a arbitragem 

do Estado.”. 

 

As palavras de Stepan (1980) e de Costa (1991) podem ser transportadas para a 

realidade brasileira, quando Leal (2012) analisa os pontos de interpelações entre o 

Clientelismo e Corporativismo. Destaca que o Corporativismo no Brasil se acentuou 

principalmente a partir da criação, por iniciativa quase única do Estado, de sindicatos 

representantes trabalhadores e os que representam empresas. No momento em que a 

legislação passou a existir, o Estado, demagogicamente, tomou a si o fato de ter criado 

benefícios para os trabalhadores, até então antagônicas a interesses do Estado, ao impor 

direitos sociais, assim como também conceder certo monopólio nas relações trabalhistas. 

Esse Estado como benfeitor para os trabalhadores foi uma das formas de Getúlio Vargas 

manter o poder político. (Lamounier, 1999). 

 

Novamente é perceptível o utilitarismo nas práticas do Clientelismo, permitidas e 

acentuadas pelo Corporativismo, principalmente quando o foco é facilitar ações que 

visam ultrapassar dificuldades em conseguir determinado objetivo pretendido por algum 

indivíduo. 

 

Numa tentativa de diminuir os espaços para o Clientelismo e o Corporativismo 

nas práticas políticas brasileiras, a partir dos governos de Getúlio Vargas e com 

continuidade no governo de Juscelino Kubitschek, foram intensificadas a constituição de 

empresas públicas que tinham o objetivo de elaborar planos estratégicos de 

desenvolvimentos econômico e industrial, tanto a curto, médio e longo prazos. Entre as 

várias empresas criadas estão as seguintes: Departamento de Impressa e Propaganda; 

Departamento Administrativo do Serviço Público; Companhia Siderúrgica Nacional; 
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Companhia Vale do Rio Doce; Fábrica Nacional de Motores e a Hidrelétrica do Vale do 

São Francisco. 

 

Também nesses governos foram criados o Banco Nacional de Desenvolvimento 

Social (BNDES) e o Banco Noroeste do Brasil (BNB), a Petrobrás, Furnas e a Rede 

Ferroviária Federal S.A. (RFFSA). 

 

De acordo com Boschi (1991, p.14), essas ações de iniciativa do governo federal 

buscavam a centralidade do aparelho burocrático no processo de formulação de políticas, 

marginalização da estrutura parlamentar-partidária, fechamento e falta de transparência 

do processo de tomada de decisões, protegido de pressões dos partidos e da sociedade por 

barreiras burocráticas, o que torna impermeável aos que não tem o aval do Estado. 

 

Mas, conforme ressalta Pateman (1992), assim como no conceito de Pluralismo 

apresentado por Bobbio, Matteucci e Pasquino (2000), essas ações, por provocar limites 

à participação dos indivíduos nas relações com o Estado, poderão criar dificuldades a esse 

mesmo Estado, quanto a se apresentar como o agente de prestação de serviços que vão 

ser necessários para a solução dos problemas da sociedade, já que dificulta “conversar” 

justamente com quem conhece com maiores detalhes as dificuldades enfrentadas. 

 

Mesmo com essas dificuldades nas relações com os indivíduos, a busca por 

desenvolver empresas tinha um objetivo considerado muito importante, pois, além de 

buscar o desenvolvimento econômico por meio de indústrias nacionais, mesmo com a 

utilização de recursos financeiros oriundos de organizações internacionais, essas 

empresas tiveram objetivos importantes quanto a limitar as ações políticas no âmbito do 

Clientelismo e do Corporativismo. Para isso, a legislação que criou cada uma das 

empresas vetava, para os cargos de direção, qualquer indicação político-partidária. 

 

Exemplo do que foi chamado por Nunes (1997) de insulamento burocrático é o 

Decreto-Lei 579 de 30 de julho de 1938 que criou o Departamento Administrativo do 

Serviço Público (DASP). Como forma de diminuir influências políticas e também 

ideológicas, os artigos 5 a 9 estabelecem que os cargos diretivos serão de autonomia única 

do Presidente da República. 

 

Assim, o insulamento burocrático teve como principal característica a constituição 

de grupos específicos, por meio da organização de empresas públicas, baseadas em 

conhecimentos de nível superior, com forte característica na meritocracia técnica. 

 

Quanto ao universalismo de procedimentos, foi desenvolvido inicialmente no 

DASP e disseminado por todas as empresas estatais. O objetivo era de que qualquer 

procedimento quanto ao serviço público disponibilizado e executado pelo Estado deveria 

se ater a normas iguais para qualquer indivíduo, de acordo com os conceitos de 

burocracia, com base nos três pilares definidos por Max Weber: Formalismo: a 

organização deve ter regras formais que definem ações e atitudes corporativas; 
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Profissionalismo: a organização deve ser operada por quem trabalha por ofício, mediante 

remuneração proporcional à riqueza criada. Relações informais não devem existir; e, 

Impessoalidade: a organização deve lidar com cada pessoa de acordo com seu mérito, 

competências, habilidades e atitudes. Exames, concursos e diplomas são base para a 

admissão e a promoção. 

 

Essas duas alternativas que visavam diminuir práticas clientelistas e 

corporativistas, também buscavam diminuir o aspecto definido como Patrimonialismo. 

De acordo com Weber (191, p.132), Patrimonialismo é compreendido como um 

sentimento por parte de pessoas que ocupam cargos públicos, sejam por meio de eleições 

ou não, de que bens públicos, assim como os recursos utilizados pela administração 

pública, são tratados como se fossem propriedade privada. Esse sentimento se traduz na 

forma de que esses ocupantes de cargos públicos definissem critérios de fornecimento de 

serviços públicos, sem se ater aos dogmas da burocracia definidos por Max Weber, 

acrescentando, sobretudo, a prática de “propriedade privada” sobre bens e recursos 

públicos, fato que teve como efeito a intensificação do Clientelismo e do Corporativismo. 

 

A atuação conjunta do Clientelismo e do Corporativismo são também comuns à 

existência do Patrimonialismo, aspectos que podem permitir a existência da Corrupção 

nas relações entre público e privado, misturando-os. Esse aspecto é ressaltado por Silva 

(2001), ao analisar a Corrupção como elemento que influencia, e é influenciado, por 

aspectos político-institucionais e econômicos. 

 

Dessa forma, pode-se considerar que o Clientelismo, o Corporativismo e o 

Patrimonialismo são práticas políticas que podem ser analisadas conjuntamente. Elas se 

retroalimentam (Silva, 2001), diminuindo as condições necessárias para a existência, em 

âmbito real, do Pluralismo Político e dos conceitos e práticas da Poliarquia. Atualmente, 

pode-se considerar que os processos penais denominados popularmente por “mensalão” 

e “petrolão” trouxeram à tona fatos que podem ser exemplos de Patrimonialismo, 

Corporativismo e de Clientelismo. 

 

Embora possa ser considerado que as práticas políticas destacadas no parágrafo 

anterior dificilmente existiriam separadas, Silva (2001, p.63) destaque que o Clientelismo, 

que pode estar contido em relações políticas entre Estado e grupos de interesses, permite 

a formação de “panelinhas” com determinados atores políticos, com o objetivo de garantir 

a sobrevivência econômica e política recíproca. 

 

Exemplo de uma forma de buscar diminuir essas “gramáticas políticas” é a Lei 

13346 de 10 de outubro de 2016, que dispõe sobre a extinção de cargos em comissão e 

cria critérios para a criação de funções em cargos de confiança no âmbito do Poder 

Executivo em qualquer esfera pública. 

 

Portanto, visa diminuir a quantidade de cargos comissionados, em que muitos 

deles ficavam à disposição de partidos políticos para serem distribuídos a pessoas a eles 
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ligados de qualquer forma, assim como interesses específicos dessas pessoas e de partidos 

políticos. 

 

Além dessa tentativa de melhorar as práticas políticas no Brasil, Costa (1999, 

p.62) chama a atenção para o fato de que o Corporativismo não pode ser visto, em sua 

totalidade, como algo negativo nas relações políticas. Destaca que “Corporativismo e 

democracia não são necessariamente incompatíveis, assim como a predominância de 

interesses privados sobre o interesse público não é um monopólio do corporativismo.”.  

 

Mesmo o Corporativismo não sendo monopólio de interesses privados, Dahl 

(1990) e Diniz e Boschi (2000) destacam a existência de possíveis desigualdades na 

obtenção e utilização de recursos políticos, o que torna possível direcionar ações entre 

Estado e organizações que atuam fortemente como atores corporativistas, talvez até 

prejudicar práticas democráticas. Esse aspecto é confirmado por Costa (1999), Molina e 

Rhodes (2002) e Vieira (2012), os quais acrescentam que ainda são necessários estudos, 

principalmente comparativos, para compreender o Corporativismo como prática ainda 

atual que propicia alguma centralização de poder político limitado ao âmbito das relações 

entre Estado e grupos de interesses. 

 

Por outro lado, já assumindo práticas pluralistas no sistema político brasileiro, 

Costa (1999, p.62) acentua que como o poder político não está mais centralizado no 

Estado, deslocando para a sociedade organizada, fato que tornou necessário, então, 

desenvolver mecanismos que evitem o abuso de qualquer forma do poder político. 

Destaca ainda que “a defesa organizada de direitos, por intermédio de grupos de interesse, 

sindicatos, associações profissionais ou movimentos sociais, não pode ser confundida 

com a defesa de privilégios.”. 

 

No entanto, Boschi (1991, p.13) compreende que a maior participação, e se 

possível também maior competição, de grupos de interesses nas relações políticas com o 

Estado, o que é defendido pelo Pluralismo Político, sendo também uma das principais 

premissas da Poliarquia, poderá “proliferar controvérsias, em torno da incompatibilidade 

do modelo pluralista com o modelo chamado neocorporativo, tanto em termos dos seus 

respectivos potenciais democráticos, quanto em termos da própria lógica de ação coletiva 

embutida em cada um deles.”. 

 

O problema que pode surgir a partir do fato de que o Estado passa a se relacionar, 

prioritariamente, com grupos e não mais com indivíduos, é o nascimento do “sistema 

híbrido brasileiro” nas práticas políticas, quando mistura práticas do Clientelismo, 

Corporativismo e do Patrimonialismo, com mecanismos inerentes à Poliarquia. Nesse 

sentido, Vieira (2010) destaca, quando cita W. Faulkner: “O passado nunca está morto, 

ele nem mesmo é passado”. Essa afirmação tem o objetivo de acentuar que, mesmo que 

o Estado passe a ter a convicção de que precisa mudar, não somente para acompanhar as 

tendências já existentes em vários países democráticos, mas por até compreender que um 
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de seus objetivos é atender interesses e necessidades derivadas de qualquer dos direitos 

individuais já destacadamente consignados na CF. 

 

De acordo com Saes (2001), Diniz e Boschi (2000) e Diniz (2013), essa mistura, 

ou coexistência entre passado e presente, denota certo caráter hibrido nas práticas 

políticas. A existência do passado e do presente nas práticas políticas brasileiras também 

é comentada por Viana e Silva ( 2016, p.01), quando destaca, a coexistência das 

gramáticas de Nunes (1997), com políticas neoliberais associadas ao pensamento neo-

desenvolvimentista, por meio da redução da dependência de poupança externa, pacote de 

estímulos em períodos de crise, Estado como proprietário e investidor nos setores 

industrial e bancário, aumentos no salário mínimo, políticas industriais para os setores 

intensivos em mão de obra e uso de empresas estatais para expandir o emprego e o bem-

estar. Alguns desses aspectos são analisados por Lazzarini (2011), com a denominação 

de “Capitalismo de Laços”. 

 

Essa complexidade nas práticas políticas brasileiras não pode deixar de ser 

analisadas nas relações entre grupos de interesses e o Estado, quando é considerado que, 

institucionalmente, construíram o que pode ser chamado de “cultura política”.  Nas 

palavras de Nogueira (2015, p.225), citando Carlota Jackish, “cultura é toda aquela parte 

do ambiente criada pelo homem: objetos materiais, símbolos, normas, conhecimentos e 

todo o mundo psíquico conexo. Tudo o que achamos no comportamento do homem que 

não seja produto direto de sua estrutura biológica, é cultura. As crenças, os códigos legais, 

os sistemas filosóficos, os valores estéticos, morais e utilitários, além dos aspectos 

materiais que encontramos nas sociedades humanas, são parte da cultura”. 

 

Esses aspectos culturais são também destacados por Dahl (2015, p.127), quando 

acentua que “as crenças de ativistas políticos” são fatores que influenciam ações políticas 

e que, até, definem regimes políticos. Dahl (2015) utiliza o termo “crenças” num sentido 

amplo. Destaca (2015, p.128) que “as crenças guiam a ação não só porque influenciam 

ou dão corpo aos valores e metas mais distantes de alguém – sua salvação religiosa, por 

exemplo, sua segurança na velhice, ou a independência de seu país – mas também porque 

as crenças estruturam nossos pressupostos sobre a realidade, sobre o caráter do passado e 

do presente, nossas expectativas sobre o futuro, nossa compreensão dos “comos” e 

“porquês” da ação: em suma, nosso “conhecimento”.”. 

 

Portanto, no sentido apresentado por Dahl no parágrafo anterior, crenças são de 

caráter individual, mas que, reunidas, consolidadas e razoavelmente harmonizadas, são 

fatores que contribuem para a formação da sociedade. Essa afirmação é destacada por 

Elias (1994, p.37) ao considerar que são os “seres humanos, como indivíduos, que formam 

a Sociedade, suas Autoimagens, fortemente inspiradas no Desejo e no Medo. São os 

indivíduos, sem a intenção direta de, mas juntos, que podem construir formações sócio-

históricas.”. Elias (1994, p.102) ainda destaca que, nos processos de evolução histórica, 

os indivíduos deixam mais e mais para trás os grupos locais próximos (família, parentes 

e relações consanguíneas), pois dependem menos, em termos de controle e proteção. Suas 
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relações passam a ser mais direcionadas a determinados grupos, por exemplo: relações 

profissionais; relações de grupos políticos; relações com empresários; relações com 

grupos religiosos; etc. 

 

Nesse sentido, as pessoas passam a ser referenciadas não mais como indivíduos, 

mas fortemente dependentes do grupo, ou grupos, que fazem parte, ou que, por decisão 

própria, buscam compor. 

 

Esses aspectos sobre cultura, crenças e mudança de comportamento dos 

indivíduos é fortemente utilizado por Olson (2011), quando desenvolve a teoria que 

chamou de A Lógica da Ação Coletiva. 

 

Essa teoria está comentada a seguir, juntamente com a apresentação de 

empresários industriais como atores políticos. 
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CAPÍTULO 2 

 

EMPRESARIOS INDUSTRIAIS COMO ATOR POLITICO: A LOGICA DA 

AÇÃO COLETIVA E SUAS RELAÇÕES COM GRUPOS DE INTERESSES. 

 

No universo das relações políticas entre o Estado e grupos de interesses, Dahl 

(1990) acentua a necessidade de identificar, analisar e compreender, notadamente, as 

relações entre democracia e ordem econômica. Bresser-Pereira (2009, p.32) acompanha 

essa direção, quando afirma que “o processo histórico é o produto da contínua interação 

entre os dois principais mecanismos institucionais que coordenam os modernos Estados-

nação – o Estado e o mercado.”.  

 

Acentua Olson (2011, p.126) que estudos das ações de grupos de interesses estão 

em harmonia com práticas do Pluralismo, e que “o pluralismo é a filosofia política que 

afirma que as associações privadas de todos os tipos deveriam ter um papel constitucional 

maior na sociedade e que o Estado não deveria ter um controle ilimitado sobre a 

pluralidade dessas associações privadas.”. Nesse sentido, existe uma oposição clara do 

pluralismo à veneração do Estado como agente quase único na promoção e controle das 

relações políticas com a Sociedade. 

 

Olson (2011) destaca que “o pluralismo tende a criar um estado de espírito 

favorável aos grupos de pressão (mesmo que esse não seja seu principal objetivo) acima 

de tudo porque enfatiza a espontaneidade, a liberdade e a qualidade voluntária da 

associação privada em contraste com o caráter compulsório e coercitivo do Estado.”. 

 

Portanto, Olson (2011), ao citar A. D. Lindsay (The Modern Democratic State, 

1943), destaca que a existência e as ações de grupos de interesses fazem parte, e são 

necessários, nas relações entre Estado e Sociedade, quando acentua que “a vida comum 

da sociedade é vivida por indivíduos em todas as formas de relacionamento – igrejas, 

sindicatos trabalhistas e instituições de todos os tipos. A vida religiosa, científica e 

econômica da sociedade se desenvolve através delas. Cada uma tem o seu próprio 

desenvolvimento. Há nelas uma esfera de iniciativa, espontaneidade e liberdade. Essa 

esfera não pode ser ocupada pelo Estado com seus instrumentos de compulsão.”. 

 

Acerca de determinada associação representar interesses comuns, Olson (2011, 

p.129) cita John R. Commons (Representation of Interests, 1950), destacando que “não 

tem sentido em falar em um homem representando outro, ou uma série de outros. Não 

existe tal coisa, porque em sua verdadeira natureza o homem é um ser que não pode ser 

representado.”. Acentua que a única forma está na representação de propósitos comuns, e 

não da pessoa. 

 

Santos (2011) ressalta que Olson (2011), com a teoria sobre ação coletiva, 

apresentou uma das primeiras aplicações econômicas para explicar a formação de grupos. 
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Porém, ressalta que existem aspectos que a teoria de Olson (2011) não observa, quais 

sejam: a) o papel dos grupos de interesses é circunscrito às ações do estado; b) falta de 

análise sobre diferenças entre interesses manifestados por monopólios e de outros grupos 

de interesses; e, c) ausência do estado como ator leva a uma incompletude que distorce a 

análise. De forma geral, a principal crítica é o fato de que Olson (2011), ao não considerar 

o estado com ator relevante nas relações políticas, deixa de acentuar que o estado toma 

decisões que lhe permitem condições institucionais de manipular as regras dessas 

relações. Portanto, o estado não pode ser visto somente como organização que apenas 

recebe as demandas dos grupos, mas, de forma relevante, interfere inclusive na formação 

de determinados grupos, também influenciando na definição de interesses, formas e a 

intensidade da pressão. Esse aspecto pode ser verificado historicamente no Brasil, com 

maior destaque, a partir do governo de GETULIO Vargas. 

 

Os grupos de interesses se apresentam desde muito tempo na sociedade, no 

entanto, como normalmente ocorre, a discussão sobre a chamada Teoria dos Grupos, 

inicia a partir da obra “The Process of Government”, de Arthur Bentley, datada de 1908 

(Skinner, 1996), por ter sido esse autor o primeiro a elaborar e apresentar essa forma de 

relações sociais, e posteriormente política, chamando a atenção de estudiosos e 

pesquisadores para as atividades, ainda informais, desenvolvidas por esses grupos na 

sociedade. 

 

Historicamente, no sentido de que grupos de interessas existem de diversas formas 

nas sociedades humanas, embora esse estudo não tenha o objetivo de apresentar os 

processos de formação de grupos de empresas e suas influências econômicas em qualquer 

país, o destaque desse aspecto está no fato de que a busca por influenciar decisões 

políticas não é recente no mundo ocidental. Entende-se que alguns destaques são 

importantes, na afirmação de que o empresário, já a muito tempo, busca ser ator relevante 

no processo político. Devido a vários aspectos, mecanismos de comércio e de indústria 

foram, principalmente, desenvolvidos na Itália e na Inglaterra. Com as relações coloniais 

desses dois países foram disseminados pelo mundo ocidental, e também para outras 

regiões. 

 

Em termos de processo histórico, Skinner (1996) descreve sobre quando que 

empresários italianos começaram a perceber que, se desejassem aumentar suas riquezas, 

teriam que buscar construir relações que tivessem o objetivo de influenciar ações 

políticas. Destaca que o contexto político nas principais cidades italianas, chamadas de 

“cidade-estado”, era dominado por famílias ligadas genealogicamente a antigos povos 

que tinham origem no império romano. Como essas famílias não detinham riquezas, mas 

eram consideradas “nobres”, buscavam aliar-se a grandes comerciantes, formando a 

oligarquia local que dominava as ações políticas. Skinner (1996) descreve que nos anos 

de 1277 a 1301, o avanço do comércio em várias cidades italianas provoca o nascimento 

de uma classe nova para o contexto político: a burguesia. 
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Abordando historicamente a economia inglesa, Somervell (1941) acentua que, 

principalmente a partir do século XV, a cidade de Londres já era governada por grupos 

de “mercadores principais, organizados em Companhia da Cidade – os Merceeiros”. 

Destaca ainda que já no reinado de Eduardo III, entre 1327 a 1377, vários industriais, por 

meio de relações políticas com o rei, visavam alcançar seus objetivos. Com o avanço do 

Mercantilismo e as então novas práticas industriais e comerciais, no século XVIII nasce 

o Capitalismo, o que possibilitou aos empresários maiores riquezas e, portanto, também 

maiores condições de exercem pressões políticas junto aos governos. 

 

Na construção das relações políticas entre Estado e grupos de interesses, Offe 

(1995, p.234-235) destaca que sofreram, a ainda sofrem, influências dos processos 

históricos de desenvolvimento econômico e transições de regimes políticos. Acentua que 

essas transições podem ser identificadas por três estágios: capitalismo; democracia 

pluralista; e a adaptação da política aos requisitos da “tecnoestrutura” industrial avançada 

e a superação de influências não regimentais da democracia pluralista liberal.”. 

 

No primeiro estágio “capitalismo”, Offe (1995), destaca que entre os principais 

efeitos está a criação de enormes desigualdades de riqueza e poder, tendo como resultado 

a geração de conflitos entre classes e grupos de interesses. Esse aspecto foi também 

observado por Polanyi (2011). No segundo, democracia pluralista, Offe (1995) considera 

que uma transição entre o primeiro e o terceiro. Nessa transição o principal objetivo é 

diminuir os efeitos negativos provocados sobre a sociedade, visando a equalização nos 

aspectos de distribuição da riqueza e do poder. No terceiro estágio, adaptação da política 

aos requisitos da “tecnoestrutura” industrial avançada, o objetivo é conciliar demandas 

quanto a distribuição e redistribuição de riquezas, buscando a modernização, o 

crescimento econômico e o apoio à competitividade. 

 

Offe (1995) considera que nas relações políticas com o Estado, os grupos de 

interesses têm o poder de interferir na execução da política pública. Em contrapartida, e 

até decorrente, essa interferência poderá sofrer pressões do Estado, visando diminuir 

algum tipo de poder por parte de grupos de interesses. No entanto, pelo fato de que 

notadamente os grupos de interesses, no caso dessa pesquisa, grupos empresariais, 

possuem capacidades de gerar informações indispensáveis para o funcionamento das 

políticas públicas, são, portanto, indispensáveis ao Estado. Assim cabe ao Estado, de 

forma recíproca, tornar esses grupos de interesses em “componentes integrantes dos 

mecanismos através dos quais a política pública é formulada.”. (Offe, 1995, p.235). 

 

No que se refere a políticas públicas, é possível considerar que a definição de 

agenda, discussões, alternativas, normatizações, implementações, controle e avaliações 

não decorrem somente de ações de iniciativa e execução únicas, do Estado. Não são 

geradas espontaneamente, mas tem origem em contexto democrático, de amplo debate 

entre as forças de influência da sociedade. 
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Essas forças de influências políticas são exercidas pelo denominado atores 

políticos. No ambiente brasileiro, vários estudos confirmam que grupos de interesses 

empresarias são importantes atores políticos. Alguns estudos confirmam que os 

empresários, por meio de grupos de interesses que os representam, desafiam e negam 

qualquer indício de debilidade política. Sem elencar em termos de importância, e 

acentuando que outros autores também contribuíram fortemente para a área de estudo 

como pesquisa acadêmica, alguns desses estudos são os seguintes: Avizú (2007), Bresser-

Pereira (2009, Costa (2003), Diniz (1996), Diniz (2011), Diniz (2013), Mancuso (2004), 

Oliveira (2004), Santos (2011), Pont (2012), Rocha (2012), Santos (2002), Troiano (2014) 

e Leopoldi (2000). 

 

Riscado (2015) destaca o caminho traçado pelos empresários, desde o fim da 

Ditatura Militar, para que sejam considerados como atores políticos relevantes. Destaca 

que, além dos aspectos específicos nas relações políticas, os empresários também buscam 

se aproximar, a partir de programas de responsabilidade social, de ações que 

tradicionalmente são realizadas no âmbito do Estado. 

 

Olson (2011) destaca que a capacidade de influenciar de grupos de interesse, ou 

associações como denomina, decorre das condições destes para aglutinarem recursos e 

mecanismos que possam exercer pressões suficientes para que os objetivos pretendidos 

sejam alcançados. 

 

De acordo com estudos de Santos (2011), baseando-se em Almod e Powell (1966), 

existem vários tipos de grupos de interesses, tais como: 1) grupos espontâneos, que se 

formam repentinamente por reações individuais a uma determinada questão, muitas vezes 

anônimos; 2) grupos raramente bem organizados e não constituídos formalmente, com 

atividades pontuais e esporádicas, com interesses e, às vezes identidade em comum; 3) 

grupos institucionais, formalmente constituídos e seus membros têm outras funções 

sociais ou políticas; e, 4) grupos de associações, formados especificamente para 

representar os interesses dos seus membros. 

 

Derivado da forma como surgiu e se organizou o grupo de interesse, Leopoldi 

(2000, p.31 e 299) acentua que poderá provocar estrutura dual, corporativa e híbrida, 

quando passam a existir sindicatos nas três esferas, e também associações e centros 

industriais. Essas associações tendem a representar grandes empresas e atuar junto às 

agências governamentais, formando, conforme a autora, “anéis burocráticos”. 

 

No mesmo sentido do comentário de Leopoldi, Diniz e Boschi (1999, 2000 e 

2004), e de Kischner (1999), essas formas duais, corporativas e híbridas são derivadas do 

desenvolvimento econômico e das mudanças institucionais e políticas. Fatores também 

mencionados por Offe (1995). 

 

Voltando ao quadro descrito por Santos (2011), para serem entendidos como 

grupo de pressão, vai depender de suas demandas e ações junto ao Estado. Pressão deve 
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ser entendido como uma forma de tentar influenciar o Estado a tomar decisões que 

atendam objetivos de determinado grupo de interesses. 

 

De acordo com Mancuso (2004), existem vários autores que apresentam análises 

controvertidas quanto as ações de empresários junto ao Estado, na busca por benefícios, 

de quaisquer formas. Acentua que alguns entendem que o Estado fica constantemente 

pressionado pelos empresários, dificultando até a tomarem decisões não favoráveis a eles, 

o que, em certo sentido, o Estado estará prejudicando interesses de outros grupos que não 

possuem os mesmos recursos políticos, disponíveis aos empresários, necessários para 

pressionar o Estado. Dessa forma, esses autores, conforme Mancuso (2004) e Olson 

(2011), tendem a ter privilégios, derivados de recursos à disposição, nas relações políticas 

com o Estado.  

 

Por outro lado, também destacado por Mancuso (2004) que ressalta o fato de que, 

mesmo com algum tipo de privilégio, os interesses dos empresários poderão não serem 

alcançados, pelo menos da forma pretendida. Nesse sentido, conforme destacam Bresser-

Pereira e Diniz (2009) e (Toni, 2011), é possível considerar que as possibilidades de 

influências dos empresários sobre o Estado podem ser maior ou menor, dependendo, 

segundo esses autores, principalmente das ações do Estado. Uma dada eficácia nas ações 

políticas dos empresários, segundo autores apresentados por Mancuso (2004, p.102), 

decorre “da dependência do estado e da sociedade como um todo em relação ao capital 

[...], sendo condição necessária e suficiente para a posição política privilegiada do 

empresariado.”. 

 

Decorrente de que o Estado atua em várias frentes nas suas relações políticas com 

os grupos de interesses, pode-se considerar que, em determinados momentos, algum 

grupo poderá ter seus interesses plenamente, ou quase, atendidos, talvez até em 

detrimento de um outro grupo de interesse. Nesse caso, conforme exemplo apresentado 

por Baird (2016, p.73) e destacado também por Olson (2011), poderão existir grupos 

afetados negativamente e outros positivamente. No caso das relações políticas que são 

foco dessa pesquisa, o grupo de interesse que poderá ser afetado é aquele que representa 

empresários industriais situados no Estado do Paraná, caso suas demandas sejam, ou não, 

atendidas. 

 

Nas concepções pluralistas de Dahl (1988), existe uma dispersão dos recursos, 

compondo o que denomina “equilíbrio competitivo”.  Esse equilíbrio possibilita, na 

concepção da Poliarquia, o “governo das minorias”, configurando o poder político de 

influenciar outros grupos de interesses. Portanto, essa capacidade de influenciar ações 

políticas tenderia, em tese, a ser homogênea, independente de recursos e mecanismos. 

 

Olson (2011, p.19) acentua que um grupo de pessoas se forma quando indivíduos 

buscam objetivos em comum e quando esses objetivos forem mais facilmente alcançados, 

considerando custos necessários para seu alcance, pela ação coletiva do que pela ação 

individual. Em geral, as associações perseguem objetivos comuns a seus membros. 
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Destaca que a associação de indivíduos a grupos pode ser considerada como efeito 

gregário, isto é, natural e instintivamente os indivíduos buscam estar ligados a outras 

pessoas que manifestam objetivos comuns. 

 

Olson (2011, p.32 e 33) comenta que esses grupos podem ser constituídos por 

pouca ou grande quantidade de membros. Esse aspecto pode ser consequência de 

objetivos claros, ou difusos, ou mesmo derivado de critérios mais ou menos restritos para 

que indivíduos sejam aceitos. No caso de grupo de interesse empresarial, um dos critérios 

é o ramo de atividade, tipo específico de produto e/ou serviço, área geográfica de atuação, 

ou mesmo o porte econômico. 

 

Esses critérios de entrada de membros em determinado grupo provocam efeitos na 

ação coletiva implementada por meio de grupos, que podem surgir com base em interesses 

específicos e claramente evidenciados, ou até confusos. Olson (2011) compreende que 

podem existir grupos com interesses bastante claros. Por exemplo, os sindicatos. Mas 

também existem grupos com interesses pouco claros, difusos, o que provoca poucas 

condições de aglutinação formal, ou mesmo informação. Um exemplo são os 

consumidores. 

 

Os objetivos alcançados pelas associações são objetivos comuns, ou seja, é 

praticamente impossível excluir qualquer indivíduo do benefício alcançado pela 

associação. “Aqueles que não pagam por nenhum benefícios públicos ou coletivos de que 

desfrutam não podem ser excluídos ou impedidos de participar do consumo desses 

benefícios, como podem quando se trata de benefícios não coletivos.”. (Olson, 2011, 

p.27). Esse aspecto pode prejudicar a associação em conseguir recursos de seus membros, 

pelo fato de que os membros da associação se sentem pouco estimulados a prover os bens, 

já que qualquer indivíduo pode se beneficiar dos objetivos alcançados pela associação, 

sendo ou não ativos no seu financiamento. Esse aspecto Olson (2011) destaca quando faz 

uma analogia entre grupos de interesse e o Estado, pois, por exemplo, o sindicato e o 

Estado podem prover benefícios comuns ou coletivos para grandes grupos de pessoas. 

Todos os empregados, ou a sociedade, se beneficiam, mesmo que não paguem pelos 

gastos dispendidos tanto pelo sindicato quanto pelo Estado. 

 

Para Olson (2011, p.46) grupos pequenos, muitas vezes por objetivos exclusivos, 

tendem a se consolidar com mais facilidades, devido ao fato do pequeno, talvez 

restritamente intencional, número de membros torna mais alto os ganhos pessoais fazendo 

com que mais facilmente um ente do grupo assuma os custos do benefício. Esses grupos 

tendem a desenvolver critérios específicos para entrada de novos membros, numa 

tentativa de diminuir a existência de indivíduos que não fazem parte do grupo que possam 

se beneficiar de determinados objetivos alcançados pelo grupo. 

 

Quanto ao objetivo do grupo em empreender ações que estejam ligadas somente 

aos interesses próprios, “esquecendo” qualquer interesse por parte de outros grupos 

existentes na sociedade, Olson (2011) acentua que essa concepção é injustificável. Fato 
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perceptível, por exemplo, nas entidades sindicais patronais, como a Fiep, quando 

promove ações já conhecidas como Sistema “S” (Sesi, Senai, Sebrae) que atendem 

coletividades, independente inclusive de serem, ou não, formalmente associadas à 

entidade. 

 

Embora não tenha influência relevante na análise de grupos de interesses, seu 

conceito ajuda a compreender suas origens, ações e fins a que se propõe. Farhat (2007, 

p.146), tendo como base David Truman (The governamental process, 1951), considera 

que “grupo de interesses é qualquer grupo social que [...] leva adiante certas 

reivindicações, em relação a outros grupos sociais; [nesse sentido, os grupos de interesses] 

são elementos de continuidade num mundo em mudança”. 

 

Percebe-se nesse conceito o aspecto de que grupos de interesses tem origem nas 

relações sociais, conforme acentuou Offe (1995), entre indivíduos que em dado momento 

poderão aglutinar interesses comuns e leva-los, numa forma de requerer que sejam 

atendidos por outro grupo de interesse, numa dinâmica que provoca mudanças, ou as 

rejeita, diante de determinados status-quo. 

 

Quanto a origem de grupos de interesses, Olson (2011) destaca que desde a Idade 

Média existiram associações originadas “por agentes funerários, barbeiros, cabelereiros, 

maquiladores, encanadores, ópticos e outros grupos interessados em status profissional, 

chamadas de grêmios profissionais.”. São, nas palavras de Offe (1995), organizações de 

classe ou frações de classe. Com o crescimento de recursos existentes nesses grêmios, 

passaram a conseguir alguma influência sobre os governos. Nasce daí a necessidade, por 

parte dos governos, em estabelecer formalmente como deverão ser organizados esses 

grêmios, e as formas pelas quais deverão configurar as relações entre esses grêmios e o 

governo. Dessa imposição formal nasce, segundo Offe (1995), o que denomina “status 

político definitivo.”. 

 

Com esse status político definitivo, grupos de interesses passam a ter o direito de 

impor, compulsoriamente, a trabalhadores que representam, ou dizem representar, a 

filiação e o pagamento de custos. Nas palavras de Olson (2011), essas associações se 

comportam como “governo em miniatura”, inclusive nas formas constitutivas e 

operacionais. 

 

Offe (1995) compreende que os grupos de interesse atuam como participantes do 

mercado e também como receptores de políticas. Os participantes do mercado visam 

influenciar decisões políticas do Estado. Já quanto a serem receptores de políticas, esses 

grupos de interesses trocam tributações privilegiadas, subsídios, recebimento de recursos 

públicos, benefícios previdenciários, financiamentos para estudantes, manutenção de 

hospitais públicos, e outros benefícios e privilégios concedidos, em qualquer âmbito, pelo 

poder público. 
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Offe (1995) chama a atenção para o fato de que no pluralismo, todos os grupos de 

interesses poderão exercer pressões, o que poderá provocar situações de conflitos, 

forçando o Estado a desenvolver mecanismos de controle das reivindicações, assim 

também na definição de quais, e como, qualquer benefício e ou privilégio passará a ser 

concedido. Evidente que esse processo poderá provocar situações de conflito entre 

determinados grupos de interesses, e destes com o Estado. Offe (1995) destaca que esse 

é um problema que o corporativismo, criado e permitido pelo Estado, poderá dificultar a 

amplitude política concebida pelo pluralismo. 

 

 

2.1 – Aspectos sobre grupo de interesse e grupo de pressão: existem diferenças? 

 

 

Decorrente das ações de grupos de interesses, é preciso, então, compreender o que 

é grupo de pressão. No caso dessa pesquisa, pressão é o exercício de proposições e 

reivindicações de determinados grupos de interesses junto ao Estado. Esse aspecto denota 

que grupos de interesses, principalmente aqueles que exercem pressões junto ao Estado, 

como forma de se diferenciar de partidos políticos, não possuem o objetivo de chegar, de 

acordo com as regras formais do sistema político, ao poder. Especificamente, não visam 

exercer qualquer cargo político-eleitoral no Legislativo e ou no Executivo. 

 

Um grupo de interesses poderá agir de forma a proporcionar benefícios aos seus 

membros, ou mesmo a toda a sociedade. Por exemplo, ações que visam diminuir 

determinadas desigualdades sociais. Exemplo desse fato é a existência de Organizações 

Não Governamentais que visam obter recursos junto a sociedade e distribuir, na forma de 

alimentos, a determinadas pessoas. Outro exemplo é a busca pela defesa ambiental. Esses 

grupos não visam, originalmente, exercerem pressões junto ao Estado. 

 

Farhat (2007) acentua que, até devido a existência de uma “miríade de grupos de 

interesses numa sociedade aberta e pluralista, infinitas são as razões para que nela se 

formem e atuem grupos de pressão. E tanto mais razões haverá quanto mais amplo o 

elenco dos direitos e garantias constitucionais nela presentes, e quanto mais haja pessoas 

e entidades dispostas a lutar e exercer pressões legais pelo reconhecimento do direito que 

lhes é próprio, particular, divisível dos direitos de outras pessoas e grupos sociais, 

econômicos ou políticos.”. Esse aspecto foi destacado na pesquisa de Cesário (2016), 

quando analisa o comportamento de vários grupos de interesse junto ao Congresso 

Nacional. 

 

Nessa pesquisa assume-se o conceito de grupos de interesse apresentado por 

Santos (2011, p.17), quando se baseia em Clive S. Thomas (Research Guide to U.S. and 

International Interest Groups. Westpost, CT : Praeger Publishers. (2004): (i) grupos de 

interesse e de pressão “são grupos organizados em torno de uma issue, ou um conjunto 

delas, visando interesses particulares ou para a sociedade como um todo, mas que não tem 

interesse em chegar ao poder a ponto de assumir o controle da máquina governamental”; 
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(ii) já os movimentos sociais “tentam emplacar visões mais amplas e gerar mudanças 

sociais mais profundas (usualmente em favor de grandes segmentos desfavorecidos da 

população) e/ou, defende questões específicas (como o movimento negro, os 

ambientalistas e as feministas); (iii) por último, os partidos políticos devem ser vistos 

como “uma coleção de grupos de interesses que se alimenta da energia desses grupos e 

movimentos, com o objetivo de ganhar as eleições e assumir o controle do Governo”. 

Assume-se aqui, portanto, o conceito sugerido por Thomas (2004) no tocante aos grupos 

de interesse. 

 

Decorrente das afirmações de Farhat (2007) e do conceito apresentado por Santos 

(2011), qualquer grupo de interesses, a qualquer momento, poderá também se constituir 

em grupo de pressão, por meio de ações políticas junto ao Estado que visem o alcance de 

objetivos que sejam comuns aos membros, e que esses mesmos membros se sintam 

representados pelo grupo. 

 

Farhat (2007) acentua que praticamente não existe diferença entre grupos de 

interesses e grupos de pressão, podendo essa diferença ser transitória. De acordo com o 

momento e diante de determinadas situações, grupos de interesses mudam de postura: 

seus membros – intelectualmente ligados por uma ideia comum – passam a promover 

ações propositivas e, em sua maioria, reativas, mas sempre reivindicatórias, na busca de 

seus ideais ou objetivos 

 

De acordo com Oliveira (2004, p.31), é importante destacar que “em um regime 

democrático, a atuação dos grupos de pressão é essencial, uma vez que garante e defende 

efetivamente os interesses de minorias que o regime representativo não tem condições de 

abarcar.”. 

 

Quanto a análises de ações empreendidas por grupos de interesses, Offe (1995, 

223) apresenta que o pluralismo observa somente sobre o nível da vontade, da 

consciência, do sentimento de identidade coletiva e dos valores dos membros que 

constituem o grupo. Acentua que não são estudados aspectos sobre o nível da percepção 

e aproveitamento de oportunidades permitidas pela estrutura socioeconômica da 

sociedade dentro da qual um grupo de interesse emerge e atua, e também, como terceiro 

aspecto, sobre as formas e as práticas institucionais que são proporcionadas ao grupo de 

interesse pelo sistema político e que conferem um status particular à sua base de operação. 

Offe (1995) ainda destaca que as análises de grupos de interesses devem observar esses 

três aspectos para que a forma e o conteúdo concretos da representação de interesses 

organizada sejam resultados dos interesses mais a oportunidade, considerando também o 

status institucional, este em termos ideológicos, econômicos e políticos.  

 

Nessa pesquisa, com foco nas ações políticas da Fiep, esses aspectos apresentados 

por Offe (1995) denominados de status institucional não são analisados. 
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Contradizendo a afirmação de Offe (1995) e citando algumas pesquisas, tanto 

Mancuso (2004) quanto Santos (2011) analisaram as ações da CNI, destacando 

motivações que os empresários alegam para constituir como membros da entidade, 

decorrente do fato de perceber uma identidade comum em termos de valores e interesses; 

que a entidade identifica oportunidades para empreender ações em que os valores e 

interesses manifestados pela maioria de seus membros sejam buscados por meio de 

relações políticas com o Estado; e que a entidade acompanha as mudanças institucionais 

derivadas, principalmente, da redemocratização e da política econômica, o que provoca, 

sempre, reanálises sobre quais interesses e quais ações devem ser empreendidas. Um 

exemplo desse conjunto de aspectos é a forma como os fatos políticos são acompanhados 

pela CNI, juntamente com as discussões e análises na formação da agenda política. 

Somente para citar algumas pesquisas que também destacaram os três aspectos citados 

por Offe (1995), destaque-se que essas mesmas ações também foram estudadas em 

pesquisas sobre outras entidades representativas de empresários, tais como a Fiep no 

Paraná em pesquisa desenvolvida por Hartmann (2015). Essa mesma linha de análise, 

composta pelos três aspectos, também ocorreram em estudos sobre associações que 

representam determinados ramos de atividade, tais como as várias associações brasileiras 

ligadas às questões ambientais estudadas por Cabral (2007), assim como a pesquisa sobre 

a Associação Brasileira da Industria Elétrica e Eletrônica (Abinee), desenvolvida por 

Berardi (2007). 

 

Mesmo ressaltando aspectos importantes das ações dos grupos de interesses que 

exercem pressões junto ao Estado, ao focalizar o contexto político brasileiro, existe ainda 

uma certa aura cinzenta, destacada na pesquisa de Oliveira (2004), que confunde as ações 

de lobbying com o conceito de corrupção apresentado por Silva (2001). Para tentar clarear 

essa aura cinzenta, Farhat (2007, p.71) apresenta o que considera não estar no âmbito de 

lobbying. Afirma que “lobby não é: tráfico de influência ou intercâmbio de interesses; 

jogadas escusas, “por baixo do pano”; uso de dinheiro para obter favores, “tratamento 

especial”, exceções às regras gerais; também não é tudo aquilo mais bem caracterizado e 

entendido, sob rubrica própria, pelo nome certo de corrupção.”. Ainda destaca “coisas 

que o lobista honesto não faz: nós não ganhamos concorrências; nós não trabalhamos para 

anônimos; nós não vendemos a nossa consciência; nós não lavamos dinheiro sujo.”. 

 

Mas o caminho para que as ações direcionadas a empreender relações políticas 

com o Estado não sejam compreendidas como atos de corrupção foi longo. Nas pesquisas 

de Diniz, Diniz e Boschi, Diniz e Bresser-Pereira e de Leopoldi, estão descritos fatos, 

desde a Proclamação da República, que demonstram os caminhos percorridos junto ao 

Estado pelos empresários, na busca de alcançar seus objetivos. 
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2.2 – Grupos de interesse e de pressão no Brasil 

 

 

Nacionalmente, em termos históricos, podem ser citados os estudos de Bresser-

Pereira (1972) Diniz (1978) e Leopoldi (2000), quando abordam relações entre 

empresários e administradores, tendo como foco as indústrias do Estado do Rio de Janeiro 

e de São Paulo, assim como de Costa (2003), que analisa as relações entre a Federação 

das Indústrias e a Federação do Comércio do Estado de São Paulo, nos procedimentos 

quanto a redemocratização brasileira entre os anos de 1984 a 1994. Num aspecto mais 

amplo, também está o estudo de Mancuso (2004), com foco nas ações da Confederação 

Nacional da Indústria. Uma conclusão relevante do estudo de Costa (2003) é o fato de 

que os empresários pouco influenciaram no processo da redemocratização. Já nos estudos 

de Diniz (1978), Leopoldi (2000) e Mancuso (2004), o resultado final foi o inverso, 

acentuando que as ações da classe empresarial influenciaram decisões caracteristicamente 

econômicas tomadas pelo governo federal. 

 

Fato relevante, descrito por Furtado (1991), que demonstra a intensificação nas 

relações políticas entre Estado e empresários, foi o chamado Convênio de Taubaté ainda 

em1906. Esse convênio teve como objetivo resolver alguns problemas quanto a produção 

e comercialização da produção brasileira de café. 

 

Com o crescimento econômico também derivados de novas indústrias 

estabelecidas, principalmente no Estado de São Paulo, e em outros estados brasileiros, os 

aspectos econômicos ligados ao comércio exterior e também na proteção, via tarifas, da 

economia nacional, passaram a ser fortemente observados pelos empresários, fato que fez 

intensificar suas ações, tornando-os atores políticos relevantes em vários momentos nas 

relações com o Estado. (Diniz, 1989, e 2009) e Leopoldi (2000).  

 

Essa busca dos empresários quanto a se tornarem importantes atores políticos, por 

meio de entidades sindicais que os representam, pode ser constatada no estudo de 

Mancuso (2004), quando aborda as relações da CNI junto ao Congresso Nacional, quanto 

a estabelecer parâmetros e normas que proporcionassem a solução para o chamado “Custo 

Brasil”. Também o estudo de Neves (2004), quando trata sobre as participações da 

Fecomércio (Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo de São Paulo) e da 

Fiesp nos movimentos políticos que visavam a redemocratização no Brasil. 

 

As pesquisas de Diniz (1978) e de Leopoldi (2000) citam outras que apresentam 

o Estado como mola propulsora, tanto no desenvolvimento econômico quanto nas 

discussões sobre formas de relações sociais, com fortes aspectos de protecionismo da 

indústria nacional, as quais identificam o Estado como o quase único "polo ativo" na 

proposição de ações. Essa ação propositiva pode ser caracterizada, por exemplo, pela 

influência do Estado na elaboração e aprovação da Constituição Federal de 1934. Nesse 

aspecto, a classe empresarial pouco teria influência, assim, tornando-se ator pouco 

relevante. 
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Como descreve Leopoldi (2000) e Diniz (1978), não somente com o crescimento 

da economia nacional, mas também nas mudanças implementadas a partir do primeiro 

governo de Getúlio Vargas, os empresários passaram a ter novas arenas para suas 

pretensões. Uma delas foi nas assembleias legislativas, tanto nacional como nos estados 

do Rio de Janeiro e de São Paulo, com exceção do período em que Getúlio Vargas fechou 

o Congresso Nacional. Outras arenas para relações entre Estado e empresários foram o 

desenvolvimento de parcerias, em estudos técnicos, com instituições constituídas pelos 

governos de Getúlio Vargas e de Jucelino Kubichek. 

 

Com o crescimento da economia nacional via política desenvolvimentista e 

protecionista, também com a melhoria e aumento das relações comerciais com outros 

países, o foco dos empresários passa a ser também decisões do Estado quanto a ser 

incentivador e fiador na obtenção de recursos financeiros junto a instituições 

internacionais. (Diniz, 1978 e Leopoldi, 2000). Esse relacionamento com o Estado 

também sofre influências de determinadas ideologias políticas, decorrente principalmente 

da chamada Guerra Fria entre os Estados Unidos da América e a União Soviética. 

(Leopoldi, 2000). Os estudos de Diniz (1978) e de Leopoldi (2000) demonstram que 

alguns objetivos dos empresários, para serem alcançados, dependeram de mudanças ao 

longo da história da sociedade brasileira. Um exemplo é a partir do governo de Getúlio 

Vargas, quando na busca por proteção à importação de bens, com mudanças na legislação 

de tarifas, o que proporcionou certo protecionismo à indústria, incentivando 

investimentos estruturais em âmbito nacional. Portanto, qualquer análise das relações 

políticas entre atores políticos deve considerar o "locus", as condições estruturais de 

recursos disponíveis; a percepção da força de pressão que pode ser exercida; e o momento 

histórico em que as relações em análise ocorreram. Essas considerações também são 

acentuadas por Przeworski (1985, p. 04), quando afirma que:  

 

Nessa concepção, a política não se dá numa arena, mas antes numa ágora. A identidade 

coletiva vai sendo transformada continuamente, moldada, destruída e novamente 

moldada. Como resultado de conflitos no curso dos quais partidos políticos, escolas, 

sindicatos, igrejas, jornais, exércitos e corporações empenham-se em impor uma 

forma particular de organização à vida da sociedade. A relação entre lugares ocupados 

pelos indivíduos na sociedade e sua identidade é, assim, uma consequência histórica 

contingente de conflitos: conflitos em torno de saber se determinada coisa é uma fonte 

de satisfação, se um objetivo específico pode ser alcançado, se um determinado curso 

de ação e admissível. 

 

Assim, já é possível admitir que nas relações entre empresários e Estado poderão 

existir assimetrias de informações dos dois lados. Nesse sentido, construir parcerias pode 

ser uma forma de diminuir, ou até eliminar essa assimetria e possíveis dificuldades em 

tratamento técnico das informações. A construção de parcerias foi uma das estratégias 

adotadas por empresários no período analisado por Diniz (1978), Leopoldi (2000), 

Mancuso (2004), Oliveira (2004) e Santos (2011). 
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Na condução das entidades que representam empresários, Leopoldi (2000) destaca 

que foram influenciadas por fortes lideranças individuais, que conseguiram construir 

determinados níveis de consenso que permitiram obter sucessos nas relações com o 

Estado. Ressalta Leopoldi (2000) que, historicamente, existiram fortes líderes sindicais, 

com carisma e liderança, tais como Antônio Felício dos Santos, Serzedelo Correia, Amaro 

Cavalcanti, Jorge Street, Vieira Souto, Cunha Vasco e Trajano de Medeiros na Primeira 

República; Jorge Street, Euvaldo Lodi, Roberto Simonsen, Octavio Pupo Nogueira e 

Vicente P. Galliez, entre 1930 e 1945; Brasílio Machado Neto,  Jorge Rezende, Antonio 

Devisate, entre 1945 e 1964; José Villela de Andrade Júnior, Ramiz Gattás, José Ermírio 

de Moraes Filho, Fernando Gasparian e Dilson Funaro, após 1964. Esse aspecto é 

relevante, no sentido do que Conceição (1) (2008) aborda, quando considera que 

trajetórias históricas individuais, mesmo com as análises focando determinada 

organização, também podem ser consideradas como elementos que influenciam as ações 

dessa organização. 

 

Dessa forma, mesmo com características de liderança e carisma, esses líderes 

concordaram em que, para alcançarem seus objetivos, devem adequar-se às normas e 

limites, formais e ou informais que as organizações impõem, o que pode provocar 

mudanças nos objetivos individuais, em prol de que os objetivos coletivos, defendidos 

pelas instituições, sejam alcançados. 

 

Para que os grupos de interesses exerçam pressões sobre o Estado, utilizam 

procedimentos no âmbito conceitual e prático do lobby ou lobbying. Esta pesquisa utiliza 

os dois termos, considerando que podem exprimir o mesmo conceito e atitudes de quem, 

profissionalmente, pratica atividades inerentes ao esse conceito. 

 

 

2.3 – Conceitos e características de Lobbying 

 

 

De forma sucinta, Santos (2011, p.43) apresenta que “lobby é, de maneira bastante 

direta, a estratégia de uso da informação por parte dos grupos e dos políticos. Como os 

grupos em geral desenvolvem em sua área maior expertise que muitos políticos, de fato 

existem várias situações onde a cooperação é a estratégia dominante. Ou seja, a interação 

entre políticos e grupos de pressões é sobretudo no sentido de produzir informação 

relevante como moeda de troca e de apoio mútuo.”. 

 

Nesse conceito apresentado por Santos (2011) consta que lobby são as estratégias 

desenvolvidas por grupos de pressão para obter informações que podem ser consideradas 

como extremamente relevante nas relações com o Estado. Para que obtenha informações 

que possibilitem exercer o maior nível de influência possível, traz a tona a necessidade de 

recursos, o que torna determinados grupos de pressão em maiores e melhores condições 

de influenciar decisões, conforme destacado por Santos (2011, p.45), ao afirmar que “os 

custos do lobby podem também levar grupos com larga influência a entregar informações. 
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Em ambos os casos, com custos exógenos ou endógenos, o policymaker se beneficia com 

o lobby.”. Destaque-se que as ações de grupos de pressão são também importantes para 

os políticos, na medida em que produzem informações que podem ser relevantes no 

processo decisório. Assim, a construção de parcerias entre os grupos de pressão e os 

políticos é uma das estratégias relevantes na busca por maior influência nas decisões 

políticas. 

 

Santos (2011), citando Grossman e Helpman (2006), destaca que grupos de 

interesse que exercem pressões sobre o Estado podem empreender ações internas que 

visam educar seus membros em aspectos sobre o sistema político nacional. Em situações 

no âmbito externo ao grupo, poderão empreender ações sobre a opinião pública, que 

visam aspectos institucionais da entidade, além de, alguma forma, influenciar em decisões 

políticas da sociedade. Outras ações destacadas por Grossman e Helpman (2006) são as 

direcionadas a influenciar na definição de agenda política de determinados atores 

políticos, por meio de financiamento de campanhas eleitorais. Esse financiamento pode 

ser realizado também na forma individual de membros do grupo, mas que ressalte os 

interesses desse mesmo grupo. 

 

Aspectos conceituais e práticos de lobby foram vastamente pesquisados por 

Oliveira (2004), em sua tese de Doutorado. Nessa pesquisa a autora apresenta a origem, 

significado, foco e uma forma de classificação. Destaca aspectos derivados de percepção 

negativa do lobbying. Também apresenta uma breve história do lobbying no Brasil. 

Entende que o lobbying é o processo que os grupos de pressão utilizam para participar do 

processo estatal de tomada de decisões, contribuindo para a elaboração das políticas 

públicas de cada país. (p.12). Oliveira (2004, p.01) já destaca o conceito de lobbying: “é 

o processo pelo qual os grupos de pressão buscam participar do processo estatal de tomada 

de decisões, contribuindo para a elaboração das políticas públicas de cada país”. 

 

Claramente, esse conceito compreende e direciona as ações de grupos de pressão 

para o processo decisório no âmbito de decisões acerca da formação da agenda, 

elaboração de planos, implementação, e até de avaliação de políticas públicas, as quais 

tiveram como objetivo produzir serviços de caráter estatal à sociedade. 

 

Nesse conceito, de acordo com Oliveira (2004), podem ser destacados três 

aspectos: 1) Lobbying é um processo. Tem início, meio e fim; 2) Lobbying é um processo 

utilizado por grupos de interesse que visam exercer pressões junto ao Estado; 3) Lobbying 

visa, por meio de mecanismos próprios, trazer contribuições positivas para que as 

políticas públicas alcancem seus objetivos. 

 

Oliveira (2004) ainda reforça que “vemos a função terapêutica e higienizadora da 

atividade de lobbying na troca de informações que se faz possível entre tomador de 

decisão e grupo de pressão. Ao ouvir a posição do grupo de pressão interessado no tema 

tratado, o tomador de decisão pode avaliar o problema de um ângulo diferente. Essa 



60 
 

avaliação pode inclusive convencê-lo a aprovar, rejeitar ou modificar um projeto de lei 

que venha a apresentar riscos ou oportunidades para esse grupo de pressão.”. 

 

Decorrente do fato de que políticas públicas são definidas em seus vários aspectos 

a partir de projeto de lei, tanto Oliveira (2004) quanto Farhat (2007) acentuam que as 

ações de lobbying ocorrem junto ao Legislativo. Embora o Executivo historicamente seja 

o maior e principal propositor de leis, é no Legislativo que acontecem as ações que 

definem quanto a aprovar, rejeitar, modificar ou mesmo arquivar os projetos de lei. 

 

Oliveira (2004, p.78) apresenta os quatro tipos de lobbying e sua forma de atuação. 

Os quatro tipos são: a) assessorias de assuntos parlamentares ou Departamentos de 

Comunicação Social dos Ministérios, Agências Reguladoras e Autarquias (lobbying 

público); b) executivos de relações governamentais, alocados em departamentos de 

assuntos corporativos/institucionais das empresas da iniciativa privada; c) entidades 

classistas, como a CNI (Confederação Nacional da Indústria) e o Diap (Departamento 

Intersindical de Assessoria Parlamentar) e; d) escritórios de lobbying e consultoria. 

 

Nessa pesquisa o lobbying analisado é o executado por entidades classistas, com 

base nas relações entre a Fiep e os poderes Executivo e Legislativo no Estado do Paraná. 

 

Ainda sobre aspectos históricos, conceito e característica no contexto das relações 

políticas brasileiras, destaca-se também os estudos de Farhat (2007). Apresenta que 

atividades de lobbying podem ser vistas na Bíblia. 

 

Farhat (2007, p.50) apresenta sua definição para lobby: “é toda 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 informa-lo e dele obter 

determinadas medidas, decisões, atitudes.”. 

 

Farhat (2007, p.51) destaca que a palavra lobby costuma ser utilizada em dois 

sentidos principais: 1) Sentido restrito, mais preciso: designa a prática de influenciar as 

decisões governamentais, por meio de agentes que servem àqueles interesses, com o 

objetivo de levar as autoridades a fazer – ou deixar de fazer – alguma coisa a bem daqueles 

interesses; 2) Sentido amplo: indica todo esforço, por meio de quaisquer meios lícitos, até 

mesmo os de comunicação, destinado a influenciar decisões governamentais. 

 

Esses dois sentidos apresentados por Farhat (2007) podem ser vistos em estudos 

realizados por Mancuso (2004) e Santos (2011), para limitar a estudos sobre somente uma 

entidade. Esses dois autores analisaram as ações da Confederação Nacional da Indústria 

(CNI), demonstrando que a entidade realiza ações não somente com base em contatos 

diretos com parlamentares, mas também utilizam campanhas publicitárias que visam 

demonstrar como o tema que serve de motivo para pressões junto ao legislativo são 

também vistos como necessários para a sociedade, e não somente para os interesses dos 

membros representados pela entidade. 
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Especificamente no Estado do Paraná, pode ser citado o estudo de Hartmann 

(2015) sobre ações realizadas pela Federação das Indústrias do Estado do Paraná (Fiep), 

destacadamente as que visavam campanhas sobre a definição, por parte da Assembleia 

Estadual, do salário mínimo estadual. 

 

Farhat (2007, p.54) traz opinião relevante de Laerte Setúbal, definido como 

“pertinaz lobista”: “Lobby não significa necessariamente ter amigos influentes, mas ter 

mensagens consistentes, e leva-las, de forma constante e sistemática, aos formadores de 

opinião. O principal objetivo do lobista é vender credibilidade, [o que] requer sequência 

e presença, mais que contribuições financeiras.”. 

 

Essa afirmação revela que o fato de que grupos de interesses também sejam 

financiadores de campanhas políticas não é suficiente para influenciar decisões políticas. 

É preciso apresentar informações que possam influenciar o tomador de decisões, sejam 

na esfera legislativa ou executiva.  Esse aspecto também foi ressaltado por Farhat (2007, 

p.55) quando apresenta o argumento do ex-deputado Hélio Duque (PMDB-PR): “[...] a 

atuação do lobby é fundamental para a democracia, na medida em que permite aos 

legisladores ter conhecimento de todos os aspectos e interesses envolvidos nas decisões 

que são tomadas [...] Um dos problemas no Congresso é justamente a falta de informação 

dos parlamentares sobre a variada gama dos assuntos sob sua apreciação.”. 

 

Assim como Oliveira (2004), Farhat (2007) também apresenta histórico das ações 

de lobbying no Brasil.  Com base em vários autores, apresentam que desde o século XIX, 

por meio de práticas da Associação Comercial do Rio de Janeiro, podem ser identificadas 

ações que caracterizam o lobbying. Destacam, ainda como aspectos histórico, que em 

1958 ocorre a I Conferência Nacional da OAB, que discutiu o tema “Advocacia e Poder 

Legislativo: Lobbying”. 

 

A descrição histórica passa por ações de grupos de interesses que influenciaram 

na criação de empresas públicas, tais como a Petrobrás e a Radiobrás. Também ocorrem 

ações de lobbying na elaboração e aprovação do Estatuto do Trabalhador Rural. Embora 

com muitas limitações, também ocorrem ações de lobbying durante a Ditadura Militar, 

principalmente por meio de entidades empresariais nacionais, como a CNI. Com a 

abertura política, grupos de pressão intensificam suas ações junto ao Congresso Nacional, 

com destaque para o apoio à redemocratização e também na campanha de Tancredo Neves 

para Presidente da República. 

 

Com base em Werneck Viana (1995), Oliveira (2004) apresenta que “nos anos que 

antecederam a Constituinte, de fato, as condições propiciadoras do lobbying se 

consolidaram. Podem ser ressaltados dois fatores: a) diversificação de instrumentos e 

canais de comunicação entre segmentos, principalmente empresariais e o Congresso; b) 

fragmentação crescente desta representação.”. Essas condições foram intensificadas 

quando do fortalecimento do Congresso Nacional como arena política cada vez mais 

relevante. 
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Oliveira (2004), novamente com apoio de Werneck Viana (1995), acentua que “a 

organização do Estado brasileiro contribuiu para o desenvolvimento do lobbying, uma 

vez que: apresenta extrema permeabilidade ao particularismo; tem pouco poder de 

enforcement; possui partidos políticos fracos; demonstra um desvirtuamento das funções 

legislativas e judiciária, que leva a uma certa confusão entre o que é público e o que é 

privado (privatização do público). [...] Todas essas questões conjugadas levariam os 

grupos de pressão e/ou interesses a aderir à prática do lobbying.”. 

 

Quanto aos procedimentos que grupos de interesses e de pressão desenvolvem em 

suas ações de lobbying, Aragão (1994, p.71) apresenta as seguintes: 1) Ações internas: a) 

monitoração regular ou eventual; b) avaliação do timing no processo decisório da questão; 

c) elaboração de documentos e justificativas que apoiem as pretensões do grupo, inclusive 

emendas e substitutos; d) avaliação sobre uso de pessoal próprio e/ou consultoria externa; 

e) identificação de possíveis aliados ou adversários quanto ao interesse do grupo; e f) 

instrumentos de atuação. 2) Ações externas: a) envio de correspondência e documentos a 

parlamentares, poder Executivo e demais interessados; b) visitas e contatos pessoais com 

parlamentares, funcionários do Congresso, poder Executivo e demais interessados; c) 

realização de eventos institucionais e/ou sociais; d) participação em debates e audiências 

públicas nas Comissões; e) realização de viagens; f) uso de assessoria de imprensa; g) uso 

de propaganda; h) edição de publicações; i) obtenção de apoio junto ao eleitorado do(s) 

parlamentar(es) envolvido(s); j) organização de coalizões de interesses; e l) organização 

de manifestações públicas.”. 

 

Oliveira (2004), Mancuso (2004) e Farhat (2007) destacam que um fator relevante 

nas ações de lobbying efetuadas por grupos de pressão é a obtenção de recursos 

financeiros necessários. Esse fator provoca diferenças nas ações entre grupos de pressão. 

Como exemplo são as ações realizadas pela CNI, que constantemente está em contato 

com parlamentares (Mancuso, 2004; e Santos (2011), com apoio de estudos técnicos sobre 

os temas e interesses que defende. Em contraponto, entidades que representam 

consumidores, tais como o Instituto de Defesa do Consumidor (IDEC), que utiliza a 

mídia, ainda não conseguem exercer, com a mesma intensidade da CNI, pressões sobre 

parlamentares. 

 

Aspecto ressaltado por todos os pesquisadores citados, existe uma linha muito 

tênue que separa as ações de lobbying e o que pode ser considerado no âmbito de 

corrupção. Para ajudar a identificar essa linha, Silva (2001, p.31) apresenta seu conceito 

de corrupção direcionado a fatos que ocorrem nas esferas política e burocrática: 

 

A corrupção pública é uma relação social (de caráter pessoal, extramercado e ilegal) 

que se estabelece entre dois agentes ou dois grupos de agentes (corruptos e 

corruptores), cujo objetivo é a transferência de renda dentro da sociedade ou do fundo 

público para a realização de fins estritamente privados. Tal relação envolve a troca de 

favores entre os grupos de agentes e geralmente a remuneração dos corruptos com o 

uso da propina e de qualquer tipo de pay-off (prêmio, recompensa). 
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É preciso destacar que a palavra “lobby” ainda está carregada de preconceitos 

atribuídos por parte da Sociedade Civil. Esse aspecto é destacado nas pesquisas de 

Mancuso (2004), Oliveira (2004) e de Santos (2011). Consideram que, por algumas vezes, 

em situações pouco transparentes nas relações entre grupos de interesses e os poderes 

executivo e legislativo, os procedimentos utilizados não atenderam limites legais 

estabelecidos, e tampouco determinados padrões éticos, os quais, juntos, devem ser 

seguidos nessas relações. Nesse caso, o que aparece é o que está contido no conceito de 

Corrupção apresentado por Silva (2001, p.31), qual seja:  

 

“A corrupção pública é uma relação social (de caráter pessoal, extramercado e ilegal) 

que se estabelece entre dois agentes ou dois grupos de agentes (corruptos e 

corruptores), cujo objetivo é a transferência de renda dentro da sociedade ou do fundo 

público para a realização de fins estritamente privados. Tal relação envolve a troca de 

favores entre os grupos de agentes e geralmente a remuneração dos corruptos com o 

uso da propina e de qualquer tipo de pay-off (prêmio, recompensa).”. 

 

Com a preocupação de que as relações entre grupos de interesses e o Estado sejam, 

de qualquer forma, compreendidos nesse conceito de Corrupção apresentado por Silva 

(2011), o Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar (Diap) elaborou o que 

chamou de “Cartilha de Relações Institucionais e Governamentais: o que é, como e onde 

se faz”. (2015). Nela estão apresentados, em 100 (cem) tópicos, conceitos, características, 

procedimentos de como grupos de interesse e de pressão podem ser relevantes atores nas 

relações políticas com o Estado. Nessa cartilha estão também comentários sobre o 

funcionamento normativo do Congresso Nacional, instâncias decisórias e atores 

institucionais que normalmente orbitam junto aos parlamentares. Destaque para a 

hierarquia de influência no processo de elaboração legislativa. Sequencialmente é a 

seguinte: 1) consultoria Legislativa (interna); 2) Assessorias parlamentares das bancadas 

(interna); 3) assessorias parlamentares de órgãos públicos (externas); 4) funcionários das 

Casas do Congresso e suas representações de classe (sindicatos e associações); 5) 

entidades, organizações não-governamentais e grupos de pressão (empresas, corporações, 

enfim, da sociedade civil); e, 6) especialistas temáticos ou celebridades que defendem 

pontos de vistas ou causas específicas. Fora dessa hierarquia, a cartilha comenta que 

também podem exercer pressões sobre as escolhas políticas as manifestações públicas e 

contatos diretos de autoridades de alto nível do Executivo, como Ministros, Presidentes 

de Agências Reguladoras ou do próprio Presidente, também tem forte influência no 

direcionamento da atuação parlamentar, como indicativos das posições ou prioridades do 

Governo relativos ao processo legislativo. 

 

Além dessa cartilha, mas no sentido normativo, uma tentativa de aumentar a 

distância conceitual e prática entre lobbying e corrupção, foram apresentadas no 

Congresso Nacional vários projetos. Com o objetivo de disciplinar a atividade de “lobby” 

e a atuação dos grupos de pressão ou de interesse e assemelhados no âmbito dos órgãos e 

entidades da Administração Pública, e também aglutinar os antecessores, foi apresentado 

o Projeto de Lei 1202 de 2007. 

 



64 
 

Conceitualmente, o Artigo 2º., em seu Inciso VI do projeto estabelece que “lobby” 

ou pressão, “é o esforço deliberado para influenciar a decisão administrativa ou legislativa 

em determinado sentido, favorável à entidade representativa de grupo de interesse, ou de 

alguém atuando em defesa de interesse próprio ou de terceiros, ou em sentido contrário 

ao interesse de terceiros.”. 

 

Portanto, o conceito não traz características diferentes dos apresentados. Na busca 

de constituir formalmente o conceito, confirma que o foco do lobbying é desenvolver 

estrutura interna em cada grupo de interesse que pretende exercer pressões junto aos 

poderes Executivo e Legislativo, que possam apoiar ações externas que tem como 

objetivo influenciar decisões junto a esses poderes públicos, com vistas a obter os 

interesses comuns aos membros do grupo. 

 

Como o foco desta pesquisa são as ações políticas de entidade sindical 

representativa de interesses de empresários industriais paranaenses, especificamente 

aquelas compreendidas no conceito e nas características de lobbying, a seguir estão 

descritas a estrutura e formas de manutenção de sindicatos empresariais no Brasil. 

 

 

2.4  -  Estrutura, formas de manutenção e atuação de sindicatos empresariais no 

Brasil. 

 

 

Direcionando a descrição de aspectos estruturais de grupos de interesse 

empresarial, especificamente para as entidades sindicais, no Brasil elas são normatizadas 

pela legislação federal, de acordo com o Artigo 8º. da Constituição Federal (CF), seguido 

dos artigos 533 a 539 do Decreto-Lei 5452/1943, denominado Consolidação das Lei do 

Trabalho (CLT). Estabelecem que é livre a associação profissional ou sindical, com a 

observância das normas legais. De forma específica quanto a constituírem, além de grupos 

de interesses, também grupo de pressão, o Inciso III do Artigo 8º. da CF afirma, 

textualmente: “ao sindicato cabe a defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais 

da categoria, inclusive em questões judiciais ou administrativas.”. 

 

Nos artigos citados da CLT estão as definições de estrutura e funcionamento para 

os sindicatos estaduais (federações) e federais (confederação), estabelecendo critérios 

para sua auto-gestão. Quanto a recursos para manter as atividades, os artigos 545 e 578 

definem como devem ser estabelecidas e cobradas as contribuições oriundas de seus 

membros. Essas contribuições, em geral, perfazem, proporcionalmente, a maior parte de 

suas receitas. Na CNI, por exemplo, no ano de 2015 correspondem a 82,6% do total de 

2,8 bilhões de receitas obtidas inclusive de serviços prestados pelo SESI, SENAI e IEL. 

As receitas com origem somente na CNI foram de 317 milhões. Desse valor foram 

destinados para atividades ligadas a defesa de interesses 117 milhões de reais, o que 

corresponde a aproximadamente 37% das receitas. (Fonte: site da CNI, acesso em 

06.10.2016). 
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A seguir estão aspectos sobre estrutura e formas de manutenção Fiep. 

 

2.5 - A Federação da Indústria do Estado do Paraná como ator político. 

 

Definido nessa pesquisa como objeto empírico, a Federação das Indústrias do 

Estado do Paraná (Fiep) é a entidade que, legalmente, está constituída como representante 

da indústria paranaense junto ao Estado, e também nos aspectos de interesse de seus 

membros. Criada em agosto de 1944, a Fiep coordena, protege e representa legalmente as 

diversas empresas do setor industrial no Estado, constituindo-se no braço político-

institucional de todos os segmentos industriais do Estado. 

 

A seguir estão descritos aspectos históricos, estrutura e funcionamento da Fiep, 

confirmando que, primeiro, o conceito de grupo de interesse se aplica, pois a entidade, 

formal e legalmente, de acordo com o Artigo 8º. da Constituição Federal (CF), poderá 

exercer o poder constituído de ser a representante de seus membros junto ao Estado. Esse 

aspecto também está formal e legalmente definido, e constituído, de acordo com as 

normas emanadas da Consolidação das Lei do Trabalho (CLT). 

 

Segundo, ainda que fossem desconsiderados aspectos formais e legais, a entidade 

empreende ações que configura o fato de aglutinar, consolidar e harmonizar interesses 

empresariais individuais, possibilitando que sejam buscados junto ao Estado. Ao alcançar 

esses interesses, antes individuais, permite que todos seus membros, e até outras empresas 

que não sejam membros associados, possam usufruir dos benefícios. (Olson, 2011). Além 

desse aspecto, a entidade empreende ações de cunho social. Soma-se também que em 

vários momentos ocorreram alterações em sua estrutura interna e nas ações junto ao 

Estado, buscando adequar-se a mudanças institucionais. (Offe, 1995). 

 

Atualmente a Fiep, conforme dados disponíveis em seu site (www.fiepr.org.br) 

conta com 21 coordenadorias nas regiões-polo do Estado, que prestam assessoria direta a 

108 sindicatos empresariais filiados e defendem os interesses de 50 mil estabelecimentos 

industriais, de 32 segmentos, que geram 870 mil empregos. Quanto ao ambiente 

econômico que a Fiep participa, de acordo com o IBGE, o PIB Industrial do Paraná 

alcançou R$ 332,8 bilhões em 2013, sendo o quarto maior do país – atrás de São Paulo, 

Rio de Janeiro e Minas Gerais. A indústria responde por 24,5% do PIB do Paraná.  

 

De acordo com seu Estatuto, os objetivos da Fiep são: a) promover e estimular o 

desenvolvimento sustentável da indústria paranaense; b) representar, amparar, defender e 

coordenar os interesses da indústria paranaense na esfera judicial e extrajudicial; c) 

promover e estimular o desenvolvimento sustentável e o fortalecimento dos sindicatos 

filiados; d) promover a defesa da livre iniciativa, da livre concorrência, da propriedade 

privada, do estado democrático de direito, da segurança jurídica, da justiça social e do 

meio ambiente; e) estimular e apoiar as soluções extrajudiciais dos conflitos individuais 

e coletivos, fomentando a auto composição, por meio da conciliação, mediação e 

arbitragem; f) zelar, em seu âmbito de competência, pela legitimidade, representatividade 
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e associativismo do Sistema Confederativo de Representação Sindical da Indústria; g) 

organizar e manter serviços que possam ser úteis aos sindicatos filiados e às indústrias, 

priorizando aquelas associadas ao sistema sindical, buscando a sustentabilidade 

econômica da Federação.  

 

Entre as diversas prerrogativas descritas em seu estatuto estão as seguintes: a) 

defender, proteger e representar os direitos e interesses diretos e indiretos da indústria, 

perante as autoridades administrativas e judiciárias, em qualquer instância, no âmbito 

público e privado; b) atuar na administração da arbitragem, mediação e outros meios 

pacíficos de solução de controvérsias ou conflitos de interesses, alternativos ao Poder 

Judiciário, através da instituição ou patrocínio de Câmara de Mediação e Arbitragem; c) 

dirimir, sempre que possível, os litígios entre os sindicatos filiados; dirimir, quando 

solicitado, os conflitos internos dos sindicatos filiados; e) organizar, quando cabível, junta 

governativa, dissolução, incorporação e eleições sindicais; f) eleger ou designar pessoas 

para cargos de representação nos diversos órgãos em que participa, sejam eles públicos 

ou privados; g) dialogar com o Estado e a sociedade acerca dos problemas relacionados 

às categorias econômicas sob sua égide de representação, apresentando propostas e 

eventuais soluções; h) firmar convenções coletivas de trabalho na representação das 

categorias inorganizadas em Sindicato; i) impor contribuições aos Sindicatos, às 

indústrias inorganizadas e às associações setoriais filiadas nas hipóteses autorizadas neste 

Estatuto; j) organizar, dirigir e fiscalizar as entidades das quais a Federação participa, na 

qualidade de sócia, associada ou mantenedora; k) receber os recursos do SESI e do SENAI 

que lhe são direcionados nos termos dos seus respectivos Regulamento e Regimento. 

 

A Fiep compõe, e coordena, o chamado Sistema Fiep, composto também, no 

âmbito estadual, pelo Senai (Serviço Nacional de Aprendizagem Indústria), Sesi (Serviço 

Social da Indústria) e IEL (Instituto Euvaldo Lodi). Esse sistema busca empreender ações 

que visam promover o crescimento econômico das industrias situadas no Estado do 

Paraná, e que promovam crescimento também nos aspectos educacionais; na melhoria da 

qualidade de vida; no incentivo a inovação nos processos industriais e comerciais; e 

também na defesa dos interesses da indústria. 

 

A Fiep é dirigida e administrada pelo Presidente; conduzida pela Diretoria; 

fiscalizada pelo Conselho Fiscal; representada na Confederação Nacional da Indústria 

pela Delegação Representativa; subordinada às deliberações do Conselho de 

Representantes. 

 

A diretoria é composta por 22 membros, quais sejam: presidente, 15 vice-

presidentes, 03 diretores-secretários, 03 diretores financeiros, e igual número de 

suplentes. 

 

Quanto a estrutura política, a Fiep é composta por um Conselho de Representantes, 

que contêm 01 (um) delegado titular e 01 (um) suplente de cada sindicato filiado. Tem o 

apoio dos 108 sindicatos singulares que são associados à Fiep, e da Fecomércio 
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(Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, da Faep (Agricultura), da 

Fetranspar (Transportes), da Faciap (Associações Comerciais, da Ocepar (Cooperativas) 

e da ACP (Associação Comercial do Paraná), que compõem o grupo denominado “G7”. 

 

Quanto a estrutura operacional, inicia pela Equipe Executiva, formada pelos 

seguintes cargos: Presidente; Superintendente da Fiep e Gerente de Relações 

Internacionais e Negócio Exterior; Gerente de Relações Sindicais; Gerente Executivo; 

Gerente de Economia, Fomento e Desenvolvimento; e Gerente de Meio Ambiente e 

Sustentabilidade. 

 

Como forma de apoiar as várias atividades da Fiep, existem os seguintes 

departamentos: Conselhos Temáticos e Setoriais; Fomento e Desenvolvimento; Centro 

Internacional de Negócios; Assuntos Legislativos e Procuradoria Jurídica. 

 

Especificamente quanto ao foco dessa pesquisa, interessa as atividades do 

Departamento de Assuntos Legislativos (DAL). Esse atua nas seguintes atividades: a) 

Identificação e monitoramento dos projetos de lei que impactam o setor produtivo, em 

âmbito estadual e federal; b) Acompanhamento diário das sessões plenárias da 

Assembleia Legislativa do Estado do Paraná e da Comissão de Constituição e Justiça; c) 

Participações em audiências públicas; d) Resumo do Diário Oficial da União e do Estado; 

e) Dar suporte técnico aos Conselhos Temáticos e Setoriais da Fiep; f) Construção de 

posicionamento e pareceres, através da articulação com sindicatos e conselhos; g) 

Elaboração da Agenda Legislativa da Indústria; h) Atuação permanente com o Poder 

Legislativo, visando a manutenção do bom relacionamento da Fiep com os parlamentares 

paranaense; i) Acompanhar as discussões e votações das proposições, bem como de 

audiências públicas, comissões, fóruns de debates, CPIs (Comissão Parlamentar de 

Inquérito) e reunião de líderes da Assembleia Legislativa. 

 

Essas atividades são divulgadas na Agenda Legislativa da Indústria do Estado do 

Paraná, publicada anualmente desde 2005 e reúne os principais temas da área industrial 

que tramitaram nos legislativos estadual e federal durante o ano. O objetivo é apresentar 

o posicionamento da Fiep e dos sindicatos empresariais filiados à Federação com relação 

aos Projetos Legislativos que interferem na produção e na competitividade da indústria 

paranaense. O objetivo da Agenda é também subsidiar a definição de políticas públicas 

que possam contribuir com o crescimento da economia do Estado, harmonicamente com 

os interesses dos representados pela Fiep. 

 

Além das diretorias e dos departamentos, a Fiep também possui conselhos 

temáticos e setoriais em várias áreas. Esses conselhos têm como objetivo receber, debater 

e propor ações relacionadas às principais demandas do segmento industrial. Esses 

conselhos debatem os temas transversais que abrangem todos os seguimentos industriais, 

assim como assuntos específicos de suas respectivas cadeias produtivas. Durante os 

encontros, sindicatos e empresários levantam os anseios da indústria paranaense, que 
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servirão posteriormente como indicadores dos temas a serem encampados pela Fiep, os 

quais estarão compondo a Agenda Legislativa da Indústria do Estado do Paraná. 

 

Esses conselhos estão constituídos e organizados de tal forma que possam 

contribuir na construção de canais permanentes de diálogo com empresários, sindicatos e 

a Fiep. 

 

Os Conselhos Temáticos são organizados pelos seguintes temas: Assuntos 

Legislativos; Assuntos Tributários; Infraestrutura; Negócios Internacionais; Comissão da 

Indústria de Produtos Orgânicos; Meio Ambiente; Desenvolvimento das Cidades; Micro, 

Pequena e Média Indústria; Política Industrial, Inovação e Design; Relações do Trabalho; 

e Responsabilidade Social. 

 

Os Conselhos Setoriais estão organizados de acordo com determinados ramos de 

atividades: Madeira; Construção Civil; Eletroeletrônica, Metal Mecânica; Mineral; 

Moveleira; Sucroenergética; e Vestuário. 

 

Especificamente sobre o Conselho Temático de Assuntos Legislativos, seu 

objetivo é executar a articulação e a argumentação de forma aberta e transparente como 

o poder legislativo do Estado do Paraná, com o propósito de defender os interesses da 

indústria e do industrial paranaense. 

 

Quanto ao Conselho Temático de Assuntos Tributários, o objetivo é congregar o 

maior número possível de forças da sociedade para debater sobre a elevada carga 

tributária e propor soluções que amenizem o problema e aumentem a possibilidades de 

competitividade das indústrias paranaenses. 

 

 

2.5.1 – Motivos para ser sindicalista 

 

 

Mesmo que o aspecto comentado nesse item não e foco da pesquisa, é possível 

compreender sua importância, dado o fato de que as relações políticas entre a entidade 

sindical, a Fiep, e os poderes Executivo e Legislativo no Estado do Paraná são, em sua 

maioria, realizados pessoalmente, ou com representação por meio de colaboradores da 

organização. Nesse sentido, os empresários industriais que atuam em alguns dos setores 

de direção da organização precisam, em vários momentos, direcionar suas atenções não 

mais para suas empresas, mas para buscar alcançar interesses que podem não ser os seus, 

mas de outros empresários que são filiados aos sindicatos membros da Fiep. Nesse caso, 

estão constituindo custos que não são financeiros, conforme destacou Olson (2011), 

quando comenta sobre curtos de representação política que as organizações incorrem. 

 

Para conhecer alguns aspectos sobre quais motivos que levam a empresários 

industriais paranaenses a exercer cargos hierárquicos e responsabilidades numa 
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organização sindical, foi solicitado que respondessem a questionário que está em anexo a 

essa pesquisa. 

 

Os entrevistados, presidentes de sindicatos e consultores externos, componentes 

de dois setores específicos da Fiep que atuam diretamente, ou na forma de apoio técnico 

nas relações com o Estado, quando perguntados sobre os motivos que levam empresários 

industriais a atuam na forma coletiva (Olson, 2011), asseveram que é a convicção de que 

não só a sobrevivência de seu investimento empresarial, mas o crescimento do ramo de 

atuação em que está inserida a empresa fica mais difícil de ser alcançado sem que, se 

possível, todas as empresas desse ramo também consigam alcançar seus objetivos. 

 

É a convicção de que a ação conjunta dos empresários sempre será mais forte do 

que iniciativas isoladas, e que fazer parte dessa ação conjunta é necessário. O empresário 

precisa ter a visão de que apoiar iniciativas de concorrentes poderá contribuir para que a 

empresa que atua também será beneficiada.  

 

Portanto, o empresário que se torna sindicalista entende necessária a ação de 

organizações sindicais formais, ou mesmo com associações que atuam no mesmo ramo, 

para que não somente seus objetivos, mas de todo o “corpo” que atua no ramo também 

sejam beneficiados. É o crescimento conjunto que empurra e até mesmo puxa o também 

crescimento individual de cada empresa. Além desse comportamento econômico e 

financeiro, o empresário que se torna sindicalista apresenta forte convicção das diversas 

formas de contribuições que o crescimento de sua empresa, e dos concorrentes, quanto 

aos aspectos sociais, tais como: aumento da oferta de empregos; melhora na saúde das 

pessoas; diminuição de pressões junto a serviços de saúde, segurança e até de educação, 

fornecidos pelo Estado. 

 

Assim, pode-se considerar que o empresário que atua como sindicalista tem perfil 

político pluralista, permitindo que outros tenham acesso a informações que esse 

empresário obteve, e também a ganhos que seja comum a todos. 

 

Perguntados sobre a existência de roteiros predefinidos nas relações com os 

poderes estaduais, informaram que não existe. Dependem do interesse pela ação do 

Estado, podendo surgir, então, alguma demanda ainda não prevista. 

 

Nas relações específicas com o Poder Executivo, são enviados ofícios para o 

Governador, com cópias para determinadas secretarias, demonstrando os interesses e as 

razões para que esses interesses sejam atendidos. Junto a esse ofício, podem estar 

anexados estudos técnicos da Fiep. Também já poderá estar junto uma solicitação de 

reunião para discussões.  

 

Na sequência, com o aval do Governador e de secretários, técnicos da Fiep 

promovem reuniões com servidores técnicos do Poder Executivo, com o objetivo de 

analisar o interesse/tema proposto pela Fiep.  
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Ao final, com os estudos técnicos realizados pelas duas partes, promove-se 

novamente reuniões com o Governador, secretários, e representantes da Fiep, muitas 

vezes com a presença do próprio Presidente, para assinar documentos que se referem a 

interesses propostos. No entanto, são possíveis que os interesses apresentados pela Fiep 

sejam atendidos em parte, ou mesmo, são totalmente recusados pelo Poder Executivo. Na 

hipótese de ser recusado totalmente, as relações chegam somente até as reuniões técnicas. 

 

Caso os interesses da Fiep sejam atendidos, em sua totalidade ou não, o Poder 

Executivo poderá editar decreto, ou, dependendo dos aspectos legais, elaborar projeto de 

lei a ser analisado pelo Poder Legislativo. 

 

É importante destacar que até entre 1995 e 2003, em que esteve sob a presidência 

de José Carlos Gomes de Carvalho, a Fiep indicava o Secretário de Estado da Indústria e 

Comércio. Esse presidente da Fiep foi secretário da Indústria e Comércio do Estado do 

Paraná de 1987 a 1989, vice-prefeito municipal de Curitiba de 1993 a 1997 e secretário 

de Estado do Emprego e das Relações do Trabalho em 1999. No cenário político nacional, 

foi Senador pelo Paraná de 1987 a 1995. Com esse perfil político, construiu relação mais 

estreita com o Poder Executivo. Essa relação se dava, principalmente, pela condição em 

que a Fiep tinha o poder de indicar secretários de Governo, mais especificamente o 

Secretário da Indústria e Comércio. 

 

A relação política entre a Fiep e o Poder Executivo do Estado do Paraná foi 

desfeita a partir da gestão de Rodrigo Costa da Rocha Loures. 

 

Nas relações com o Poder Legislativo, informam que não existem normas 

específicas sobre como devem ser as relações com grupos de interesses. De posse de 

estudos técnicos, a Fiep, por meio de seu presidente, ou de funcionário com atribuições 

específicas para essas relações políticas, buscam contato com deputados estaduais, com o 

objetivo de obter apoio. Nesses contatos a Fiep apresenta seus argumentos, demonstrando 

que, ao serem atendidos, vários aspectos podem ser positivos, enquanto desenvolvimento 

social; de segurança; maior oferta de empregos, etc. O objetivo principal é colocar à 

disposição do deputado estadual contexto técnicos e sociais que poderão ser utilizados na 

defesa do interesse apresentado pela Fiep. 

 

Em várias situações é preciso buscar reuniões também com o líder do partido 

político na ALP, pois vários deputados estaduais seguem a orientação do partido. 

 

Mesmo que o partido político, por meio de seu líder, manifestar apoio aos 

interesses da Fiep, o voto poderá ser modificado, principalmente em razão desse partido 

compor o grupo político de oposição ao Poder Executivo na assembleia. Assim, um fator 

muito forte e que interfere no sucesso, ou não, de interesses da Fiep, tem a ver com a 

posição política do partido. Nesse sentido, a Fiep tem buscado apoio principalmente em 

partidos que fazem parte daqueles que estão na mesma posição política do Poder 

Executivo. 
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Quanto aos recursos e meios utilizados nas relações que visam influenciar 

decisões, relacionam que existem contatos diretos com deputados estaduais; com 

secretários da fazenda, do planejamento e da indústria e comércio. Estudos técnicos, 

juntamente com outros apoios entre sindicatos singulares também são utilizados como 

forma de demonstrar que existem fortes contingentes de empresários, inclusive 

destacando aspectos políticos regionais. 

 

A estrutura utilizada pela Fiep, no sentido financeiro, tem origem no recebimento 

de contribuições compulsórias pagas pelas empresas industriais no âmbito do Estado do 

Paraná. Além dessa receita, a Fiep também obtém recursos originários de serviços 

prestados na gestão estadual do Senai (Serviço Nacional de Aprendizagem Indústria), do 

Sesi (Serviço Social da Indústria) e do IEL (Instituto Euvaldo Lodi). Em 2015 a Fiep 

obteve R$ 25.040.000,00 de receitas totais, sendo R$ 19.550.000,00 oriundas de 

contribuições. Aplicou no item Defesa de Interesses o valor de R$ 10.566.400,00. 

 

Quanto a estrutura organizacional, possui corpo de técnicos nas áreas trabalhistas, 

tributárias, econômica, e de segurança do trabalho. 

 

De acordo com entrevistados, as relações políticas com deputados estaduais não 

sofrem influências de aspectos ideológicos. De forma geral as relações políticas ocorrem 

com o líder do partido. Caso sejam necessários contatos específicos com algum deputado, 

é considerado o fato de estar ligado, ou agir mesmo individualmente, como oposição ou 

não ao Executivo. 

 

Por enquanto a Fiep não possui registros estatísticos sobre quantidades de 

reuniões, contatos pessoais, ofícios, etc, quanto a relações com os poderes executivo e 

legislativo. 

 

Sobre ações individuais de sindicatos singulares, representantes específicos de 

algum ramo de atividade industrial buscarem alcançar objetivos próprios, os entrevistados 

informaram que esse tipo de ação depende da existência do interesse específico. Dessa 

forma, alguns sindicatos singulares, mesmo estando como associado à Fiep, também tem 

buscado apresentar seus interessantes nas esferas do executivo e do legislativo. 

Invariavelmente, quando ocorre essa situação, muitas vezes a Fiep é chamada a apoiar as 

pretensões desse sindicato. 

 

Destaque-se que a Fiep preza por apresentar demandas que possam contribuir a 

todos os ramos nela representados. Não visa atuar em situações que podem acarretar 

benefícios para um determinado ramo, mas que, direta ou indiretamente, vá prejudicar 

algum ramo de atividade que também o represente. A Fiep tem buscado atuar de forma a 

que interesses específicos de algum ramo de atividade não prejudique outro. As 

negociações entre os sindicatos envolvidos são encampadas pela Fiep, buscando sempre 

o consenso. 
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Quanto a existência de divergências técnicas com burocratas situados no Poder 

Executivo, a Fiep busca resolvê-las, preferencialmente atendendo os interesses buscados, 

de forma a que, se não na totalidade, os interesses dos empresários apresentados pela Fiep 

tenham o sucesso possível. De forma geral, as relações entre técnicos da Fiep e burocratas 

do Poder Executivo são harmoniosas e respeitosas. 

 

Na ótica da Fiep, um aspecto destacado é o fato de que está existindo, já a vários 

anos, uma diminuição de burocratas com capacidades técnicas em vários âmbitos, 

prejudicando relações com a Fiep, quando em análises de estudos técnicos que apoiam 

interesses e demandas. 

 

Algumas ações da Fiep que podem ser destacadas, com base nas agendas 

legislativas elaboradas desde 2005. Nessa Agenda Legislativa da Indústria do Estado do 

Estado do Paraná elaborada em 2005 está o seguinte texto, já adiantando ações que 

tiveram o objetivo de delinear futuros projetos que a Fiep pretende propor para a 

Assembleia Legislativa do Paraná: 

 

A preocupação da Federação das Indústrias do Paraná, que congrega 93 sindicatos 

patronais, é manter a pujança das 30 mil indústrias paranaenses, que hoje empregam 

mais de 400 mil trabalhadores e que representa 35% do Produto Interno Bruto (PIB) 

do Paraná. Por isso, considera útil subsidiar os deputados estaduais paranaenses diante 

de propostas que possam diminuir entraves jurídico-institucionais e, 

consequentemente, permitam o fortalecimento do setor produtivo, maior agente 

gerador de empregos, renda e justiça social. É importante reduzir a excessiva 

regulamentação da atividade empresarial, que onera o custo de gestão e prejudica o 

funcionamento do setor produtivo. Da mesma forma que discutiu com sua base, 

sindicatos e industriais, a FIEP quer manter um diálogo transparente e cooperativo 

com a Assembleia Legislativa do Estado do Paraná. Com esta ótica e apoiada na 

experiência e sensibilidade legislativa dos deputados, será possível interagir de 

maneira positiva com o Legislativo e Executivo e juntos buscar o desenvolvimento 

sustentável do Paraná. 

 

As agendas trazem os seguintes assuntos que a Fiep acompanha junto à 

Assembleia Legislativa do Paraná, e busca contribuir com propostas: Assuntos 

econômicos: Política Industrial, Política Agroindustrial, Fomento e Desenvolvimento 

Tecnológico, Direito do Consumidor e Política Pública; Infraestrutura: Transportes e 

Energia, Telecomunicações; Meio Ambiente: Desenvolvimento Sustentável, Gestão de 

Recursos Hídricos e Gestão de Resíduos Sólidos; Responsabilidade Social; Tributos: 

Impostos, Tarifas e Taxas; Política Social: Educação, Segurança Pública e Saúde; e, 

Questões Institucionais. Essa estrutura é a mesma, até a última agenda elaborada no ano 

de 2014, com acréscimos específicos sobre a Bancada Parlamentar do Estado do Paraná, 

Relação dos Sindicatos filiados, Conselhos Temáticos e Setoriais, Coordenadorias FIEP 

e Equipe FIEP que elaborou a agenda. A agenda de 2015 não foi elaborada, já que todos 

os projetos foram arquivados em razão do término da legislatura referente ao período de 

2010 a 2014. A relação dos projetos para esses temas estão descritos no Quadro 01. 

 

Para evidenciar maiores detalhes sobre a agenda legislativa, de 2005 a 2015, a 

seguir está o Quadro 01, de acordo com a definição de Mancuso (2004, p.149) quanto aos 
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fatores que compõem o Custo Brasil, com exceção do tema Legislação Trabalhista, e 

também do tema Custo de Financiamento, pois suas definições legais específicas são 

prerrogativas da União. 

 

              Quadro 01: Projetos constantes nas agendas legislativas da Fiep no período 2005 a 2015. 

TEMA  

REGULAÇÃO DA ECONOMIA 89 

a) Política Industrial 24 

b) Política Agroindustrial 15 

c) Fomento e Desenvolvimento Tecnológico 12 

d) Direito do Consumidor 21 

e) Políticas Públicas 17 

INFRAESTRUTURA 51 

a) Transportes 12 

b) Energia 03 

c) Telecomunicações 36 

MEIO AMBIENTE 89 

a) Desenvolvimento e Sustentabilidade 10 

b) Gestão de Recursos Hídricos 12 

c) Gestão de Recursos Sólidos 67 

RESPONSABILIDADE SOCIAL 10 

TRIBUTOS 56 

a) Impostos 42 

b) Tarifas e Taxas 14 

POLÍTICAS SOCIAIS 79 

a) Educação 21 

b) Segurança Pública 17 

c) Saúde 24 

d) Inclusão Social 17 

TOTAL GERAL 364 

 

De todos os 364 projetos de leis assinalados na Agenda Legislativa da Fiep, 

somente 28 foram de iniciativa do Poder Executivo. (Fonte: site da Assembleia 

Legislativa do Estado do Paraná). 

 

Um dos projetos que a Fiep acompanhou foi o Projeto de Lei 25/2003, proposto 

pela Deputada Luciana Rafagnin (PT), que teve as seguintes observações durante o 

acompanhamento: 

 

PL 25/2003, da Deputada Luciana Rafagnin (PT/PR), isenta os municípios do Estado 

do Paraná, do pagamento de ICMS na aquisição de máquinas, veículos e caminhões 

novos. Isenta os municípios do Estado do Paraná, do pagamento de ICMS, na 

aquisição de máquinas, veículos e caminhões novos. NOSSA POSIÇÃO 

CONVERGENTE. Este projeto trará benefício para as prefeituras do Estado, que 

poderão renovar a sua frota de veículos e máquinas, o que consequentemente 

implicará em uma melhoria dos serviços prestados pelas prefeituras. ONDE ESTÁ? 

O projeto encontra-se retido na CCJ, após ter recebido parecer contrário. 
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Como relatório geral de suas atuações, conforme consta no Balanço Geral da 

Gestão para o período de 2011 a 2015, às páginas 25 e 26, especificamente em aspectos 

sobre alterações no ICMS: 

 

Em outros casos, a Fiep também se manifestou firmemente em relação a medidas com 

grande impacto sobre a indústria. Mas nem os apelos da entidade e de toda a classe 

empresarial foram suficientes para convencer plenamente o poder público. Isso 

ocorreu no caso do chamado “tarifaço” que o governo estadual apresentou no fim de 

2014. O projeto aumentava significativamente a carga de impostos no Paraná. Além 

disso, a proposta inicial retirava todos os subsídios de ICMS que haviam sido 

concedidos a diversos setores produtivos. A Fiep realizou reuniões com o governador 

para solicitar alterações no projeto e atuou perante os deputados, mas a medida acabou 

sendo aprovada. Depois disso, a Federação e as demais entidades do G7 passaram a 

negociar com o governo para que as consequências do tarifaço fossem as menores 

possíveis. Assim, conseguiram que parte das novas regras do ICMS do Paraná fosse 

alterada. Todos os benefícios fiscais já existentes foram mantidos e houve manutenção 

de alíquota para operações entre o setor produtivo, para produtos destinados à 

industrialização ou comercialização. O governo, porém, não cedeu no ponto mais 

importante da lei e manteve o reajuste da alíquota de ICMS de 12% para 18% para o 

consumidor final. 

 

 

Nesse chamado processo de alterações tributárias, e outras, chamado de “tarifaço”, 

entre tantas outras ações, foi aprovada a Lei Decreto 18.371/2014, que altera de 12% para 

18% a alíquota de ICMS para várias mercadorias, inclusive produzidas por indústrias 

situadas no Estado do Paraná. 

 

Assim, é possível afirmar que as ações da Fiep são semelhantes às descritas nos 

quadros 1 e 2 sugeridos por Mancuso (2007), tanto nos procedimentos quanto nos 

resultados. 

 

Quanto a obter resultados nas relações políticas entre grupo de interesses 

empresariais e o Estado, não pode ser deixado de destacar alguns fatores que interferem 

em decisões políticas quanto a arrecadação tributária, pois essa é a principal fonte de 

recursos do Estado e, também, despesas legalmente impostas a todos os contribuintes 

brasileiros. 

 

 

2.6 - Funções do Estado e alguns problemas em decisões sobre arrecadação 

tributária. 

 

 

As funções do Estado podem ser discutidas no âmbito político, como organização 

que visa estabelecer diretrizes formais para as relações políticas entre Estado e Sociedade 

Civil, e também podem ser discutidas no âmbito de suas funções como prestador de 

serviços à Sociedade Civil. 

 



75 
 

Enquanto prestador de serviços, entre as várias responsabilidades já definidas 

constitucionalmente, estão as destinações de recursos financeiros no atendimento de 

diversos aspectos requeridos pela Sociedade Civil. Por outro lado, para obter os recursos 

financeiros necessários ao atendimento desses aspectos, o Estado define, com algum 

consenso com a Sociedade Civil, como esta deverá transferir recursos financeiros para 

esse mesmo Estado. Assim, a necessidade do Estado quanto a obter recursos financeiros 

é pressionada pela própria Sociedade Civil, enquanto requerente e usuárias dos serviços 

exigidos ao Estado. Portanto, são vias de mão dupla. Quanto maior a exigência da 

Sociedade Civil pela prestação de serviços junto ao Estado, mais este vai requerer 

recursos financeiros, oriundos dessa mesma Sociedade Civil. 

 

Diante dessas relações políticas e financeiras, as relações entre Estado e Sociedade 

Civil são sempre conflituosas, pois a prestação de serviços por parte do Estado pode ser, 

cada vez mais exigida, ao passo que a Sociedade Civil sempre vai questionar qualquer 

aumento na obrigatoriedade da transferência de recursos financeiros. Esses conflitos são 

destacados nas relações federativas entre estados e União por Azevedo e Melo (1997) e 

por Arretche (2005), mas os comentários também podem ser estendidos para as relações 

entre Estado e Sociedade Civil. 

 

Nos aspectos financeiros, os conceitos e características que são aplicados a 

decisões no âmbito da legislação tributária derivam dá área de Finanças Públicas. No 

estudo das Finanças Públicas é que estão apresentados conceitos de tributação, que se 

referem às formas como o Estado busca recursos financeiros junto à Sociedade Civil, e 

também as diretrizes de como esses mesmos recursos financeiros devem seguir, com o 

objetivo de obter a melhor eficácia possível, em contrapartida, sempre que possível, à 

menor aplicação de recursos financeiros. 

 

Além da prestação de serviços de natureza não-privada à Sociedade Civil, tais 

como Educação, Transporte, Segurança, o Estado também pode agir como agente 

econômico. Nesse sentido, Lima (2015) apresenta questões, tais como: qual seria o papel 

mais adequado para o Estado? Produtor direto, regulador (e em que grau de regulação) ou 

um Estado que interfere minimamente, limitando-se a definir regras do jogo e assegurar 

que elas sejam cumpridas, mas sem participar diretamente da economia ou participando 

apenas em casos extremos, como na formação de infraestrutura econômica? 

 

Além de recursos oriundos das obrigações tributárias impostas à sociedade, é 

importante destacar que o Estado poderá também buscar outros recursos na forma de 

empréstimos junto a Sociedade Civil, por meio da venda de títulos públicos, e de forma 

paralela, também como empréstimos junto a outros países. Um dos problemas que pode 

ocorrer é o fato de o Estado buscar essas duas últimas formas de recursos financeiros, em 

tal montante que passa a exigir mais tributos da sociedade para pagar o capital obtido, 

juntamente com despesas de juros, criando um círculo que pode provocar grandes 

dificuldades na gestão financeira do Estado e, por consequência, até talvez aumentar a 
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carga tributária imposta à sociedade. Esses aspectos também podem provocar discussões 

entre o Estado e grupos de interesses empresariais. 

 

Como os recursos tributários são as principais fontes financeiras do Estado, a 

instituição obrigatória dessa transferência da Sociedade Civil tem fortes componentes 

políticos, justamente por alterar a renda disponível das pessoas, então transformadas em 

“contribuintes”. Nesse sentido, existem vários estudos que destacam problemas no 

Sistema Tributário Nacional, principalmente sobre a falta de distinção entre capacidades 

econômicas e imposição de pagamento de tributos. 

 

Um exemplo dessa falta de distinção entre contribuintes com capacidade 

econômica diferente, é o fato de que tributos sobre alimentos são pagos de forma igual 

por qualquer pessoa. Assim, pessoas com maior renda disponível vão pagar, 

proporcionalmente, menos tributos do que aqueles de menor renda. Esse aspecto é 

facilmente perceptível no ICMS. Não existem diferenças de alíquotas desse tributo em 

razão da capacidade contributiva dos consumidores. Esse aspecto é discutido por Pintos-

Payeras (2010) e Moura (2009), quando acentuam nas conclusões dos estudos que esse 

mecanismo, até o momento, tem fortemente prejudicado as pessoas com menores 

condições econômicas, em detrimento do conceito de que devem pagar mais tributos, 

proporcionalmente, aqueles que detiverem maiores rendimentos e perfil econômico. 

 

É importante destacar ainda que, de acordo com Machado (2004, p.22), com apoio 

de Musgrave (1974), que as funções do Estado, quanto a alocação de recursos, deve ser 

orientada para três formas, ou funções, como as define. Essas funções alocativas de 

recursos são: 1) Função Alocativa: provisão de bens públicos, ou processo pelo qual o 

uso de recursos totais da economia é dividido entre bens públicos e privados e pelo qual 

a composição dos bens públicos é escolhida; os bens públicos não podem ser oferecidos 

de forma compatível com as necessidades da sociedade através do sistema de mercado. O 

fato de os benefícios gerados pelos bens públicos estarem disponíveis a todos os 

consumidores, faz com que não haja pagamento voluntário aos fornecedores desses bens. 

Assim, o governo se encarrega de determinar o tipo e a quantidade de bens públicos a 

serem ofertados e a calcular o nível de contribuição de cada consumidor. 2) Função 

Redistribuitiva: refere-se à organização da distribuição da renda, resultante dos fatores de 

produção – capital, trabalho e terra – e da venda dos serviços desses fatores no mercado. 

Ela pode ser feita através do mecanismo das transferências, dos impostos e dos subsídios 

para assegurar conformidade com o que a sociedade considera uma situação “justa” de 

distribuição; e 3) Função Estabilizadora: relaciona-se ao uso da política orçamentária com 

o objetivo de manter o pleno emprego. Essa política pode se manifestar diretamente, 

através da variação dos gastos públicos em consumo e investimento, ou indiretamente, 

pela redução das alíquotas de impostos, que eleva a renda disponível do setor privado. 

 

Deve ser destacado que as funções alocativas do Estado tem o objetivo de corrigir 

o que é definido como falha de mercado, isto é, quando as entidades privadas não 
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conseguem, ou não tem interesse, na prestação de serviços que, conforme dispostos na 

Constituição Federal, tem caráter coletivos e públicos. 

 

Mas, para que essa alocação de recursos seja executada pelo Estado, este precisa 

obtê-los por meio, principalmente, do poder de tributar. A buscar esses recursos junto a 

Sociedade Civil, e principalmente por meio das empresas, o Estado estará provocando 

situações de conflito. Nesse sentido, a resolução desses conflitos entre Estado e empresas, 

conforme destaca Olson (2011), são quase sempre resolvidos por meio de grupos de 

interesses empresariais. 

 

Compreendendo que o ICMS é o principal tributo das subunidades nacional, e que 

essa pesquisa tem o objetivo de compreender as relações políticas entre empresários 

industriais e os poderes Executivo e Legislativo do Estado do Paraná, com destaques para 

a legislação tributária do ICMS, a seguir estão os parâmetros metodológicos utilizados. 
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CAPÍTULO 3 

METODOLOGIA DA PESQUISA: ABORDAGENS E INSTRUMENTOS DE 

ANÁLISE 

 

Essa pesquisa utiliza conceitos e características de pesquisa qualitativa. Não tem 

o objetivo de apresentar possíveis diferenças e semelhanças entre pesquisas que estão no 

âmbito de pesquisas quantitativas. Também não tem o objetivo, conforme compreende 

Bourdieu, Chamboredon e Passeron (2007, p.29), de apresentar qualquer “tentativa de 

profetismo” quanto ao foco empírico e as análises elaboradas. Apoiando em Weber (2003, 

p.5), “o que pretendemos é algo de concreto, quer devido ao seu valor intrínseco, quer 

como um meio posto a serviço do que, em última análise, desejamos.”. Concreto, nessa 

pesquisa, está relacionado ao objetivo geral e o principal resultado pretendido, qual seja, 

de contribuir para análises de relações políticas, destacadamente entre determinado grupo 

de interesse e de pressão, a Fiep, e os poderes Executivo e Legislativo do Estado do 

Paraná. 

 

São assumidos pressupostos defendidos por Minayo (2013, p.22), quando 

considera que pesquisa qualitativa pode ser compreendida como “aquela capaz de 

incorporar a questão do significado e da intencionalidade como inerentes aos atos, às 

relações, e as estruturas sociais, sendo essas últimas tomadas tanto no seu advento quanto 

na sua transformação, como construção humanas significativas.”. Essa definição está em 

harmonia com o conceito de Sociologia apresentado por Weber (2010, p.08), quando 

considera que “é a ciência que visa compreender, interpretando-a, a ação social e, deste 

modo, explica-la causalmente no seu decurso e nos seus efeitos.”. 

 

Para Weber (2010), a ação social é definida como o sentido, a intenção ou a ação 

efetivada pelo agente ou pelos agentes, sendo está condicionada, e tendo como referência, 

o comportamento de outros e por ele se orienta no seu curso. Somando com o conceito de 

pesquisa qualitativa apresentado por Minayo (2013), essa ação incorpora significados e 

intenções, produzindo atos que produzem relações entre indivíduos, e destes com 

estruturas sociais. 

 

Mesmo considerando o conceito e finalidade da pesquisa qualitativa descrita por 

Minayo (2013), Denzin e Lincoln (2010, p.16) acentuam que “deve considerar, em suas 

práticas, análises e possíveis conclusões, que a base de dados que utiliza é bastante vasta, 

tais como: estudo de caso; experiência pessoal; introspecção; histórica de vida; 

entrevistas; artefatos; textos e produções culturais; textos observacionais históricos, 

interativos e visuais. Trabalha com momentos e significados rotineiros e problemáticos 

na vida de indivíduos.”. Portanto, acentuam Denzin e Lincoln (2010), que “esta é – 

pesquisa qualitativa-, em si mesma, um campo de investigação.”. 
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Weber (2010) destaca que a Sociologia, para interpretação de ações-sociais, tem 

como palavras iniciais: depreende-se; infere-se; conclui-se do texto que; o texto permite 

deduzir que; é possível subentender-se a partir do texto que. 

 

Para que exista a compreensão e a interpretação, Weber (2010, p.12) apresenta os 

seguintes passos: 

a) Identificar e reconhecer elementos fundamentais apresentados no texto; 

b) Comparar e descobrir as relações de semelhanças ou de diferenças entre situações; 

c) Comentar e relacionar o conteúdo apresentado, com a realidade, opinando a 

respeito; 

d) Resumir, concentrando as ideias centrais, em um só parágrafo; e, 

e) Parafrasear, reescrevendo o texto com outras palavras. 

Esses passos contribuem para evidenciar alguma forma de padrões no 

comportamento humano. Mesmo seguindo esses passos, é preciso destacar as dificuldades 

encontradas pelas ciências sociais para a definição de padrões em análises sobre o 

comportamento humano.  

 

Entre as formas de pesquisas utilizadas para pesquisas qualitativas, esta utiliza 

conceitos e procedimentos no âmbito de Estudo de Caso, com abordagem qualitativa, em 

harmonia com as características definidas por Castro (2006, p. 114), quais sejam: a) foco 

na narrativa; b) busca descobrir e não testar; c) busca identificar detalhes dos fatos; d) as 

explicações das ações humanas têm origem numa tentativa de compreender relações não-

quantitativas entre essas ações e o contexto ambiental que ocorrem. (Martins e Theóphilo, 

2009) e (Weber, 2010);  

 

Para seguir o roteiro sugerido por Castro (2006), Denzin e Lincoln (2010) 

consideram que em pesquisa do tipo Estudo de Caso deve ser necessário ao investigador: 

a) perceber o contexto; b) habilidade de se desligar de valores e crenças; c) ter 

distanciamento social e pessoal das normas.  

 

A natureza dessa pesquisa não é indutiva, pois não tem o objetivo de afirmar que 

as relações entre a Fiep e os poderes executivo e legislativo que ocorrem no Estado do 

Paraná, para o período definido, correspondem, em suas formas, a qualquer outra 

subunidade brasileira. Portanto, não tem o objetivo de definir amplos posicionamentos 

teóricos. (Popper, 1974). As ações da Fiep, definida nessa pesquisa como grupo de 

interesse e de pressão, estão no âmbito de Pesquisa Social, pois, “como quaisquer 

fenômenos humanos, investigações sobre as relações sociais também estão relacionadas 

a interesses e circunstâncias socialmente concatenadas.”. (Minayo, 2013, p.47). 

 

Assim, a pesquisa está no âmbito de Estudo de Caso, apoiada por procedimentos 

bibliográficos, descritivos e de pesquisa de campo. Metodologicamente, Minayo (2013, 

p.154) acentua que o Estudo de Caso é um meio de organizar dados sociais, preservando 

o caráter unitário do objeto social pesquisado, evidenciando ligações causais entre 
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intervenções e situações da vida real; o contexto em que uma ação ou intervenção ocorreu 

ou ocorre; o rumo de um processo em curso e maneiras de interpretá-los. São objetivos 

de pesquisa do tipo Estudo de Caso: “a) compreender os esquemas de referência e as 

estruturas de relevância relacionadas a um evento ou fenômeno por parte de um grupo 

específico; b) permitir um exame detalhado de processos organizacionais ou relacionais; 

c) esclarecer os fatores que interferem em determinados processos; d) apresentar modelos 

de análises replicáveis em situações semelhantes e até possibilitar comparações quando 

no projeto, no decurso do trabalho de capo e nas análises.”. 

 

O fluxograma a seguir representa as etapas para o desenvolvimento de estudo de 

casos (Yin, 2005).  

 

 
Figura 1: Fluxograma das etapas no estudo de casos 

Fonte: adaptado de Yin (2005). 

 

De acordo com Yin (2005), o Estudo de Caso pode ser tratado como relevante 

estratégia metodológica para a pesquisa em ciências sociais aplicadas, pelo fato de que 

permite ao pesquisador obter maior aprofundamento em relação ao fenômeno estudado. 

Esse aprofundamento pode revelar aspectos que seriam difíceis de serem enxergadas “a 

olho nu”. Além disso, o estudo de caso favorece uma visão sistêmica e holística sobre os 

acontecimentos da vida real, destacando-se seu caráter de investigação empírica de 

fenômenos contemporâneos. 

 

Quanto a abordagem dessa pesquisa, Godoy (1995, p. 58) destaca que uma 

pesquisa qualitativa é caracterizada pela perspectiva dos sujeitos que participam do 

estudo, ou seja, pode-se até considerar que é uma ação conjunta do pesquisador com os 

pesquisados. Pesquisados, nesse caso, as pessoas que, por exemplo, respondem a 

questionários, assim como dados referentes ao objeto empírico pesquisado. 

 

Quanto às possibilidades da pesquisa qualitativa, Mansano (2012, p.01) acentua 

que esse tipo de abordagem científica possui uma característica que a torna muito 

relevante, pois tem a capacidade de observar a complexidade da vida em sociedade, numa 
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dinâmica de teoria sobre teoria, que a pesquisa quantitativa tem dificuldades em observar 

e compreender. 

 

De acordo com Godoy (1995, p. 58), “em linhas gerais num estudo qualitativo não 

busca enumerar e/ou medir os eventos estudados, nem emprega instrumental estatístico 

na análise dos dados. Parte de questões ou focos de interesses amplos, que vão se 

definindo à medida que o estudo de desenvolve.”. Godoy (1995) ainda destaca que uma 

pesquisa qualitativa é caracterizada pela perspectiva dos sujeitos que participam do 

estudo, ou seja, pode-se até considerar que é uma ação conjunta do pesquisador com os 

pesquisados. 

 

Outro aspecto acentuado para pesquisas qualitativas é a afirmação de Baird (2016, 

p.88), ao considerar que nesse tipo de abordagem, devem ser adotadas características de 

“uma visão sistêmica da atuação desses grupos, que acionam diferentes arenas e atores 

políticos com vistas a alcançar seus objetivos. Um olhar simplesmente voltado para um 

ponto específico do processo decisório não dá conta da complexidade do jogo político.”. 

Nesse mesmo sentido também Monteiro (2007, p.45) e Taglialegna (2006) acentuam esse 

aspecto, ao comentar sobre decisões políticas na área ambiental. 

 

Acerca de procedimentos operacionais da pesquisa, o acompanhamento das ações 

da Fiep especificamente quanto a legislação tributária no âmbito do ICMS é importante 

para que, não somente via resultados das ações identificadas documentalmente, mas 

sobretudo, como essas ações ocorreram, por exemplo, nas discussões nos setores internos 

da organização; nos contatos formais com burocratas e/ou técnicos situados no Estado e 

que, de acordo com a questão tratada, possuem condições decisoriais; nos contatos com 

deputados estaduais, e seu staff de apoio. 

 

O período da pesquisa são ações políticas ocorridas entre 2005 a 2015, 

especificamente direcionadas para alterações na legislação tributária do ICMS. O ano de 

2005 foi definido como inicial, pois foi quando a Fiep inicia a elaboração de sua Agenda 

Legislativa da Indústria do Estado Paraná. Nesse estudo compreende-se que os dados 

necessários para alcance dos resultados pretendidos são os seguintes: 1) Documentos a 

serem analisados: a) Relatórios que demonstrem aspectos estruturais e organizacionais da 

entidade; b) Dados sobre funções e responsabilidades de setores que, de alguma forma, 

estão relacionados com atividades ligadas a relações políticas; e, c) Documentos que 

relatam a história da entidade.  2) Dados obtidos em entrevistas semi-estruturadas: a) Com 

colaboradores da entidade que atuam, de alguma forma, nas relações políticas; b) Com 

deputados estaduais que compõem comissões na ALEP; c) Presidentes de sindicatos que 

estão contidos como membros da federação; e, d) Com servidores públicos que exercem, 

ou exerceram, funções na estrutura burocrática do Executivo. 

De forma mais detalhada, os procedimentos utilizados para coleta dos dados foram 

os seguintes:  

1)  Descrição da estrutura organizacional da Fiep. 
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2) Descrição da rotina de ações do setor da Fiep que atuam nas relações com os 

poderes executivo e legislativo do Estado do Paraná. 

3) Descrição de ações constantes na Agenda Legislativa da Indústria do Estado 

Paraná, acerca da legislação do ICMS. 

4) Análise de dados obtidos em entrevistas semi-estruturadas com funcionários da 

Fiep ligados às relações políticas com os poderes executivo e legislativo, buscando 

compreender como ocorreram essas relações. 

5) Análise de dados obtidos em entrevistas semi-estruturadas com presidentes de 

sindicatos membros da Fiep, para conhecer como ocorrem as relações deles com a 

federação. 

 

As ações foco dessa pesquisa foram definidas para os seguintes parâmetros 

destacados por Mancuso (2007), descritos nos quadros 2 e 3, quando aponta os sete 

aspectos importantes para a elaboração de um roteiro de pesquisa nesta área. São elas: (i) 

Quais os atores focalizados?  (ii) Quais os seus alvos?  (iii) Quais decisões despertam os 

interesses desses atores?  (iv) Em que momento ocorre a atuação política?  (v)  Qual a 

forma da atuação política? (vi) Quais são os fins da atuação política? E, (vii) Quais os 

resultados da atuação?   

 

Quanto aos meios utilizados, Costa (2005), Santos (2011) e Berardi (2007) 

definem que as análises de determinados padrões nas ações políticas dos empresariados 

podem ser realizadas a partir de dois níveis inter-relacionados de atuação, são eles: (i) as 

estratégias, ou os padrões específicos da ação concreta e (ii) as táticas, ou os padrões 

gerais apreendidos através das concepções políticas e democráticas.  As estratégias 

referem-se a como a entidade se articula e como se utiliza das instituições do regime 

político para a defesa de seus interesses, correspondendo a uma esfera da ação mais 

abrangente. Já as táticas seriam ações de forma mais localizadas e medidas pontuais para 

a consecução de seus objetivos, como reuniões com parlamentares e eventos específicos.  

 

Na definição de algum padrão de comportamento de atores políticos, Bordieu, 

Chamboredon e Passeron (2007, p.29) consideram que “não é a descrição das atitudes, 

opiniões e a aspirações individuais que tem a possibilidade de proporcionar o princípio 

explicativo do funcionamento de uma organização, mas a apreensão da lógica objetivo da 

organização é que conduz ao princípio capaz de explicar, por acréscimo, as atitudes, 

opiniões e aspirações.”. (Grifo nosso). Essa afirmação está de acordo com um dos 

objetivos dessa pesquisa, que é comparar os resultados identificados com pesquisas 

realizadas, principalmente, por Mancuso (2004), Oliveira (2004 e Santos, Mancuso, Baird 

e Resende (2016). 

 

A seguir estão alguns exemplos apresentados por Mancuso (2007, p. 142) de ações 

que nortearam a construção de questionário utilizado nas entrevistas.  
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Quadro 02: Possíveis ações dos empresários em defesa de seus interesses. 

Contato direto com os tomadores de decisões ou seus assessores. Esses contatos podem ocorrer em 

situações formais ou informais (almoços, jantares, festas, etc). 

Contato indireto com os tomadores de decisões por meio de cartas, abaixo-assinados, mensagens 

eletrônicas, etc. 

Presença oficial em organismos diretamente envolvidos no processo decisório (comissões, grupos de 

trabalho, conselhos consultivos, conselhos deliberativos, etc). 

Elaboração e publicação de documentos que apresentam e justificam as reivindicações do empresariado. 

Redação e apresentação de projetos 

Participação em audiências públicas 

Campanhas de telefonema e envio de correspondência aos tomadores de decisões 

Divulgação de demandas empresariais por meio da mídia 

Divulgação pública da posição assumida pelos tomadores de decisões diante das demandas empresariais. 

Formação de coalizões, 

Contratação temporária de indivíduos ou firmas especializadas em defesa de interesses. 

Promoção de protestos e manifestações. 

Fonte: Mancuso (2007, p.142). 

 

Quanto a fatores que podem influenciar em decisões políticas, foi utilizada a 

sugestão de Mancuso (2004, p.125), apresentada no Quadro 03, destacando alguns 

indicadores que contribuíram na construção do questionário e nas análises das respostas. 

  

Quadro 03: Indicadores de influência e suas limitações 

INDICADOR PAPEL DO PESQUISADOR LIMITAÇÕES DO INDICADOR 

Avaliação do ator sobre a própria 

influência 

Relata a avaliação feita pelo ator - o ator pode ser incapaz de mostrar 

que a decisão não ocorreria - ou seria 

diferente - caso não tivesse agido. 

- o ator pode superestimar a 

influência que exerce para transmitir 

uma imagem irreal de força, ou 

subestimar a influência que exerce 

por razões estratégicas. 

- as avaliações de influência feitas 

por atores diferentes podem seguir 

critérios diferentes. 

- a comparação dessas avaliações 

envolve sérios problemas 

metodológicos. 

Avaliação dos tomadores de 

decisão sobre a influência do ator. 

Relata a avaliação feita pelo tomador 

de decisão. 

- o tomador de decisão pode ter 

dificuldade para discernir a 

importância relativa dos fatores a que 

se deve sua própria decisão. 

- o tomador de decisão pode 

subestimar a influência pelo ator para 

transmitir uma imagem irreal de 

autonomia e invulnerabilidade. O 

tomador de decisão também pode 

superestimar a influência exercida 

pelo ator para transmitir uma falsa 

ideia de solicitude. 

- problemas envolvidos na 

comparação de avaliações feitas por 

diferentes tomadores de decisão. 

Avaliação de observadores 

experientes (lobistas, jornalistas, 

pesquisadores, políticos não 

envolvidos diretamente com a 

decisão focalizada, entre outros) 

sobre a influência do ator. 

Relata a avaliação feita pelos 

observadores. 

- os observadores podem ser 

incapazes de mostrar que a decisão 

não ocorreria - ou seria diferente - 

caso o ator não tivesse agido. 
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- os observadores podem basear suas 

avaliações em reputações, e não em 

fatos concretos. 

- problemas envolvidos na 

comparação de avaliações feitas por 

diferentes observadores, que podem 

seguir critérios diversos. 

Resultado do processo decisório. Verifica a convergência entre as 

demandas do ator e o resultado da 

decisão. Se há convergência, então 

há influência. Caso contrário, não 

há. Não considera as ações políticas 

do ator. 

- o pesquisador usa o conceito de 

influência, mas não apresenta 

evidências de que a ação do ator é de 

fato a causa da decisão política. 

Resultado do processo decisório. Descreve em detalhes as ações que o 

ator realizou para alcançar o 

resultado desejado. Depois verifica a 

convergência entre as demandas do 

ator e o resultado da decisão. Se há 

convergência, então há influência. 

- o pesquisador pode ser incapaz de 

mostrar que a ação do ator é a causa 

da decisão política. 

- a relutância de empresários e 

políticos em revelar informações 

detalhadas sobre suas negociações 

torna especialmente difícil 

reconstruir a ação política 

empresarial. 

Fonte: Mancuso (2004, p. 125)  

 

Os indicadores estão separados naqueles que tem origem em impressões e o que 

tem como base resultados. Os três primeiros apresentados tratam da impressão e avaliação 

de atores que estiveram diretamente envolvidos nas ações políticas, ou de observadores 

experientes que podem contribuir na identificação da influência de determinado grupo 

sobre o resultado obtido.   

 

Como mostrado no Quadro 3, determinados atores tem a certeza de atribuir maior 

peso em suas ações ou às ações de outro, com o objetivo de aumentar suas influências ou 

alguma instituição, passando assim impressões que não estão de acordo com o fato. A 

ação do pesquisador não é muito ativa quando se baseiam nesses tipos de indicadores, 

pois fica dependente de relatos de terceiros, fato destacado como uma das dificuldades de 

pesquisa que utilizam questionários e entrevistas para obtenção de dados. (Minayo, 2013) 

e (Bardin, 1979). 

 

Quanto aos dois indicadores que se baseiam em resultado, permitem ao 

pesquisador empenho pessoal nas análises de dados obtidos. O primeiro grupo de 

indicadores podem contribuir para as discussões sobre se determinado objetivo foi 

alcançado em decorrência da ação do empresário. Os indicadores do segundo grupo 

permitem analises sobre em que momento, e de que forma, a ação realizada pelo 

empresariado influenciou no resultado obtido. Permite, talvez, reconstrução das ações e 

dos contextos, que possibilitam buscar alguma relação concreta entre as ações realizadas 

pelos empresários e os resultados obtidos. Mancuso (2004, p. 134) alerta que, mesmo com 

esses indicadores, não se pode, de forma a concluir objetivamente, que existiram 

influências sobre as decisões tomadas pelo Estado. 
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Nas análises efetuadas para compreender as relações foco dessa pesquisa, Minayo 

(2013, p.26) destaca que “possibilita apreender e analisar os acontecimentos, as relações 

e as etapas de um processo como parte de um todo.”. (Grifo nosso). 

 

O destaque na palavra processo evidencia o principal objetivo desse estudo. Não 

apenas descrever as ações, mas compreender os acontecimentos, fatos, ação social 

(Weber), ocorridos nas relações entre a Fiep e os poderes executivo e legislativo do Estado 

do Paraná. Sem que ocorram afirmações baseadas no senso comum (Minayo, 2013), ou 

mesmo que estejam no âmbito das prenoções definidas por Bordieu, Chamboredon e 

Passeron (2007). 

 

Nesta pesquisa entende-se que as ações políticas da Fiep estão no âmbito da 

racionalidade econômica. Essa é uma das definidas por Weber (1964), quando define os 

tipos ideais da ação social. São eles: 1) Ação social racional, quando a ação é estritamente 

racional. Toma-se um fim e este é, então, racionalmente buscado. Há escolha dos 

melhores meios para se realizar um fim; 2) Ação social racional com relação a valores, 

na qual não é o fim que orienta a ação, mas o valor, seja ético, religioso, político ou 

estético; 3) Ação social afetiva, em que a conduta é movida por sentimentos, tais como 

orgulho, vingança, loucura, paixão, inveja, medo, etc.; 4) Ação social tradicional, que tem 

como fonte motivadora os costumes ou hábitos arraigados. 

 

Nessa pesquisa a ação social identificada, descrita, analisada e compreendida é a 

Ação Social Racional executadas pela Fiep, tomadas após análises de alternativas, com 

base em estudos técnicos e na percepção da realidade política no âmbito dos poderes 

legislativo e executivo do Estado. 

 

Além de documentos entendidos como necessários para os objetivos da pesquisa, 

estão entrevistas semi-estruturadas. Compreende-se que vários cuidados devem ser 

tomados para que os resultados obtidos por meio das entrevistas sejam positivos quanto 

ao alcance dos objetivos da pesquisa. Minayo (2013) destaca os seguintes cuidados: a) 

deve desdobrar os vários indicadores considerados essenciais e suficientes em tópicos que 

contemplem a abrangência das informações esperadas; b) os tópicos devem funcionar 

como lembretes e serem memorizados; c) os tópicos deve permitir flexibilidade nas 

conversas e a absorver novos temas e conteúdos trazidos pelo interlocutor; d) deve induzir 

a uma conversa sobre a experiência, não elaborando questões sobre conceitos nem 

opiniões genéricas; e) deve provocar narrativas possíveis das vivências que o 

entrevistador vai avaliar. 

 

Nos dados e respostas obtidos por meio das entrevistas semi-estruturadas, Bordieu 

(1973, p.184) chama a atenção para o fato de que “as relações interpessoais numa pesquisa 

não são apenas relações individuais. A representatividade do grupo na fala do indivíduo, 

ocorre porque tanto o comportamento social como o individual obedece a determinado 

modelo cultural interiorizado, ainda que as expressões pessoais apresentem sempre 

variações em conflitos com as tradições.”.  
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Embora a entrevista semi-estruturada seja uma forma de obtenção de dados junto 

a indivíduos que atuam, direta e/ou indiretamente nas relações políticas entre a Fiep e os 

poderes executivo e legislativo do Estado do Paraná, o objetivo é compreender as ações 

da entidade. Portanto, suas respostas são compreendidas como ação da entidade, e não 

individuais. 

 

Mesmo com os cuidados metodológicos que devem ser seguidos, Minayo (2013, 

p.35) acentua que, para alguns indivíduos, o senso comum e as prenoções fazem parte, e 

até influenciam, as relações sociais. Como argumento para esse aspecto, a autora acentua 

que “a humanidade sempre, desde que existe o homo sapiens, criou formas de explicar os 

fenômenos que cercam a vida e a morte e o lugar dos indivíduos na organização social, 

assim como os mecanismos de poder e de controle.”. 

 

Mesmo compreendendo que o senso comum possa estar contido nos dados obtidos 

nas análises de documentos e nas entrevistas realizadas, este não foi considerado na 

compreensão dos processos efetuados e nos resultados obtidos, pela ação social com 

objetivos políticos, efetuados pela Fiep. 

 

Minayo (2013, p.373) destaca que o investigador precisa verificar alguns critérios 

gerais na tentativa de compreender os resultados evidenciados pela análise de conteúdo. 

São eles: coerência, consistência, originalidade e objetivação. Mesmo assim, ainda 

apresenta a seguinte: “Até que ponto o investigador conseguiu compreender a lógica 

interna do grupo estudado ou dos textos analisados? ”. 

 

Quanto a limitações deesta pesquisa, a primeira se refere ao objeto teórico, qual 

seja, relações políticas entre Estado e Sociedade Civil, especificamente nas ações entre 

grupo de interesse empresarial e o Estado. A segunda está na definição do objeto 

empírico, que são as relações entre a Fiep, como grupo de interesse empresarial, e os 

poderes executivo e legislativo do Estado do Paraná. A terceira está direcionada no 

aspectos referente à compreenção e analise dessas relações, em que foram utilizados os 

parâmetros teóricos do Pluralismo Político e da Ação Coletiva, juntamente com aspectos 

do Corporativismo e de Lobbying. A quarta refere-se ao período estudado, a partir de 

2005 até 2015. 

 

Também é importante destacar algumas limitações delineadas para a pesquisa. A 

primeira refere-se ao caráter lícito considerado nos interesses e nas ações políticas 

definidos e executados pela Fiep. De nenhuma forma foi considerado qualquer fato que 

possa estar abrangidos pelo conceito e características de Corrupção. A segunda está 

direcionada ao fato de que não foram descritos e analisados outros grupos de interesses 

que possam, de qualquer forma, exercer pressões sobre os poderes executivo e legislativo 

do Estado do Paraná, seja em relação a aspectos específicos da legislação do ICMS, ou a 

qualquer outro objetivo desses grupos de interesses. 
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Portanto, as ações políticas executadas pela Fiep realizadas entre os anos de 2005 

a 2015 nas formas compreendidas como lobbying junto aos poderes legislativo e 

executivo do Estado do Paraná, evidenciadas por análise de documentos e conteúdos 

originários de entrevistas, estão analisadas de acordo com parâmetros de pesquisa do tipo 

Estudo de Caso e com os conceitos e características do Pluralismo Político, da Poliarquia 

de Dahl (2015), da Lógica da Ação Coletiva (Olson, 2011) e de grupos de interesses 

empresarias e de pressão política, tendo como base padrões apresentados, principalmente, 

por Mancuso (2004), Oliveira (2004), Berardi (2007) e Santos (2011). 

 

Acompanha a perspectiva Pluralista (Dahl, 1988), geral, quando esta acentua que 

todos indivíduos possuem direitos políticos e, de acordo com normas formais 

estabelecidas e éticas aceitas, podem estabelecer relações políticas com o Estado e, como 

consequência direta, grupos de interesses, formais ou informais (Olson, 2011), que tem 

como objetivo buscar alcançar os interesses de seus membros, também possuem os 

mesmos direitos políticos normativamente definidos para qualquer indivíduo. 

 

Assim a pesquisa está próxima ao dedutivo-indutivo, partindo do empírico para 

análises com bases teóricas já postas. Utiliza bases teóricas do Pluralismo Político, da 

Poliarquia e da Ação Coletiva, como forma de relacionar as ações da Fiep quanto a 

defender interesses de seus membros, juntamente com conceitos e características de 

lobbying, para compreender como a entidade exerce pressões junto aos poderes Executivo 

e Legislativo do Estado do Paraná. 

 

Como forma de organizar a pesquisa, a seguir está o Problema da Pesquisa e 

Hipóteses que foram direcionadores das análises efetuadas. 

 

3.1 Problema da pesquisa.  

 

O problema da pesquisa está definido por meio da seguinte pergunta: Como 

ocorrem as relações políticas entre empresários industriais paranaenses e os poderes 

Executivo e Legislativo no Estado do Paraná? 

 

Nessas relações políticas está incluso a busca, pelas entidades, em atender os 

interesses de seus representados. Além do fato de que a pesquisa busca identificar o que 

no estudo de Mancuso (2004) chamou de sucesso ou insucesso nas ações políticas das 

entidades, outros aspectos deverão contribuir para apresentar respostas para o problema 

da pesquisa, quais sejam: (1) Formas das relações adotadas no âmbito do conceito e 

características de Lobby; (2) Ações políticas propositivas ou reativas à agenda e ações 

dos poderes executivo e legislativo; e, (3) Mecanismos adotados para relações com 

burocratas de alto escalão situados no Poder Executivo. 

 

O problema da pesquisa está centrado principalmente nas palavras de Diniz (1978, 

p. 25), quando acentua que: "Uma tentativa de interpretação do papel e do comportamento 
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político do empresário industrial nos remete necessariamente à temática mais ampla das 

relações entre Estado e Sociedade.". 

 

3.2 Hipóteses da pesquisa 

 

Como a pergunta central da pesquisa pode ser considerada como o marco 

direcionador das análises efetuadas, a pesquisa não definiu uma hipótese geral. Dessa 

forma as hipóteses a seguir definidas são hipóteses de apoio. 

 

Primeira hipótese: A formação e elaboração da Agenda Legislativa da 

Indústria do Estado do Paraná segue padrões estabelecidos pela Confederação 

Nacional da Indústria (CNI). 

 

Pelo fato da CNI já elaborar sua agenda a mais tempo do que as federações 

estaduais, além das experiências em âmbito nacional quanto a relações políticas com o 

Estado, essas mesmas federações tendem a basear a formação de sua agenda nos mesmos 

processos utilizados pela CNI. 

 

Esse aspecto pode demonstrar que as federações ainda carecem de estrutura 

organizacional interna que contenha entre seus objetivos principais o apoio à defesa de 

interesses da entidade junto aos poderes executivo e legislativo do Estado. 

 

A análise dessa hipótese tem como base a descrição da estrutura organizacional 

interna e como ela está contribuindo para que as relações políticas entre a Fiep e o Estado 

sejam positivas para os interesses defendidos. Os fatores que vão permitir essa análise 

são: a) Quantidade de recursos financeiros orçados para atividades ligadas defesa de 

interesses; b) Quantidade e perfil acadêmico dos funcionários que atuam no setor que atua 

nas ações de lobbying; e, c) Atividades realizadas por esse setor que visam apoiar as 

relações da Fiep com os poderes executivo e legislativo. 

 

Segunda hipótese: A Fiep não possui plano de ações que permita identificar 

harmonia entre as ações estratégicas, táticas e operacionais quanto as relações 

políticas com os poderes executivo e legislativo do Estado. 

 

Essa hipótese está focada no fato de que, em princípio, as ações que foram 

previamente definidas na Agenda Legislativa da Indústria do Estado do Paraná ainda não 

estão em harmonia com ações táticas e operacionais. A base teórica principal verificada 

é a definida por Berardi (2007). 

 

De acordo com Mancuso (2004) e Santos (2011), mesmo com a elaboração da 

agenda legislativa na CNI, várias ações ocorrem de forma diletante, isto é, de forma quase 

sempre reativa a proposições, principalmente, do Executivo. Decorrente, as ações 

previstas na agenda legislativa sofrem influências, sendo que algumas podem até não 

ocorrer. 
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As análises para confirmação, ou não, dessa hipótese, tem como base entrevistas 

não formais realizadas com funcionários, assim como em documentos que possam 

demonstrar as ações da entidade junto aos poderes executivo e legislativo no estado. 

 

Terceira hipótese: As práticas de lobbying realizadas pela Fiep estão de 

acordo com as demonstradas pela literatura. 

 

Com base nos dados obtidos por meio de entrevistas não formais com funcionários 

da Fiep, frente a pesquisas realizadas, principalmente, por Santos, Mancuso, Baird e 

Resende (2016) e Oliveira (2004), foram possíveis confrontar as ações relacionadas a 

práticas de lobbying realizadas pela Fiep e as descritas nas pesquisas. 

 

Para elaborar as análises das relações políticas efetuadas pela Fiep junto aos 

poderes Executivo e Legislativo do Estado do Paraná, a seguir estão apresentados no 

Capítulo 4, modelos analíticos, baseados em pesquisadores. 

 

Como objetivos específicos, a pesquisa apresenta: 1) Analisar as ações da Fiep 

sobre a ótica da Lógica da Ação Coletiva; 2) As ações políticas da indústria paranaense 

junto à Assembleia Legislativa do Estado do Paraná; 3) Aspectos sobre as práticas de 

lobbying executadas pela Fiep; 4) As relações entre as atividades de lobbying exercida 

pela Fiep e a pesquisa de Oliveira (2004); 5) Ações de outros atores políticos que atuam 

na esfera do lobbying da Fiep; e, 6) Apresentar formas de mensuração das atividades 

políticas da Fiep inerentes ao lobbying junto aos poderes Executivo e Legislativo no 

Estado do Paraná. 

 

Esses objetivos, juntos, contribuem para o alcance do objetivo geral, que é 

compreender como ocorrem as relações políticas da Fiep junto aos poderes Executivo e 

Legislativo no Estado do Paraná. 
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CAPÍTULO 4 

 

MODELOS ANALÍTICOS PARA ANÁLISE DAS RELAÇÕES POLÍTICAS 

ENTRE A FIEP E OS PODERES EXECUTIVO E LEGISLATIVO NO ESTADO 

DO PARANÁ. 

 

Para realizar análises sobre a atuação de grupo de interesse que atua também como 

grupo de pressão por meio das práticas do lobbying, é necessário trazer novamente 

comentários de Offe (1995, p.223), quando sugere que qualquer análise deve considerar 

os três aspectos: a) nível da vontade, da consciência, do sentimento de identidade coletiva 

e dos valores dos membros que constituem o grupo; b) nível da percepção e 

aproveitamento de oportunidades permitidas pela estrutura socioeconômica da sociedade 

dentro da qual um grupo de interesse emerge e atua; e, c)  formas e as práticas 

institucionais que são proporcionadas ao grupo de interesse pelo sistema político e que 

conferem um status particular à sua base de operação. 

 

Embora possam ser destacadas várias pesquisas que apresentam modelos para 

análise de ações políticas de grupos de interesse, são elencadas duas que analisaram ações 

da CNI (Mancuso, 2004, e Santos, 2011), grupo de interesse e de pressão em âmbito 

nacional, pois o contexto externo, em termos institucionais, políticos e econômicos foram 

considerados. Também deve ser acentuado que essas duas pesquisas analisaram padrões 

de ações políticas de entidades sindicais que representam interesses de empresas 

industriais. Portanto, semelhantes à entidade sindical foco desta pesquisa. 

 

Mancuso (2004) destacou em sua pesquisa atividades empreendidas pela CNI com 

vistas a se adequar a mudanças institucionais e econômicas no Brasil. Também ressaltou 

“que os industriais têm se empenhado continuamente em identificar, dentre as 

proposições legislativas que tramitam no poder legislativo federal, as que possuem a 

maior capacidade de afetar os interesses do setor como um todo, tanto de forma positiva 

quanto de forma negativa”, configurando o que Offe (1995) denomina de aproveitamento 

de oportunidades. Apresentou também o que chamou se sucesso ou insucesso decorrente 

das pressões exercidas sobre o Congresso Nacional. Destacou que tanto o sucesso quanto 

o insucesso não podem ser relacionados a qualquer nível de influência sobre as decisões 

tomadas pelos parlamentares. Portanto, assume que as ações da CNI, mesmo com todos 

os recursos disponíveis e utilizados, podem, ou não, ter exercido algum tipo de influência 

sobre as decisões políticas no Congresso Nacional. 

 

Quanto a estabelecer o que é sucesso ou insucesso, o Quadro 04 a seguir apresenta 

os critérios. 
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Quadro 04: Posição da CNI para Projetos de Leis e os prováveis resultados 

Situação final da tramitação Posição da indústria Resultado 

Convertido em norma jurídica Convergente 

Convergente, com ressalvas 

Divergente, com ressalvas 

Divergente 

Sucesso 

Sucesso 

Insucesso 

Insucesso 

Prejudicada por norma jurídica Convergente 

Convergente, com ressalvas 

Divergente, com ressalvas 

Divergente 

Sucesso 

Sucesso 

Insucesso 

Insucesso 

Rejeitada Divergente 

Divergente, com ressalvas 

Convergente, com ressalvas 

Convergente 

Sucesso 

Sucesso 

Insucesso 

Insucesso 

Retirada pelo autor Divergente 

Divergente, com ressalvas 

Convergente, com ressalvas 

Convergente 

Sucesso 

Sucesso 

Insucesso 

Insucesso 

Arquivada ao fim da legislatura Divergente 

Divergente, com ressalvas 

Convergente, com ressalvas 

Convergente 

Sucesso 

Sucesso 

Insucesso 

Insucesso 

Fonte: Reproduzido de Mancuso (2004). 

 

Assim, sucesso nas ações da Fiep corresponde a decisões tomadas no âmbito do 

Poder Legislativo que perfazem duas situações: 1) Caso a nova norma jurídica esteja 

convergente com os interesses da entidade;2) Caso a proposição não esteja convergente 

com os interesses da entidade e foi rejeitada, retirada pelo autor e/ou arquivada. 

 

O insucesso nas ações da Fiep corresponde a decisões tomadas no âmbito do Poder 

Legislativo que perfazem duas situações: 1) Caso a nova norma jurídica NÃO esteja 

convergente com os interesses da entidade; 2) Caso a proposição esteja convergente com 

os interesses da entidade, mas foi rejeitada, retirada pelo autor e/ou arquivada. 

 

Complementando a pesquisa de Mancuso (2004), Santos (2011) também estudou 

as atividades da CNI e, com utilização de apoio quantitativo, buscou identificar algum 

tipo de nível de influência sobre decisões políticas no Congresso Nacional. Santos (2011, 

p. 11) acentua que a influência pode ocorrer, sob determinadas condições, no âmbito das 

comissões, mas dificilmente podem ser identificadas quando das votações em plenário. 

Nesse sentido, destaca aspectos que tornam difícil algum tipo de influência por parte das 

ações de lobbying: “O Plenário aumenta a visibilidade da proposição, alerta a oposição e 

potencializa as clivagens pluralísticas da constituency, entre outros. Por outro lado, 

quando uma proposição vai à votação nominal é porque já apresenta alto grau de conflito. 

Nesse contexto, o lobby é pouco efetivo, ficando o crédito do sucesso da agenda 

legislativa da indústria para as proposições que tramitam sob o efeito da capacidade 

legislativa plena das comissões (poder terminativo) ou das proposições que vão ao 

Plenário, mas são votadas pelo método simbólico.”. 
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Quanto a capacidade de influenciar nas decisões no legislativo, Santos (2011, 

p.165) acentua que “barrar é fácil para o lobby, mas inovar, a seu favor, via legislativo 

(através de seus representantes), não é uma atividade fácil, e isso reforça a ideia de que o 

sucesso do lobby está fortemente relacionado ao seu alinhamento com o Executivo, 

sobretudo quando se fala em inovação. Já quando se fala em manutenção do status quo, 

a situação é mais favorável ao setor produtivo.”. 

 

Para buscar identificar níveis de influência por parte das ações de lobbying 

efetuadas pela CNI, Santos (2011) propõe duas dimensões. A primeira é quanto ao lobby 

corporativista da CNI, constituída por quatro atividades: ações e contatos realizados com 

parlamentares; pareceres elaborados; emendas sugeridas; e, notas técnicas elaboradas. A 

segunda dimensão corresponde ao que denomina “lobby pluralista”, constituída por 

emendas apresentadas por deputados ligados à indústria, e pareceres, votos em separado 

e redação final. 

 

Como elemento relevante para o sucesso do lobbying efetuado pela CNI, Santos 

(2011, p.175) destaca que: 

 

A chance de sucesso [...] aumenta quando ele dispõe de tempo e dinheiro suficiente 

para atuar. Assim, deve-se efetivamente esperar que, relativamente às proposições que 

tramitam em regimes especiais, como a urgência constitucional, urgência e prioridades 

regimentais e as medidas provisórias, a probabilidade de sucesso seja menor. [...] Em 

suma, a taxa de sucesso da indústria não varia segundo a iniciativa da proposição, mas 

a probabilidade de sucesso aumenta quando duas condições estão presentes: (a) 

quando a proposição é de origem do Legislativo e (ii) quando seu resultado for a 

manutenção do status quo. Num sentido contrário, as condições adversas à indústria 

são exatamente quando o lobby está concorrendo com o Executivo e, por mais que 

haja convergência entre Executivo e o setor produtivo, nos casos de divergência o 

setor produtivo é severamente punido pela força do Executivo no processo decisório. 

 

Santos (2011) também considerou, de acordo com as premissas de Offe (1995), o 

contexto político-institucional. Destacou que, embora não tenha identificado diferenças 

proporcionais relevantes, os industriais tiveram mais sucesso no período do governo 

Fernando Henrique Cardoso (FHC) do que no governo Lula. Esse aspecto denota uma 

questão sobre a convergência de ideologias entre o Executivo, principal propositor e 

também indutor sobre o Legislativo, e os grupos de interesses que representam as 

indústrias. 

 

Destacando o contexto político e institucional, Santos (2011) acentua que é 

justamente no primeiro governo de Lula que o Executivo se torna, ainda mais fortemente, 

quando em comparação com o governo de FHC, forte propositor de definições na agenda 

de desenvolvimento econômico, quando apresenta proposições relativas ao Programa de 

Aceleração do Crescimento, pautando, inclusive, ações de grupos de interesses na esfera, 

principalmente, da construção civil. 

 

Tanto Mancuso (2004) quanto Santos (2011) descrevem e relacionam aspectos 

institucionais requeridos por Offe (1995), contendo trajetórias políticas, institucionais e 
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econômicas também comentadas por Mancuso, Leopoldi e Iglecias (2008). Portanto, os 

três aspectos destacados por Offe (1995) constam nas pesquisas de Mancuso (2004) e 

Santos (2011). 

 

Quanto a procedimentos utilizados por grupos de interesses que visam exercer 

pressões junto ao legislativo, as pesquisas de Diniz (1978) e de Leopoldi (2000) 

apresentam panorama histórico. De forma mais específica, Berardi (2007), quando analisa 

a construção de padrões de ação política da Abinee, destaca que esses estão divididos em 

Estratégicos, Táticos e Organizacionais. 

 

No plano Estratégico, correspondem ações que visam abranger e divulgar as ações 

da entidade junto à sociedade, assim como também para órgãos governamentais, seus 

dirigentes. Como exemplo, Berardi (2007) destaca: eventos anuais, almoços de 

confraternização de fim de ano, campanhas e documentos institucionais que apresentam 

posicionamento da entidade e do presidente. 

 

No plano Tático, correspondem ações que tem objetivo específico, visando 

empreender debates, visitas recebidas e proporcionadas pela entidade de e a órgãos 

governamentais, além também relações com parlamentares, tanto nos estados como no 

âmbito federal. 

 

No plano Organizacional, as ações se referem a atividades internas que visam 

desenvolver estrutura que possam apoiar de forma eficiente as ações nos planos tático e 

estratégico. 

 

Santos (2011), com base em vários autores, apresenta que os grupos de interesses 

podem ser estudados a partir dos seguintes aspectos: a) natureza dos grupos e suas 

características como elementos distintivos da sua capacidade e de sua ação; b) os recursos 

com os quais contam, as táticas que utilizam e o tipo de interesse que representam e 

defendem.  

 

Limitado ao foco dessa pesquisa, em quadro que apresenta tipos de grupos de 

interesses construída por Almod, Powell, Dalton e Strom (2008), Santos (2011, p.28) 

destaca entre eles o chamado “associational group”, formado especificamente para 

representar os interesses de seus membros, isto é, uma entidade representativa dos 

trabalhadores ou dos empresários, como os sindicatos, as centrais sindicais, associações 

de advogados, médicos, entre outros. 

 

Também com o apoio de Salisbury (1975), Santos (2011, p.31) apresenta o Quadro 

1.2, em que destaca diferentes enfoques para estudos de grupos de interesses. Essas 

diferentes formas são: 1) grupos como fornecedores de informações ao sistema político; 

2) grupos como resultados de determinadas características socioeconômicas existentes no 

país; 3) grupos que buscam nomear membros na estrutura burocrática do governo; 4) 
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grupos como organizações, visando compreender como nascem e como resolvem seus 

problemas de ação coletiva e de produção de bens públicos. 

 

Já com base em Almod (1958), Santos (2011, p.32) destaca que os grupos de 

interesses podem ser classificados de acordo com o modelo político. Nesse sentido, 

podem ser originários do sistema pluralista, neo-corporativista, ou ainda decorrentes de 

ação direta e de controle do governo. 

 

Para grupos originários do modelo pluralista, Santos (2011, p.33) destaca as 

seguintes características que influenciam em suas análises: a) Múltiplus grupos 

representam interesses particulares; b) Afiliação voluntária e que geralmente não é 

universal; c) Organização descentralizada ou até mesmo inexistente; d) Separação clara 

entre grupos e governo. 

 

Para grupos originários de modelo neo-corporativista, as características são as 

seguintes: a) Uma única representação nacional de cúpula que congrega a todos os demais 

grupos; b) Afiliação compulsória e, portanto, quase universal (imposto sindical, por 

exemplo); c) Organização centralizada e que direciona e coordena as ações de grupos 

membros; d) Sistematicamente envolvidos na elaboração e implementação de políticas 

públicas. 

 

Para grupos originários de modelo baseado em ação direta e de controle do 

governo, as características são as seguintes: a) Grupo único para cada setor; b) Afiliação 

compulsória; c) Grupos fortemente organizados de maneira hierárquica; d) Grupos 

controlados pelo governo e/ou encarregado de mobilizar e dar suporte às suas ações e 

políticas. 

 

Santos (2011, p.47) citando Arnold (1990) e Petracca (1999), destaca novos 

questionamentos nas análises sobre grupos de interesse e de pressão. Entre outros, existe 

o fato de que legisladores e líderes são guiados pela premissa da reeleição, portanto, as 

mudanças na política de articulação de interesses são, assim, cada vez mais fortes e menos 

consensuais, principalmente devido aos efeitos de mudanças institucionais e 

transformações nos processos econômicos e sociais. Ainda destaca que “o papel dos 

grupos de pressão está mudando no que diz respeito às suas funções de mobilização e de 

representação, no sentido de maximizar a dimensão deliberativa, o que pode diminuir os 

efeitos do comportamento rent seeking.”. 

 

Acerca de atividades específicas de lobistas, Oliveira (2004) destaca que as ações 

de lobbying exercidas por grupos de pressão junto ao legislativo se assemelham as 

executadas por ações de assessoria parlamentar. Devem monitorar e acompanhar as ações 

do legislativo quanto ao cumprimento de prazos, a sanção e promulgação de leis e a 

apreciação de vetos. Ao elaborar análises e emitir informações confiáveis, geram aos 

parlamentares, inclusive até influenciando na definição de relatores de projetos, subsídios 

que possam apoiar, e até direcionar, suas decisões. Também os grupos de pressão buscam 
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aliados para suas proposições, tanto entre parlamentares, quanto a setores burocráticos do 

executivo. 

 

Oliveira (2004) também destaca que as empresas, de forma individual, mas 

também por meio do grupo de pressão que faz parte, compreenderam que é preciso possuir 

setor específico de relações institucionais e/ou políticas, que possam, de forma 

permanente, manter relações políticas com os poderes executivo e legislativo. Essas 

relações, semelhantes a assessorias parlamentares, tem o objetivo de, se possível, 

antecipar problemas e detectar oportunidades. Ainda destaca que “a construção de um 

canal de comunicação com o Estado, auxiliando-o com ideias e iniciativas que podem 

fornecer soluções para seus problemas e também apresentar as posições da empresa, são 

atribuições dos departamentos de assuntos corporativos e/ou institucionais.”. (Oliveira, 

2004, p.237). 

 

Como forma de apoio a decisões de parlamentares e de determinados setores no 

executivo, grupos de pressão elaboram estudos acadêmicos ou pareceres que sustentam 

sua argumentação, na tentativa de influenciar o tomador de decisão, os lobistas fornecem 

informações comprováveis e confiáveis, baseados em argumentos fortes e bem 

estruturados. (Oliveira, 2004, p.240). 

 

Aliado ao monitoramento, elaboração de estudos e a busca por aliados, Oliveira 

(2004, p.242) ainda destaca que as ações de lobbying deve também buscar, no corpo-a-

corpo, “envolver o tomador de decisão em processo quase que afetivo [...]. Argumentos 

emocionais são utilizados para convencê-lo de que tomar uma decisão em contrário do 

que o lobista defende poderá prejudicar milhões de pobres aposentados, por exemplo.”. 

Também deverá mostrar “ganhos políticos para a carreira do parlamentar.”. 

 

Oliveira (2004, p.239) destaca que todas essas ações também foram executadas 

pela CNI, principalmente a partir da Constituição Federal de 1988. Considera que o 

monitoramento legislativo é um dos passos mais importantes de sua estratégia de ação. 

Nesse monitoramento permite analisar quais projetos estão no âmbito dos interesses do 

grupo de pressão, e quais apresentam chances de ser, ou não, aprovados. Por meio da 

Coordenadoria de Assuntos Legislativos (COAL), a CNI iniciava suas ações quando o 

projeto de lei ainda estava nas Comissões. Essa estrutura da CNI é de caráter permanente, 

o que possibilita o monitoramento, as análises e as discussões sobre quais ações do 

executivo e do legislativo que devem ser acompanhadas e, se necessário, visadas quanto 

a alguma ação que possa influenciar nas decisões políticas, para que os interesses do grupo 

sejam atendidos, ou pelo menos não prejudicados. Nas palavras de Oliveira (2004), ações 

que visam tentar mudar legislações já em passos avançados nas Comissões, são chamadas 

de “apagar incêndios”. Em determinadas situações, o grupo de interesse pode até buscar 

apoio em escritórios específicos de lobbying. 

 

Esse aspecto sobre “apagar incêndios” permitiu a Oliveira (2004, p.245) concluir 

que: 
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A atividade de lobbying empreendida no país, o que nos chama a atenção é seu caráter 

reativo. [...]. Raramente entidades classistas ou escritórios de consultoria e lobbying 

elaboram proposições pautando novos temas e discussões junto ao Congresso 

Nacional e ao poder Executivo. A ênfase no monitoramento legislativo é uma 

consequência dessa ação reativa por parte das entidades classistas e escritórios de 

consultoria e lobbying, pois apenas se identificam e acompanham projetos ou 

propostas de regulamentação que foram elaborados pelos poderes Legislativo e 

Executivo.”. 

 

Nessa pesquisa, a direção é analisar a ação de grupo de interesse e de pressão como 

entidade que gera informações junto ao sistema político. O grupo estudado é a Federação 

das Indústrias do Estado do Paraná (Fiep), como entidade sindical federativa, em seus 

processos internos e externos que visam obter sucesso junto a decisões pertinentes aos 

poderes Executivo e Legislativo no Estado do Paraná, especificamente em situações sobre 

a legislação tributária do ICMS. 

 

Decorrente dos modelos apresentados, esta pesquisa buscou apoio nos 

apresentados por Mancuso (2004) e de Oliveira (2004), como bases para análises dos 

dados obtidos em entrevistas não-estruturadas e em respostas consignadas em 

questionários. 

 

Os resultados obtidos por esses instrumentos de pesquisa, e as análises, estão 

descritas no Capítulo 5. 
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CAPÍTULO 5 

 

RESULTADOS, ANÁLISES E COMPREENSÃO DAS AÇÕES POLÍTICAS DA 

FIEP 

 

Para analisar a atuação de grupo de interesse, novamente estão apresentados os 

três aspectos definidos por Offe (1995, p. 223), quais sejam: a) nível de vontade, da 

consciência, do sentimento de identidade coletiva e dos valores dos membros que 

constituem o grupo; b) nível de percepção e aproveitamento de oportunidades permitidas 

pela estrutura socioeconômica da sociedade dentro da qual o grupo de interesse emerge e 

atua; e, c) formas e as práticas institucionais que são proporcionadas ao grupo de interesse 

pelo sistema político e que conferem um status à sua base de operação. Nessa pesquisa o 

estudo do grupo de interesse, objeto empírico de estudo, é a Federação das Indústrias do 

Estado do Paraná (Fiep), e suas relações políticas, principalmente por meio do lobbying, 

com os poderes Executivo e Legislativo do Estado do Paraná. 

 

Antes de analisar objetivamente as ações da Fiep como grupo de pressão, isto é, o 

lobbying, é preciso apresentar a entidade, sua estrutura e a abrangência de suas ações 

como entidade sindical, além de ações que não tem o objetivo direto em exercer pressões 

sobre o Estado, mas, até em contribuir com esse mesmo Estado, na solução de problemas 

de diversos âmbitos existentes em diversos aspectos na sociedade paranaense. Também 

formam contexto de apoio às ações de lobbying junto a esse mesmo Estado. 

 

Os tópicos apresentados para estudo desse grupo de interesse, e suas formas de 

pressão política, iniciam por análises estruturais frente a teoria proposta por Olson (2011), 

conhecida como Lógica da Ação Coletiva. Na sequência estão relatadas as práticas da 

ação política da Fiep, com destaque para as ações de lobbying junto aos poderes Executivo 

e Legislativo estaduais, com particularidade às alterações ocorridas na legislação 

tributária do ICMS. 

 

Em todos esses tópicos estão os dados obtidos por meio de análises de documentos 

fornecidos pela Fiep, e também resultados de entrevistas não-estruturadas com 

colaboradores da entidade que atuam, de forma direta e indireta, nas atividades específicas 

de lobbying; entrevistas não-estruturadas com servidores públicos que exerceram funções 

na estrutura burocrática do Executivo. Também são utilizados dados obtidos por meio de 

respostas apontadas na aplicação de questionários a deputados estaduais que compuseram 

a Comissão de Finanças e Tributação da ALEP no ano de 2016; de questionários aplicados 

a presidentes de sindicatos filiados da Fiep, e de entrevista não estruturada com Deputado 

Federal, que exerceu o cargo de Secretário de Estado da Fazenda. 

 

 Como um dos objetos teóricos dessa pesquisa é a Lógica da Ação Coletiva 

apresentada por Olson (2011), a seguir estão apresentados aspectos da Fiep e conceitos e 

características dessa teoria. O objetivo é trazer para essa pesquisa maior amplitude para 

as análises do objeto empírico, de acordo com os objetivos específicos definidos para a 

pesquisa. 
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5.1 - Análise das ações da Fiep sob a ótica da Lógica da Ação Coletiva 

 

 

Esse texto tem o objetivo de relacionar conceitos e práticas da Lógica da Ação 

Coletiva desenvolvida por Olson (2011), com as atividades executadas pela Fiep, 

destacando semelhanças, diferenças e até divergências. Estão apresentadas de acordo com 

a sequência do sumário do livro. 

 

Inicialmente estão apresentadas as características definidas por Olson (2011) 

acerca de grupos de interesses. Em seguida, as ações da Fiep que podem ser relacionadas 

com tais características. 

 

No Capítulo I está descrita a Teoria dos Grupos Sociais e das Organizações, 

considerando inclusive sobre fato de que o nascimento de qualquer organização deve ser 

iniciado com a definição de objetivo específico, para que então possa ser denominada 

como Grupo Social. 

 

Na introdução do livro o autor destaca fatores que podem influenciar para que 

indivíduos entendam que pode ser positiva a participação, como membro associado, de 

determinados grupos sociais. Acentua que é preciso algum tipo de coerção, isto é, um 

motivo que praticamente exija que o indivíduo entenda necessária, ou até obrigatória, sua 

participação em determinado grupo social. Na ausência de alguma coerção, poderá existir 

algum incentivo em que o indivíduo, racionalmente, compreenda que o alcance de seus 

interesses possa ser maior que os custos, não somente em termos econômicos. 

 

A Fiep, como organização que visa representar interesses empresariais, não nasceu 

de qualquer ação individual de alguma empresa, ou de iniciativa de algum indivíduo. Seu 

nascimento oficial e estruturação inicial foi estabelecido por ação do Estado do Paraná, 

quando reconhece a carta sindical em 18 de agosto de 1944. A Fiep é uma organização 

sindical de segundo grau, que tem como objetivo aglutinar interesses de sindicatos 

singulares. As formas para atrair sindicatos singulares, foi, em primeiro lugar, da defesa 

de interesses junto ao Estado, conforme as letras “a” a “f” constantes no Artigo 3º., de seu 

Estatuto. Especificamente para os chamados por Olson (2011) de serviços não-coletivos, 

estão definidos na letra “g” desse mesmo artigo. Essa formalização segue a afirmação de 

Olson (2011, p. 34), quando considera que “algumas vezes, um grupo tem de constituir 

uma organização formal para poder lutar pela obtenção de um benefício coletivo, e o custo 

de montar uma organização implica que a primeira unidade do benefício coletivo obtido 

será relativamente alto.”. Para suprir esse custo alto, o Governo Federal, por meio de 

legislação própria, além de condicionar a oficialidade da representação de organizações 

empresariais junto ao Poder Executivo, obrigou as empresas ao pagamento de tributo 

denominado de contribuições sindicais. Assim, os custos de constituição e formalização 

da Fiep, em primeiro momento, já estariam supridos, constituindo, conforme destaca 

Olson (2011, p.82), o sindicalismo compulsório. 
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Olson (2011) destaca que os grupos sociais podem ter tamanhos diferentes, 

quando observada a quantidade de associados. Esses grupos sociais podem ser pequenos, 

médios ou grandes. Olson (2011) considera que o custo para obtenção dos benefícios se 

torna cada vez maior, proporcionalmente ao aumento da quantidade de filiados do grupo. 

 

Nesse sentido, é possível considerar que grupo pequeno pode obter benefícios 

específicos a custo menor. Por outro lado, grupo pequeno poderá não conseguir estrutura 

de apoio necessária para benefícios que sejam positivos a todos os filiados do grupo. Esse 

aspecto provoca a necessidade de que o grupo seja composto por, cada vez mais, novos 

filiados. Novos filiados podem manifestar alguns interesses que não sejam os mesmos 

para a maioria do grupo. Decorrente, Olson (2011, p.48) afirma que “quanto maior for o 

grupo, menos ele promoverá interesses individuais.”.  

 

Analisando essa afirmação na ótica da Fiep quanto a legislação tributária acerca 

do ICMS constante em cada uma das Agendas Legislativas da Indústria do Estado do 

Paraná de 2005 até 2015, é possível afirmar que o foco nesse tema tem sido pequeno, 

diante de outros interesses constantes também nessas agendas. Esse aspecto decorre da 

forma como a agenda é construída. São definidos somente os temas que sejam de 

interesses gerais. Aqueles que podem ser específicos para determinados filiados da Fiep, 

por exemplo, legislação do ICMS que implica em futuros problemas específicos para um 

ramo de atividade, normalmente não são elencados nas agendas. Em todo esse período, 

constam nas agendas 364 projetos de leis, sendo que 48 foram na esfera da legislação 

tributária do ICMS. Desses 48, 10 foram repetidos de anos anteriores. A Fiep foi 

convergente para 42 projetos de leis, sendo que 41 foram arquivados, e somente um foi 

transformado em lei. Em seis projetos a Fiep foi convergente com ressalvas, sendo que 5 

foram arquivados e um foi transformado em lei. Somente para um projeto de lei a Fiep 

foi divergente, sendo esse transformado em lei, mas vetado pelo Poder Executivo. 

 

Quanto a relações políticas com o Estado, Olson (2011, p.81) acentua que “a força 

política de um grande sindicato é obviamente maior que a de um sindicato pequeno.”. 

Essa afirmação contradiz algumas considerações quanto ao fato de que grupos pequenos 

podem obter benefícios que, por razões de tamanho e custos, grupos grandes teriam 

maiores dificuldades. 

 

Como componente dos serviços não-coletivos, é importante destacar que dos 316 

(364 menos 48) projetos de leis constantes nas agendas, estavam divididos para as 

seguintes áreas: Direito do Consumidor, Fomento e Desenvolvimento Tecnológico, 

Política Industrial, Energia, Transportes, Meio Ambiente, Desenvolvimento Sustentável, 

Gestão de Recursos Hídricos, Política Agroindustrial, Responsabilidade Social, 

Educação, Inclusão Social, Segurança Pública, Saúde, e Políticas Públicas Institucionais. 

Claramente, os interesses da Fiep são muitos diversificados. Sejam aqueles que afetam 

diretamente as relações comerciais dos empresários industriais situados no Estado do 

Paraná, mas também outros que estão relacionados a aspectos que a sociedade considera 

importantes. Essas ações estão de acordo com a afirmação de Barros (1991, p.77), ao 
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acentuar que “uma divulgação adequada da política comunitária da sua empresa deixa 

claro o que ela faz para ajudar o povo da região. Ajuda a colocar pressões sobre políticos 

locais, no sentido de neutralizar iniciativas que possam ser potencialmente danosas para 

a sua empresa.”. Ainda destaca que “nenhum ministro ou parlamentar estará disposto a se 

desgastar beneficiando empresas que arrastem um sério contencioso social, político e 

econômico com o governo e com a comunidade.”. 

 

Essa preocupação com a sociedade, reafirma-se, é um dos focos da Fiep, o que 

direciona as ações que disponibilizam serviços não-coletivos para qualquer indivíduo, por 

meio do Sistema Fiep, tornando-os, assim, embora prestados por organização privada, em 

serviços públicos do tipo não essencial, indivisível, tais como serviços nas esferas da 

educação e da saúde. Sobre a necessária formalização e coordenação de ações, Olson 

(2011, p.58) destaca que “em qualquer grupo de dimensões maiores, nenhum benefício 

coletivo poderá ser obtido sem algum acordo, coordenação ou organização grupal. Quanto 

maior for o grupo, mais ele precisará de acordo e organização, e quanto maior o grupo, 

maior o número de filiados que por via de regra terão de ser incluídos no acordo ou 

organização grupal.”. A Fiep, como componente do Sistema Fiep, além de suas próprias 

atividades, coordena e dirige as ações do Sesi, Senai e do IEL. 

 

Com os recursos obtidos por meio dos serviços prestados pelo Sistema Fiep, a 

Fiep visa, além de manter, também aumentar a quantidade de filiados, o que pode 

contribuir para a diminuição de custos médios atribuídos a cada membro. Olson (2011) 

denomina esses benefícios de “inclusivos”. Ao mesmo tempo que são “inclusivos”, são 

também “exclusivos”, pois são direcionados também para indivíduos ou empresas não 

filiadas à organização. Quanto aos filiados, dessa forma obtêm benefícios por meio de 

menores custos médios, quando comparados com determinado fornecedor privado de 

serviços semelhantes. 

 

Olson (2011, p.148) destaca que uma das formas que grupos de interesses utilizam 

para obter e aumentar a quantidade de associados, é a disponibilização de serviços não 

diretamente ligados aos interesses que são, de acordo com diretrizes específicas que 

definem os objetivos gerais da organização, a defesa de interesses que, na maioria das 

vezes, provocaram o nascimento dessa mesma organização. Olson (2011, p.148) ainda 

destaca que, com a disponibilização do que chama “produtos privados ou não coletivos, 

ou provesse benfeitorias sociais ou recreativas para filiados individuais teria uma fonte 

desses estímulos positivos.”. Ainda considera que “os lobbies econômicos grandes e 

poderosos são, na verdade, um subproduto de organizações que têm a força e o suporte 

que têm porque desempenham alguma outra função além da de fazer lobby por benefícios 

coletivos.”. 

 

Assim a Fiep, nas concepções de Olson (2011, p.51), é ao mesmo tempo um grupo 

de comportamento inclusivo e exclusivo. Destaca ainda que “a questão de que a 

exclusividade ou inclusividade de um grupo depende mais do objetivo envolvido do que 

de quaisquer características de seu corpo de filiados é importante, já que muitas 
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organizações operam tanto no mercado, para elevar os preços restringindo a produção, 

quanto no sistema político e social, para promover outros interesses comuns.”. Nesse 

caso, Olson (2011) destaca que poderá ocorrer o fato de não-filiados obterem os mesmos 

benefícios que os filiados do grupo. Esse é o caso especifico quanto a legislação tributária 

do ICMS, já que normas tributárias não podem excluir ou incluir membro e não-membro 

de determinado grupo quanto ao benefício concedido, ou mesmo de imposição legalmente 

determinada. 

 

Para a Fiep, a existência de benefícios a não filiados pode contribuir, caso sejam 

identificados, para a construção de mecanismos que os tragam como filiados dos 

sindicatos singulares e, por consequência, da própria Fiep. Assim, além de agregar maior 

quantidade de filiados, é novamente importante destacar, que poderá ter seus custos 

divididos e diminuídos, proporcionalmente a cada membro. 

 

Além de ser um grupo de interesses com ações do tipo inclusivo e exclusivo, a 

Fiep é também do tipo “intermediário”, assim definido por Olson (2011, p.62), quando 

destaca que “um grupo intermediário é um grupo em que nenhum membro obtêm sozinho 

uma parte do ganho suficientemente grande para incentivá-lo a prover o benefício [...], 

em tal grupo um benefício coletivo pode ser obtido ou não, mas nenhum benefício 

coletivo jamais será obtido sem alguma coordenação ou organização grupal.”. 

 

A forma como é construída a Agenda Legislativa da Indústria do Estado do Paraná 

denota esse contexto. Antes de defini-la, são realizadas reuniões em cada sindicato-

membro da Fiep, com o objetivo de identificar e definir os interesses a serem monitorados 

e, se necessárias, ações que visam exercer pressões junto aos poderes Executivo e 

Legislativo, entre outras arenas de decisões, dependendo dos aspectos formais que cada 

interesse segue para ser discutido e implementado, ou até arquivado. Sobre a escolha da 

arena política para o exercício da pressão depende do “grau de congruência entre os 

interesses da instância decisória alvo do lobby e os interesses do grupo de pressão política, 

pode ser avaliado tomando como referência dois fatores: a posição política de cada lado 

e a agenda política desta instância. (Cabral, 2010, p.157). Da mesma forma é a escolha da 

comissão. Cabral (2010) destaca que a escolha “depende do grau de receptividade que 

aquela instância política oferece à posição defendida pelo grupo de pressão, visto que a 

influência tem maior probabilidade de ocorrer sob certas condições políticas.”. 

 

Quanto a formação da agenda, pode ser considerado um destaque apresentado por 

Olson (2011, p.65), quando afirma que “quando o número de participantes é grande, o 

participante típico tem consciência de que seus esforços individuais provavelmente não 

influenciarão muito o resultado final e de que ele será afetado da mesma maneira pelas 

decisões da reunião tanto se se aplicar muito quanto se se aplica pouco no estudo do 

assunto em pauta. Assim, o participante típico pode não se dar ao trabalho de estudar tão 

cuidadosamente o assunto da reunião quanto o estudaria se pudesse tomar as decisões 

sozinho.”. 
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Olson (2011, p.185) destaca outro problema que pode ocorrer nas relações entre 

filiados de determinado grupo de interesses, “quando um benefício coletivo atinge 

somente uma minoria dos filiados da jurisdição, então (na ausência de alguma 

negociação) ele não obterá apoio da maioria e será provido, se o for, somente em um nível 

inferior ao ótimo.”. Essa situação pode ser verificada na forma de atuação da Fiep, quando 

as empresas industriais filiadas a sindicatos singulares podem não se considerar, até certo 

ponto, representadas pelo sindicato que faz parte, e também pela Fiep, já que algumas de 

suas opiniões, decorrente do processo de escolha das ações que são compreendidas como 

de interesse coletivo, não são de seu interesse particular. Esse é um aspecto que pode ser 

considerado como negativo, talvez até provocando a saída dessa empresa industrial como 

membro do sindicato singular. Esse problema é mencionado por vários presidentes de 

sindicatos, quando comentam sobre os mecanismos adotados pela Fiep para a definição 

de interesses que vão compor a agenda futura. 

 

Para diminuir esse risco, Olson (2011, p.66) considera como importante que “as 

organizações recorrem com tanta frequência ao pequeno grupo: comitês, subcomitês e 

pequenos grupos de liderança são criados – e, uma vez criados, eles tendem a 

desempenhar um papel crucial.”.  

 

A Fiep “recorre com frequência” a esses mecanismos, tais como comitês, 

subcomitês e pequenos grupos. Esses são denominados de Conselhos Temáticos, atuando 

de forma permanente. Os temas de cada conselho são os seguintes: Assuntos Legislativos; 

Assuntos Tributários; Infraestrutura; Negócios Internacionais; Comissão da Indústria de 

Produtos Orgânicos; Meio Ambiente; Desenvolvimento das Cidades; Micro, Pequena e 

Média Indústria; Política Industrial, Inovação e Design; Relações do Trabalho; e 

Responsabilidade Social. 

 

Também são permanentes os Conselhos Setoriais, definidos por ramos de 

atividades, quais sejam: Madeireira; Construção Civil; Eletroeletrônica e Metal 

Mecânica; Mineral; Moveleira; Sucroenergética; e Vestuário. 

 

Com base no relatório da Fiep denominado Balanço Gestão 2011 a 2015, o 

chamado Sistema Fiep é uma organização composta pela Federação das Indústrias do 

Estado do Paraná (Fiep), Serviço Social da Indústria (Sesi), Serviço Nacional de 

Aprendizagem Industrial (Senai) e Instituto Euvaldo Lodi (IEL). A seguir estão 

apresentadas várias ações da organização que podem estar no âmbito de serviços não-

coletivos. 

 

Essas organizações que compõem o Sistema Fiep buscam ações integradas que 

possibilitam melhorias na gestão das indústrias paranaenses, por meio da representação 

junto aos poderes Executivo e Legislativo estaduais, além de promover ações nas esferas 

da educação, com vistas ao aprimoramento e treinamento profissional de colaboradores, 

assim como contribuir para a formação mais ampla quanto a incentivos à inovações em 

qualquer das áreas profissionais, e também para o desenvolvimento de práticas que 
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permitam a sustentabilidade das empresas e na melhoria da qualidade de vida de pessoas 

que buscam os serviços oferecidos pelo sistema. 

 

No âmbito de serviços oferecidos aos associados, o Sesi e o Senai no Paraná têm 

como objetivo atuar no âmbito de práticas que permitam o treinamento de colaboradores 

das empresas filiadas aos 108 sindicatos filiados da Fiep, visando tanto o 

desenvolvimento profissional quanto o pessoal, fato que os torna referência na formação 

e qualificação profissional, contribuindo para identificar soluções tecnológicas voltadas à 

competitividade da indústria. 

 

O IEL visa construir parcerias entre o setor produtivo e as instituições de ensino 

superior, como forma de potencializar e reter capital humano para as indústrias 

paranaenses. 

 

Em conjunto, o Sistema Fiep oferece um portfólio de, aproximadamente, 2.500 

serviços que, combinados entre todas as unidades do sistema, somam cerca de 9 mil itens 

de vendas de serviços. 

 

Como forma de integrar as várias ações do Sistema Fiep, foram realizadas 

reuniões, chamadas de Fóruns Setoriais, em todas as regiões-polo no Estado do Paraná, 

possibilitando a todos os associados manifestaram suas opiniões sobre quais deveriam ser 

os objetivos da entidade, assim como sugestões para que os objetivos fossem alcançados. 

Com o apoio de sistemas tecnológicos para gestão empresarial, o sistema pôde estabelecer 

prioridades e construir ferramentas de controle e de acompanhamento de todas as 

atividades do sistema. 

 

Entre várias ações construídas pelo Sistema Fiep, podem ser destacadas as 

seguintes: 

1) Criação de central de Relações com Sindicatos; 

2) Constituição de Coordenadorias Regionais; 

3) Desenvolvimento de Relações Internacionais e de Negócios do Exterior; 

4) Ações para adequação da Fiep, filiados e de empresas quanto aos aspectos do 

Meio Ambiente e de Sustentabilidade; 

5) Criação da Faculdade da Indústria, com seis cursos em nível superior: 

Administração, Direito, Ciências Contábeis, Sistemas de Informações e de Gestão 

de Recursos Humanos. Também foram criados cursos no sistema EAD. 

6) Criação do Colégio Sesi Internacional; 

7) Desenvolvimento de ações quanto a prevenção na Saúde, por meio do Programa 

Cuide-se, com 575.600 atendimentos no período de 2012 a 2015; 

8) Desenvolvimento de ações no âmbito da Segurança do Trabalho, disseminando 

normas e práticas ligados a questões ambientais e de segurança sanitária, 

juntamente com Corpo de Bombeiros; 

9) Incentivo ao programa do Governo Federal Pronatec, por meio do Senai; 
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10) Criação do Programa Senai de Apoio à Competitividade da Indústria, com foco 

na inovação quanto ao uso da Eletroquímica. Nesse programa foi desenvolvida a 

Rede de Pesquisa para a Indústria Aplicada; 

11) Criação do Instituto Senai de Tecnologia em várias unidades do sistema; 

12) Desenvolvimento de Propostas para a Competitividade da Indústria Paranaense, 

com recomendações para a Política Industrial no Estado do Paraná; 

13) Intensificação de diálogos com o Poder Político junto à Assembleia Legislativa 

do Estado do Paraná, e também junto a várias esferas hierárquicas do Executivo 

Estadual; 

Por meio dessas atividades proporcionadas aos filiados da Fiep, ocorreu o 

crescimento de 43% no número de atendimentos, no período de 2012 a 2015; promoção 

de encontros com empresas estrangeiras; promoção de campanhas institucionais, com o 

objetivo de difundir os objetivos do Sistema Fiep para a população paranaense. 

 

Com o apoio de estudos técnicos elaborados internamente, foi possível efetuar 

atividades que permitiram a cooperação entre setores público e privado, juntamente com 

a academia, com o objetivo de incentivar e elaborar pesquisas em vários campos do 

conhecimento científico e tecnológico, que, principalmente, tenham relações diretas com 

os ramos de atividades das empresas industriais situadas no Estado do Paraná. Essas 

atividades propiciaram a construção de 51 propostas técnicas que visavam contribuir para 

a construção de ferrovias, rodovias, e também de melhorias estruturais nos portos 

paranaenses. 

 

Com a utilização de 337 reuniões temáticas no período de 2012 a 2015, ocorridos 

nos Fóruns Setoriais, foi possível estabelecer direcionamentos específicos para os 

conselhos temáticos, o que possibilitou o necessário alinhamento entre os vários setores 

da Fiep. A busca por esse alinhamento está de acordo com as premissas de Offe (1995), 

quando assevera a necessidade de que o grupo de interesse desenvolva relações 

estratégicas entre a estrutura que possui, o ambiente em que está contida e as atividades 

pretendidas. 

 

Derivadas dessas reuniões, foram constituídas 9.282 horas técnicas de assessoria, 

inclusive no aspecto jurídico, tanto direcionadas às necessidades dos sindicatos filiados, 

quanto para também empresas que buscaram esse apoio junto à Fiep. 

 

No âmbito educacional, o Sistema Fiep, no período entre 2012 e 2015, efetuou 5,8 

milhões de matrículas, o que permitiu ao sistema constituir a Rede Colégio Sesi, que 

abrange 53 unidades, sendo uma internacional, formando 15 mil alunos nesse período. 

 

Também efetuou ações no âmbito do programa federal denominado Pronatec. Para 

esse programa, o Sistema Fiep foi responsável por 50% das matrículas no estado. No 

campo do ensino técnico e profissionalizante, o sistema apoiou a Olimpíada do 

Conhecimento. 
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O Sistema Fiep também apoiou vários eventos culturais, atuando no Circuito 

Cultural do Estado, e no apoio ao Centro Cultural Sesi Heitor Stockler de França. 

 

Como forma de apoiar as pequenas e médias empresas, em trabalho conjunto com 

o Sebrae, o Sistema Fiep desenvolveu o Programa Senai de Apoio à Competitividade, 

buscando o apoio financeiro do BNDES, com aporte de 190 bilhões de reais, juntamente 

com aporte também do Senai, no valor de 41 milhões de reais. Ainda desenvolveu 

atividades por meio do Instituto Senai de Inovação, com o apoio de 14 laboratórios 

tecnológicos existentes em vários municípios do Paraná, atendendo 14,6 mil indústrias. 

Para propiciar maior amplitude nas possibilidades de receitas para as micro e pequenas 

empresas, o Sistema Fiep proporcionou apoio financeiro para 80 empresários. 

 

Como forma de melhorar o atendimento aos empresários e seus colaboradores, 

juntamente com os dependentes, o Sistema Fiep criou o Cartão Sesi, já utilizado, até 2015, 

por 467 empresas. 

 

Além de visar a correção de determinados problemas identificados no âmbito de 

novas tecnologias, gestão ambiental e aspectos inerentes à sustentabilidade, o Sistema 

Fiep desenvolveu o Núcleo Senai de Sustentabilidade, constituído como espaço também 

para desenvolver novos projetos. 

 

Com o objetivo de contribuir para a Política Industrial, a Fiep elaborou uma 

proposta, com previsão de 225,5 milhões de reais, para investimentos, necessários para 

execução de novas obras por parte do poder público. Com essas ações, são possíveis a 

implementação de projetos em várias áreas de políticas públicas, reformas necessárias, 

regularizações e adequações estruturais que possam dinamizar a economia estadual. Esses 

investimentos também abrangeram a construção de novas salas de aulas e de novas 

unidades do sistema em vários municípios do Estado. 

 

Como ações institucionais, o Sistema Fiep proporcionou vários fóruns que 

possibilitaram discussões sobre transparência nas relações entre a Fiep e seus filiados, 

assim como com a sociedade paranaense. Também desenvolveu ações que visaram atuar 

juntamente com várias entidades acerca da crescente identificação de corrupção em vários 

âmbitos na sociedade. Para esse fim, elaborou campanha pública como o título: “A 

corrupção não pode passar em branco”. Essa ação foi realizada juntamente com a ONG 

Transparência Brasil e com representantes da Organização das Nações Unidas (ONU). 

 

Decorrente de várias das atividades descritas, o sistema recebeu prêmios, tais 

como: Pacto Global, por ações no âmbito da cidadania; PRIME, Princípios para a 

Educação Empresarial Responsável, por ações que visaram a melhoria da gestão 

empresarial nas micro e pequenas empresas, incluídos treinamentos no âmbito da gestão 

ambiental e da sustentabilidade; Programa Pró-Equidade de Gênero e Raça, que visavam 

diminuir desigualdades de gênero e de raça em qualquer área da sociedade paranaense; 
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Centro Regional de Integração de Expertise, que tiveram o objetivo de desenvolver 

pesquisas juntamente com instituições de ensino superior. 

Na esfera política, a Fiep desenvolveu ações, primeiramente, orientadas pela sua 

Agenda Legislativa da Indústria do Paraná. Essas ações também tiveram o apoio do grupo 

denominado G7, constituído também pela Faep (Federação da Agricultura do Estado 

do Paraná), Faciap Federação das Associações Comerciais e Industriais do Paraná, 

Fetranspar (Federação das Empresas de Transporte de Cargas do Estado do Paraná), 

Fecoopar (Federação das Cooperativas do Estado do Paraná) e a ACP (Associação 

Comercial do Paraná), em alinhamento, na esfera federal, com a CNI (Confederação 

Nacional da Indústria). 

 

Não somente as ações de lobbying junto aos poderes Executivo e Legislativo, mas 

também as elencadas como serviços não-coletivos, podem ser consideradas como ações 

de coerção, isto é, que podem ser compreendidas como estímulo para que as empresas 

industriais não-membras de sindicatos singulares venham a se associar. Todas essas ações 

são compreendidas como recompensas para todos, mesmo para os não-filiados. Vários 

benefícios para que não-filiados, sendo definidos como “incentivo independente e 

“seletivo”, se associem aos sindicatos singulares são descritos no site da Fiep, como 

Benefícios do Associativismo Empresarial, quais sejam:  

 

a) Ampliação da capacidade de ação das empresas diante dos mais diversos atores, 

a partir do conjunto;  

b) Ganhos de escala e ganhos relativos ao poder de mercado, tais como economias 

de escala e poder de barganha junto a fornecedores e a compradores;  

c) Geração e disponibilização de soluções coletivas, como, por exemplo, serviços 

de garanti de crédito, prospecção de oportunidades de negócios, infraestrutura, 

serviços contábeis, desenvolvimento de produtos e sistemas de informação;  

d) Redução de custos e riscos relativos de ações e investimentos que podem ser 

assumidos coletivamente, a exemplo dos custos de prospecção, produção, 

informação e inovação;  

e) Acúmulo de capital social, pelo compartilhamento de normas e valores e pela 

geração de confiança entre os associados, proporcionando maior abertura para 

discussão de problemas, distribuição igualitária dos resultados obtidos, poder 

compartilhado, auxílio mútuo constante, aprendizagem coletiva;  

f) Condições favoráveis para atividades de inovação, facilitando a interação e a 

parceria com instituições como governo, centros de tecnologia, universidades, 

empresas de grande porte, tanto no País quanto no exterior. 

 

O aspecto seletivo é caracterizado por benefícios que podem ser direcionados 

somente a filiados do grupo. Olson (2011, p.72) destaca que outro incentivo para que 

indivíduos se sintam “obrigados” a se constituir como membro de grupo, além do 

comportamento racional econômico, é o fato de “algumas vezes sentem-se motivadas 

também por um desejo de prestígio, respeito, amizade e outro objetivos de fundo social e 
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psicológico.”. Esse aspecto motivador forma o “status social e constitui forma de 

aceitação social, que são benefícios individuais e não-coletivos, funcionando como 

incentivo seletivo”. (2011, p.73). Essa percepção foi confirmada pelos presidentes de 

sindicatos filiados que responderam aos questionários. 

 

No sentido que as ações da Fiep podem ser incentivadoras para que não-filiados 

tomem a decisão de se tornar filiados da organização, e não somente formas de coerção, 

como um exemplo de violência não física, pode ser citado, literalmente, as afirmações de 

Olson (2011, p.87): 

 

“Muitos sindicatos nacionais tiram alguma força da federação, isto é, do fato de que 

seus filiados pertencem a pequenos sindicatos locais e, portanto, em um certo grau 

desfrutam das vantagens do pequeno grupo. Os pequenos grupos, por sua vez, podem 

ser mantidos no sindicado nacional através de benfeitorias não-coletivas fornecidas 

aos sindicatos locais pelo sindicato nacional. O sindicato nacional pode fornecer 

assessorias de especialistas aos sindicatos locais.”. 

 

Embora nesse item não é objetivo qualquer análise sobre ações do Estado, 

interessante destacar que, quanto a fornecer benfeitorias aos indivíduos, Olson (2011, 

p.105) faz uma analogia pertinente entre sindicato e Estado, demonstrando semelhanças 

quanto a objetivos de grupos. Nesse caso, compreendendo que o Estado também é uma 

espécie de grupo. Afirma que “tanto o sindicato quanto o Estado proveem principalmente 

benfeitorias comuns ou coletivas para grandes grupos. Portanto o membro individual do 

sindicato, como indivíduo que paga impostos, não terá condições de providenciar sozinho 

o fornecimento de benefício coletivo.”. Dessa forma, essas situações também ocorrem em 

sindicatos constituídos como grupos de interesses empresariais. 

 

Outra afirmação de Olson (2011, p.160) corrobora o fato de que o lobby que o 

grupo exerce junto ao Estado pode não ser o principal objetivo desse mesmo grupo, ao 

considerar que “muitas associações de classe, contudo, têm condições de obter mais força 

extra graças ao fato de que, além das atividades lobísticas, proveem alguns serviços não-

coletivos aos seus filiados.”. 

 

Quanto a capacidade da Fiep de se constituir como importante grupo de interesses, 

Olson (2011, p.161) considera que “a comunidade empresarial como um todo não é um 

pequeno grupo privilegiado ou intermediário.”. No entanto, a afirmação seguinte a essa 

frase, em que, ao afirmar que é um grande grupo, considera que “por isso ela padece dos 

mesmos problemas organizacionais que os outros segmentos da sociedade”, não pode ser, 

atualmente, confirmada, não somente pelo contexto da Fiep exposto nessa pesquisa, mas 

também por outras realizadas por diversos autores, tais como Mancuso (2004) e Santos 

(2011), que estudaram ações da Confederação Nacional da Indústria (CNI), confirmando 

que, mesmo sendo grande grupo de interesses, está plenamente organizada não somente 

como grupo de pressão, mas também na disponibilização de vários benefícios não-

coletivos. 
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Contrariamente a afirmação de Olson (2011, p.162), acerca da National 

Association of Manufacturers, de que “na prática ela (a entidade sindical, grifo nosso) é 

sustentada e controlada apenas por um punhado de empresas realmente grandes”, o cargo 

de Presidente da Fiep foi ocupado por representantes de industrias de diversos ramos de 

atividades, tais como construção civil, agropecuários, indústrias gráficas, serviços do 

ramo da segurança, e indústria do vestuário. Além de serem representantes de empresas 

industriais, ainda atuaram como advogados, engenheiros, líderes de clubes de serviços. 

Alguns vieram de sindicatos singulares, então, filiados da Fiep. Portanto, de forma 

bastante diferente do caso analisado por Olson (2011). 

 

Também a afirmação de Olson (2011, p.162) de que os grandes grupos de 

interesses por ele analisados “não atraem o apoio direto do conjunto da comunidade 

empresarial. [...]. Por essa razão, a comunidade empresarial considerada como um todo 

não é excepcionalmente eficaz como grupo de pressão”, também não é sustentada pelas 

pesquisas de Diniz (1978), Leopoldi (2000), Mancuso (2004) e Santos (2011), as quais 

contrariam fortemente a versão sobre Debilidade Política, que em outros tempos, eram 

apregoadas aos empresários como atores políticos. 

 

Outra afirmação de Olson (2011, p.172) de que não existem evidências quanto a 

que não-filiados de grupos de interesses passaram a ser filiados foi decorrente das 

atividades lobistas, pode ser extensiva à Fiep, pois, de acordo com entrevistas não 

estruturadas com alguns empresários industriais, o incentivo principal para serem filiados 

dos sindicatos singulares abrangidos pela Fiep foi a amplitude de serviços não-coletivos 

disponibilizados pelo Sistema Fiep (Sesi, Senai e IEL). 

 

Ações do Sistema Fiep atuam de acordo com as considerações de Olson (2011, 

p.186), quais sejam: “À medida que o desenvolvimento econômico prossegue e a 

tecnologia se torna mais sofisticada, provavelmente também é verdade que educação e 

pesquisa se tornam proporcionalmente mais importantes, e muitos tipos de educação e 

pesquisa parecem prover significativas benfeitorias para a sociedade.”.  

 

Com base no site da Fiep podem ser verificadas várias ações do Sesi, Senai e IEL, 

com vistas a proporcionar educação, não somente ligada a treinamentos técnicos 

específicos para determinados ramos de atividade empresarial, tais como a indústria do 

vestuário e para a indústria metal mecânica, por exemplo. Por meio do projeto intitulado 

Graduação Tecnológica, o Senai também atua em cursos regulares de graduação nas 

seguintes áreas: Manutenção Industrial, Design de Modas, Automação Industrial e 

Alimentos. 

 

Também oferece cursos de pós-graduação, lato e stricto sensu, nas seguintes 

áreas: Eficiência Energética na Indústria, MBA em Gerenciamento de Projetos, 

Gerenciamento de Obras de Edificações, Gestão da Manutenção Industrial, Gestão da 

Qualidade e Segurança de Alimentos, Serviços e Equipamentos de Redes, Design de 

Moda, Gestão Estratégica em Moda, Gestão e Marketing Digital para Moda, 
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Industrialização de Produtos de Origem Animal, e Refrigeração e Climatização aplicada 

à Indústria Alimentícia. 

 

Olson (2011, p.187) ainda considera que, da mesma forma que o Estado aumentou 

sua capacidade de prestação de serviços, principalmente pela demanda da sociedade, 

também grupos de interesses agem da mesma forma. Derivado desse aumento na 

prestação de serviços coletivos, por parte do Estado, e de serviços não-coletivos por parte 

de grupos de interesses, é possível afirmar que também aumentaram as externalidades 

para os dois tipos de grupos de interesses, o Estado e a Fiep. Olson (2011) considera que 

esse aumento decorreu por três motivos: 1) Aumento do número de problemas que 

requerem ação governamental em serviços passíveis de serem oferecidos, também, pela 

iniciativa privada; 2) Aumento dos impactos das externalidades, por meio dos serviços 

prestados pelos dois grupos de interesses, junto à sociedade e para os filiados das 

organizações privadas, principalmente as externalidades ligadas ao “bem-estar”; e 3) 

Possível aumento de conflitos entre indivíduos, decorrentes de determinadas 

externalidades proporcionadas pelos dois grupos de interesses. 

 

Constatadas as ações do Sistema Fiep, pode-se considerá-los como decorrentes do 

que Olson (2011, p.190) chama de “empreendedorismo político”, quando acentua que 

“líder que ajuda a organizar esforços para prover um benefício coletivo” faz com que a 

sociedade possa chama-lo de “empreendedor político.”.  

 

Como empreendedor político, a Fiep também atua em negociações políticas junto 

aos poderes Executivo e Legislativo, o que provoca “custos de negociação que não podem 

ser ignorados”. (Olson, 2011, p.190). Ainda acentua que o ato de negociar toma tempo, e 

que os filiados do grupo “perdem algo a cada dia que passa sem terem um suprimento 

ótimo no futuro.”. Esse fato acentua que o custo a ser considerado não é somente aqueles 

compreendidos como gastos financeiros, mas também o tempo dispendido pelos 

indivíduos que dirigem e representam a Fiep. Com base no site da Fiep, todos são 

empresários industriais, portanto, uma parte do tempo que, em princípio, dedicariam a sua 

atividade empresarial, destinam para atividades inerentes aos objetivos da Fiep. Como a 

entidade, de acordo com seu estatuto, não pode destinar remunerações específicas para 

seus dirigentes, esse tempo, se traduzido em recursos financeiros, precisa ser considerado 

no custo total. 

 

Finalmente, de acordo com o Estatuto da Fiep, a busca pela inovação em serviços 

não-coletivos que podem ser colocados à disposição aos filiados, e também para não-

filiados, está em sintonia que a afirmação de Olson (2011, p.192), quando acentua que “o 

empreendedor de sucesso no caso do grande grupo, então, é acima de tudo um inovador 

na área dos incentivos coletivos. Dado que os grandes grupos são muitas vezes integrantes 

de coalizões ainda maiores e podem eles mesmos conter muitos subgrupos, o 

empreendedor que trabalhar com um grande grupo com frequência será também um 

barganhador, como o é no caso do pequeno grupo.”. 
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A Fiep está completamente em sintonia com essa afirmação. Como componente 

de uma coalização, acompanha as outras federações de empresários industriais existentes 

no Brasil, por meio da coordenação da CNI. Paralelamente, a Fiep está estruturada em 8 

Casas da Indústria, situadas em cidades-polo do Estado, que atuam como assessores 

diretos a 108 sindicados empresariais filiados. Estes aglutinam os interesses de 54 mil 

empresas industriais, distribuídos em 32 segmentos, sendo responsável por 21,8% do PIB 

do Estado, além de gerar, segundo o site da Fiep, 792 mil empregos. Destaque-se, ainda, 

que em 2014 o Estado do Paraná alcançou PIB de R$ 348 bilhões, atrás somente de São 

Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Rio Grande do Sul. 

 

O fornecimento de serviços não-coletivos tanto para filiados, e também para não-

filiados, é uma das estratégias utilizadas pela Fiep, também, para aumentar a filiação de 

empresas industriais aos seus sindicatos e, com essa ação, fortalecer financeiramente esse 

mesmo sindicato. Como consequência indireta, estará fortalecendo financeiramente 

também a própria Fiep.  

 

De certa forma contestando as condutas de Olson (2011) quanto a compreender a 

lógica das ações de grupos de interesses, e também de Aragão (1994, p.50), quando este 

propõe que as análises de grupos de interesses devem ser direcionadas às características 

e objetivos específicos de cada, isto é, as análises deveriam observar os seguintes 

aspectos: a) Quanto a origem interno ou externo; b) Quanto a natureza: permanente ou 

transitório; c) Quanto a motivação: econômica, classista, ideológica, religiosa, cultural, 

política, profissional, ambiental e geográfica. Mesmo com esses critérios, Aragão (1994) 

acentua que elas não são isoladas, pois, “quase nunca as motivações surgem isoladamente 

como fator impulsionador da atuação dos grupos de pressão. Na maioria dos grupos, está 

presente a motivação econômica, permeada por fatores políticos, profissionais e/ou de 

caráter regional.”. 

 

De alguma forma concordando com as afirmações de Aragão (1994), Offe (1995) 

quando comenta sobre as formas de atribuição de status público aos grupos de interesse, 

apresenta algumas questões que entende necessárias para as análises sobre grupos de 

interesse e de pressão, tais como: a) Que fatores levam à formação de um grupo de 

interesse? No caso da Fiep, conforme consta em dados disponíveis em seu site, que já 

existiam historicamente no Paraná algumas iniciativas de ramos mais economicamente 

desenvolvidos, vários deles que investiram no ramo da indústria da transformação de 

produtos agrícolas. A partir de legislação promulgada no primeiro governo de GETULIO 

Vargas, foram definidos critérios, normas e procedimentos para que as empresas, caso 

desejassem manter relações políticas com os poderes Executivo e Legislativo, deveriam, 

obrigatoriamente, efetuar seus registros junto a sindicatos específicos do ramo, e estes, a 

sindicatos que deveriam organizar a atividade sindical empresarial no âmbito do estado, 

isto é, as Federações. Essas federações deveriam constituir-se como filiados de sindicato 

que tinha o objetivo de representar seus interesses, junto aos poderes Executivo e 

Legislativo. Assim, nasceram as Confederações. No âmbito das empresas que atuam 
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como indústria, foi constituída a Federação das Indústrias do Estado do Paraná (Fiep), em 

1944, que já se constituía como membro da Confederação Nacional das Indústrias (CNI).  

 

A segunda questão apresentada por Offe (1995) sobre as ações políticas de grupos 

de interesses: O que determina sua influência e seu poder relativos no processo político? 

Embora as pesquisas de Oliveira (2004) e de Santos, Mancuso, Baird e Resende (2016) 

trouxeram, destacadamente, que os lobistas que responderam aos questionários aplicados 

atribuíram forte relevância nas ações de lobbying junto aos poderes Executivo e 

Legislativo, por outro lado, pesquisas de Mancuso (2004) e de Santos (2011), destacam 

que não é possível determinar níveis de influência de grupos de pressão sobre resultados 

desejados no processo político. 

 

Uma terceira questão apresentada por Offe (1995): Como podem ser 

compreendidas a articulação específica e a definição daquelas demandas que uma 

organização de interesse alega serem “de interesses” daqueles representados pela 

organização? Essa pesquisa, já iniciando por essa comparação entre as atividades da Fiep 

e a teoria de Olson (2011), somados a outros tópicos que estão dispostos a seguir, 

destacando aspecto sobre quais são as atividades de lobbying; algumas formas de 

mensuração e análises dessas atividades de lobbying, inclusive com a comparação com 

outras pesquisas, permitem uma forma de compreensão e articulações das ações da Fiep 

quanto a suas relações políticas com os poderes Executivo e Legislativo do Estado do 

Paraná, com destaque para interesses na esfera da legislação do ICMS. 

 

Ao responder a essas questões, Offe (1995, p.224)) destaque que a pesquisa 

apresenta respostas para os seguintes aspectos, inerentes a analisar grupos de interesses: 

São esses os aspectos: “1) O nível da vontade, da consciência, do sentimento de identidade 

coletiva e dos valores dos filiados que constituem o grupo de interesse; 2) O nível da 

“estrutura de oportunidade” socioeconômica da sociedade dentro da qual um grupo de 

interesse emerge e atua; 3) As formas e as práticas institucionais que são proporcionadas 

ao grupo de interesse pelo sistema político e que conferem um status particular à sua base 

de operação.”. É preciso ressaltar que essa pesquisa não responde ao primeiro aspecto. 

Não buscou analisar quanto a sentimentos de identidade dos filiados da Fiep. Mas 

permitiu análises sobre a estrutura socioeconômica no qual o grupo atua, assim como as 

formas e práticas institucionais, como foi destacado, além das ações de lobbying, quanto 

aos vários serviços não-coletivos proporcionados, tanto a filiados como a não filiados da 

entidade. 

 

No entanto, mesmo com as respostas para as questões apresentadas e as 

referências aos aspectos destacados por Offe (1995, p.225), este compreende que a análise 

fica incompleta, pois “falha em não considerar a relevância do segundo e do terceiro 

elementos das organizações de interesse”. Acentua que considerar como base para a 

análise somente a teoria pluralista, deixa de utilizar “parâmetros ideológicos, econômicos 

e políticos”. 
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Offe (1995, p.225) destaca que as análises sobre grupos de interesses deveriam 

também abordar a estrutura política, pois, qualquer grupo de interesses é “em parte, uma 

variável dependente, e não independente, da decisão da política pública”, isto é, os grupos 

de interesses passam a possuir “status” político, o que permite obter vantagens e 

privilégios, “mas, por outro, tem de aceitar certas limitações e obrigações restritivas.”. 

Dessa forma é que o Estado define, as quais condicionam as ações desses grupos. Offe 

(1995, p.241) ainda destaca, na ótica do Estado, que “os motivos subjacentes são, antes, 

de natureza pragmática e “funcionalista”: facilitar a resolução do conflito distributivo, 

obter um conhecimento mais sólido e previsível necessário à elaboração da política, livrar 

a burocracia estatal do poder de veto de grupos de interesse imprevidentes, combater mais 

eficazmente a inflação, a recessão e a crise fiscal e assim por diante.”. Essa é uma das 

críticas de Offe (1995) ao modelo apresentado por Olson (2011), pois esse não considera 

esses aspectos sobre o fato de que o Estado é que define as relações com os grupos de 

interesses, que, evidente, muitas vezes, não são harmônicos em possíveis parcerias. 

 

Nesse sentido, as análises devem considerar, além das premissas do Pluralismo 

Político, também as regras, formais e informais, que o Estado define quanto a como, 

quando e de que forma os grupos de interesses podem criar e manter relações políticas 

com esse mesmo Estado. Portanto, é o Estado que concede o “status” político para 

qualquer grupo de interesse. No Brasil isso está muito claro, quando o Estado criou a 

legislação específica sobre como devem ser criados os sindicatos, e suas formas de 

existência e relacionamentos. 

 

Mas, é preciso destacar, como ressaltam pesquisas de Bresser-Pereira (1972), 

Leopoldi (2000), Diniz (1978), Diniz (2009), que mesmo o Estado sendo 

“condescendente” quanto a “abrir” possibilidades de relações políticas com os 

empresários, estes, com os recursos disponíveis que estiveram ao alcance, ao longo da 

história brasileira, foram galgando espaços e aumentando sua relevância nos processos 

políticos, inclusive, ainda com pouca relevância, como um marco histórico, na 

Assembleia Nacional Constituinte de 1988. (Troiano, 2013). As ações de empresários 

como atores políticos também são destacadas, entre vários, por Cabral (2007), ao estudar 

sobre os padrões de ação política frente a questões ambientais. 

 

No contexto de relações políticas modelado por Olson (2011), destaca que os 

serviços não-coletivos, adicionados a coalização de entidades as quais pertence a Fiep, 

quanto a ações de lobbying, permite maior amplitude nas ações políticas. Essas ações 

políticas estão descritas a seguir. 

 

 

 

5.2 - Ações políticas da indústria paranaense junto à Assembleia Legislativa do 

Estado do Paraná. 

 

O contexto de ações e decisões políticas que impactam o espectro econômico é 

abrangente e complexo. Mesmo na hipótese de tentar uma delimitação a ações e decisões 
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políticas que afetam atividades empresariais, especificamente no âmbito das indústrias, 

continua abrangente e complexo. 

 

Sabidamente que as ações e decisões direcionadas à gestão de empresas industriais 

é também complexa e abrangente, mesmo em estudos que se limitam a buscar 

compreender como, porque, formas adotadas, procedimentos, contexto e, se possível, 

detalhes dessas ações e decisões, além da compreensão dos caminhos e dos resultados 

obtidos. Incluindo no estudo dessas ações e decisões o contexto político que essas 

empresas industriais estão inseridas, torna qualquer tipo de estudo ainda mais abrangente 

e complexo.  

 

Acrescente-se a esse contexto, a dinâmica econômica atual, mas, principalmente 

no Brasil, a situação precária quanto a déficits fiscais vividos nos governos federal, 

estadual e municipais, aspectos que, invariavelmente, influenciam em decisões tributárias 

que, na maioria das vezes, vão contra muitos dos interesses das empresas industriais. 

(Politi e Mattos, 2009 e 2010). (Dulci, 2002) e Maciel (2009). 

 

Não é nenhuma novidade afirmar que ações e decisões oriundas do Estado, 

especificamente aquelas que abrangem legislações tributárias, causam impactos nas 

ações, decisões, procedimentos e resultados da gestão dessas empresas industriais. 

 

Compondo esse contexto e ressaltando o aspecto da complexidade quanto a 

legislação tributária, não pode ser deixado de ressaltar as diversas dúvidas jurídicas. Entre 

essas dúvidas estão vários temas que estão aguardando decisões do Superior Tribunal 

Federal (STF), principalmente quanto a benefícios fiscais concedidos pelos Estados no 

âmbito do ICMS. Deve-se ressaltar que, em várias decisões, o STF acentuou que 

“qualquer isenção, incentivo, redução de alíquota ou de base de cálculo, crédito 

presumido, dispensa de pagamento ou outro benefício fiscal relativo ao ICMS, concedido 

sem prévia aprovação em convênio celebrado no âmbito do CONFAZ, é 

inconstitucional”. Embora o Artigo 4º., da Lei 11417/2006 permite que “A súmula com 

efeito vinculante tem eficácia imediata, o Supremo Tribunal Federal, por decisão de 2/3 

(dois terços) dos seus filiados, poderá restringir os efeitos vinculantes ou decidir que só 

tenha eficácia a partir de outro momento, tendo em vista razões de segurança jurídica ou 

de excepcional interesse público.”.  

 

Portanto, caso alguma empresa industrial, ou ramo específico, consiga a 

concessão, por parte de algum Estado, de benefício fiscal, e este seja contestado junto ao 

STF, existe a possibilidade de que a empresa, ou o ramo, não sejam prejudicados em atos 

passados. Mas, as operações posteriores serão impactadas pela decisão judicial, o que 

exige análises sobre novas ações quanto a prováveis modificações nas operações 

comerciais e nos resultados da empresa. 

 

Compreendendo a existência desse contexto é importante reafirmar que esse 

estudo tem o objetivo de identificar e analisar as formas adotadas pelas empresas 
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industriais situadas no Estado do Paraná, por meio da representação efetuada pela 

Federação das Indústrias do Estado do Paraná (Fiep), que possam interferir, como 

propostas ativas apresentadas aos poderes Executivo e Legislativo do Estado do Paraná, 

que possibilitem a essas empresas buscar benefícios tributários, ou tentar diminuir, ou 

extinguir, quaisquer aspectos negativos aos interesses dessas empresas, no âmbito da 

legislação do Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre 

Prestações de Serviços de Transporte Interestadual, Intermunicipal e de Comunicação 

(ICMS). 

 

Acentua-se, delimitando essa pesquisa, que o contexto das ações e decisões que 

visam a otimização da gestão empresarial, assim como dos aspectos jurídicos, é 

abrangente e complexo, no entanto, não são consideradas nas análises. 

 

As ações e decisões das empresas industriais, representadas pela Fiep que são foco 

desse estudo, estão baseadas, inicialmente, nos direcionamentos apresentados na Agenda 

Legislativa da Indústria do Estado do Paraná, que está referenciada a seguir com a palavra 

Agenda, entre os anos de 2005 a 2015, especificamente para a legislação do ICMS. 

 

As ações e decisões estudadas nessa pesquisa, realizadas pela Fiep, estão 

abrangidas pelo conceito e características de Lobbying. É preciso destacar que ainda 

existe alguma percepção de que ações de lobby estejam ligadas a aspectos não éticos, 

bastando acompanhar comentários e reportagens originários de várias fontes da impressa, 

que destacam, notadamente, aspectos de ações policiais que visam identificar atos e 

indivíduos que buscam algum tipo de benefício que não esteja, de qualquer forma, 

abrangido por definições de ética nas relações entre pessoas e, até por consequência, 

contrárias a legislações que definam relações entre público e privado no Brasil. 

 

Embora possa ser identificado que essas ações existem, esse estudo não visa 

qualquer análise sobre ações não-éticas e não-legais, que, conceitualmente, estejam no 

âmbito do que se entende como Corrupção. 

 

Outro direcionamento adotado pela pesquisa, é o fato de que o Brasil, até por 

definição constitucional, é um país pluralista, em termos de ações e decisões políticas. 

Nesse sentido, as empresas industriais, nesse estudo representadas pela Fiep, são 

compreendidas como atores políticos, isto é, são parte legítima, de acordo com expressão 

definida na Constituição Federal, que podem, a qualquer momento e por qualquer motivo, 

propor ações que visem anular o que possam considerar como lesivo ao seu patrimônio. 

 

Abrangidos pelos conceitos e características do Pluralismo Político, as ações e 

decisões emanadas da Fiep podem ser contestadas por qualquer outro ator político. Nesse 

sentido, os interesses das empresas industriais paranaenses podem ser alcançados, desde 

que consigam utilizar recursos políticos, de forma que possam contestar ações e decisões 

de outros atores políticos. 
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Mancuso (2004, p.53), citando Dahl (1961), acentua que recurso político “é tudo 

que possui valor em uma sociedade e pode ser utilizado pelo ator com o objetivo de 

moldar uma decisão política, como por exemplo dinheiro, posição social, boas conexões 

com ocupantes de cargos públicos, informação, inteligência, honra, boa reputação, 

controle sobre a oferta de bens e serviços valorizados, tempo, popularidade, legitimidade, 

legalidade, entre muitas outras coisas.”. 

 

É importante considerar que qualquer ator político pode estar em desigualdade 

quanto a possuir e utilizar qualquer desses recursos políticos. (Olson, 2011). Nesse 

sentido, os recursos políticos possuídos e em condições de serem utilizados pela Fiep, em 

prováveis diferenças e divergências com os poderes Executivo e Legislativo do Estado do 

Paraná, interferem na ações e decisões políticas de ambos atores, o que pode provocar, 

para a Fiep, dificuldades no alcance de objetivos, nessa pesquisa, destacadamente quanto 

a legislação do ICMS. 

 

Especificamente quanto a alterações na legislação do ICMS, via Legislativo, as 

normas existentes no Regimento Interno da Assembleia Legislativa do Estado do Paraná 

(ALEP), permitem ações que possibilitam dificultar o processo de análise, votação e 

aprovação de propostas, tais como assinaturas mínimas para apresentar propostas, quórum 

mínimo para abrir votações, proposições de emendas, análises contrárias a relatos 

elaborados por comissões, solicitações de novas análises por outras comissões, 

solicitações de acréscimos de mais informações, e até ações que dificultam que outros 

atores que se apresentem como interessados, tenham dificuldades em apresentar seus 

argumentos. De acordo com Mancuso (2004, p.54), são ações que visam a não-decisões. 

 

Embora a legislação eleitoral proíba que entidades sindicais formalmente apoiem 

candidatos em eleições (Lei 9504/97, artigo 24, inciso VI), uma forma de ação política 

que empresários industriais possam utilizar é apoiar na escolha de indivíduos que 

pretendam atuar como parlamentares. Vários empresários buscaram atuar como 

deputados estaduais. Na atual legislatura, 2014 a 2018, de 51, existem 5 que, no perfil 

constante no site da ALEP, embora o currículo seja, principalmente na área política, 

podem ser identificados, também, como empresários. Essa ação de apoio individual foi 

destacada por vários dos presidentes de sindicatos que responderam o questionário 

aplicado. Entendem que é preciso que as empresas industriais paranaenses atuem mais 

efetivamente na política estadual, para que aumente a quantidade de deputados estaduais 

que conheçam as realidades e possam apoiar os interesses dessas empresas. 

 

Outra forma que os empresários industriais, como indivíduos, podem buscar como 

forma para influenciar nas relações políticas com deputados estaduais, é no financiamento 

de campanhas eleitorais. Ainda, conforme destaca Mancuso (2004, p.57), mais uma forma 

de influenciar em ações e decisões políticas na esfera do Executivo, é sugerir ou vetar 

nomes para cargos administrativos. Por meio desses indivíduos e de acordo com a 

autonomia política, existe a possibilidade, pretendida ao menos, de que interesses 

defendidos pela Fiep possam ser intermediados positivamente. 
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Mancuso (2004, p.58) ainda destaca que a ação política da indústria não termina 

na finalização do processo legislativo. Normalmente a legislação do ICMS, para ser 

implementada, necessita de regulamentações que ficam a cargo da Secretaria da Fazenda, 

por meio de decretos, resoluções e outros atos normativos de sua autonomia. Assim, as 

empresas industriais ainda podem buscar exercer algum tipo de influência, na busca de 

diminuir prováveis impactos negativos em seus interesses. 

 

 Nesse estudo fazem parte da pesquisa, entrevistas com ex-secretário da Secretaria 

da Fazenda do Estado do Paraná, funcionários da Fiep que pertencem ao Departamento 

de Assuntos Legislativos (DAL), responsáveis pelas ações de lobby junto aos poderes 

Executivo e Legislativo do Estado do Paraná, e dois consultores terceirizados que 

elaboram estudos técnicos no âmbito da legislação do ICMS. Por meio de 10 

questionários, foram obtidas informações junto a presidentes de sindicatos filiados da 

Fiep; a 04 deputados estaduais que compuseram a Comissão de Finanças e Tributação da 

ALEP no ano de 2016; a um servidor público que exerceu cargos em departamentos 

ligados à Secretaria da Fazenda do Estado do Paraná. Além desses, também foram 

utilizados dados disponibilizados no site da Fiep. 

 

 Internamente, a Fiep, por meio do Departamento de Assuntos Legislativos, efetua 

o monitoramento de todas proposições apresentadas na ALEP, com acompanhamento da 

tramitação até o final do processo. 

 

 A partir da proposição apresentada, são realizadas análises, tanto nos aspectos 

constitucionais quanto nos impactos sobre os interesses das empresas industriais que a 

Fiep representa, além de prováveis influencias, por exemplo, em aspectos ecológicos, 

ambientais, saúde pública, propensão em melhorar as condições para melhoria da 

distribuição de renda e, importante, em prováveis influencias políticas, sejam no âmbito 

do Legislativo e no Executivo, inclusive no contexto de municípios. Essas análises são, 

conforme o tema, apoiadas por estudos de técnicos nas áreas do direito, economia, 

medicina, engenharia, biologia, entre outros que possam, de qualquer forma, contribuir 

para melhores esclarecimentos, tanto para a Fiep, quanto na influência sobre deputados 

estaduais. 

 

 Após esses estudos, são realizadas reuniões com representantes de sindicatos 

filiados, com análises sobre os possíveis efeitos que a proposta de lei apresentada na 

ALEP possa infringir às empresas representadas pelos sindicatos. 

 

 Com base nesses estudos e reuniões, a Fiep assume sua posição, com a utilização 

das seguintes palavras: Convergente, Convergente com Ressalvas, Divergente, e 

Divergente com Ressalvas. Caso a proposição apresentada na ALEP seja alterada, a Fiep 

também poderá alterar sua posição. 
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 Definida a posição, a Fiep envia relatórios a todos os sindicatos filiados da 

federação, para que, ao conhecerem a proposta, as análises e posição da Fiep, possam 

novamente avaliar e contribuir para outras análises. 

 

 Caso entenda necessário, a Fiep, por meio de funcionários que atuam no 

Departamento de Assuntos Legislativos, e com o apoio de estudos realizados pelos 

consultores técnicos externos, e também de representantes de sindicados filiados, busca 

construir relações com os deputados estaduais, secretários de estado, e também com 

servidores públicos em setores específicos do Executivo e do Legislativo, com o objetivo 

de, primeiro, apresentar os estudos e argumentos que entendem, possam contribuir para o 

fornecimento de maiores e melhores informações sobre o tema abrangido pela proposta. 

A Fiep, com base nesse esclarecimento, tenta exercer pressões que visem aprovar 

propostas que estejam no âmbito dos interesses de seus representados, isto é, quando a 

Fiep é Convergente. Caso a Fiep seja Divergente, que a proposta seja arquivada. 

 

 De acordo com Mancuso (2004), quando analisa os impactos das proposições 

apresentadas na Câmara de Deputados e no Senado Federal sobre o chamado “Custo 

Brasil”, o sucesso das relações políticas com o Legislativo está nesses dois aspectos: 

aprovação de propostas que a entidade seja Convergente, ou, caso a entidade seja 

Divergente, que a proposta seja arquivada. 

 

 A pressão sobre os deputados estaduais e servidores públicos que atuam em 

setores ligados à Secretaria da Fazenda não é exclusiva da Fiep. A própria Constituição 

Federal, de acordo com o conceito e características do Pluralismo Político, atribui essa 

possibilidade a qualquer indivíduo, ou entidade. Assim como com a Fiep, as pressões 

também podem, e são, exercidas, no âmbito das empresas industriais paranaenses, por 

sindicatos que atuam como representantes de determinado ramo industrial. Essa ação não 

necessita, obrigatoriamente, de permissão, ou mesmo o apoio, da Fiep. Pode ser exercida 

individualmente, já que a Fiep visa, em princípio, atuar em interesses que atendam a todas 

as indústrias paranaenses. 

 

 A pressão política pode ser realizada em qualquer dos estágios, desde a 

formulação por parte de setores da Secretaria da Fazenda, ou outro que tenha interesses 

na legislação do ICMS. A proposição também poderá ter origem em comissões da ALEP, 

ou ainda, como iniciativa de qualquer sindicato, ou ainda da própria Fiep. 

 

 Como praticamente todas as proposições no âmbito da legislação do ICMS passam 

pela Comissão de Constituição e Justiça e também pela Comissão de Finanças e 

Tributação, essas duas são monitoradas e acompanhadas diariamente, tanto por meio das 

atas das reuniões, como pela participação de funcionários da Fiep, quanto por contatos 

com assessores dos deputados estaduais que compõem essas duas comissões. 

 

 Em participações nas reuniões das comissões é possível apresentar argumentos, 

principalmente para o relator, que visem alterações que, em primeiro momento, atendam 
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os interesses, ou, que evitem aprovar propostas que possam prejudicar interesses de 

empresas industriais paranaenses. 

 

 Também são efetuadas reuniões, ou contatos específicos, com deputados 

estaduais, e também com líderes de partidos políticos, ou ainda com líderes de bancadas 

que sejam, de alguma forma, interessadas nas propostas. 

 

 Como forma de conhecer aspectos sobre relacionamentos de sindicatos filiados da 

Fiep sobre ações e decisões no âmbito político, foram enviados 10 questionários 

escolhidos de acordo com contatos com Diretor da Fiep no Município de Maringá, entre 

aqueles que, no seu entendimento, são mais atuantes no aspecto político, respondidos 

pelos respectivos presidentes.  Portanto, pode-se afirmar que foi, metodologicamente, 

uma amostra intencional, que não permite que as respostas sejam compreendidas como 

uma referência a todos os sindicatos filiados. Cópia do questionário aplicado está no 

Anexo 01 desta pesquisa. 

 

 Em primeiro momento, foi questionado sobre a percepção quanto ao fato de que 

as ações da Fiep atendem os interesses das empresas industriais paranaenses. Todos 

concordam que a Fiep tem apresentado forte atuação na defesa desses interesses. Também 

concordam que a legislação tributária do ICMS interfere fortemente sobre as operações 

comerciais realizadas pelas empresas ligadas aos sindicatos respondentes. 

 

 Acentuam que, além de altas alíquotas desse tributo, outro grande problema é a 

atuação de outros estados quanto a fornecerem incentivos fiscais mais vantajosos para as 

indústrias, provocando fortes problemas quanto a competitividade e concorrência. 

 

 Os sindicatos acentuam que a Fiep deve tomar as seguintes ações para atuar mais 

fortemente na defesa de interesses das indústrias paranaenses: 1) Promover encontros 

entre os empresários industriais para construir as possíveis soluções; 2) Promover estudos 

técnicos que demonstrem, para o Poder Legislativo e Poder Executivo, como esses 

problemas interferem negativamente nas operações comerciais realizadas pelas empresas 

industriais; 3) Promover ações que motivem os empresários industriais para exercer 

pressões junto aos deputados estaduais, e, 4) Promover encontros entre os empresários 

industriais e técnicos da Receita Estadual. Ainda destacam que é preciso atuar junto aos 

sindicatos e aos industriais para que “os mesmos possam apoiar candidatos a deputado 

tanto estadual como federal que possam ter depois de eleitos, um compromisso forte com 

a Fiep e o setor industrial paranaense, defendendo nossas causas e nossos interesses.”. 

 

 Acerca das ações da Fiep no âmbito do lobby político, os sindicatos compreendem 

que são positivas, embora sem melhorias entre os anos de 2005 a 2015. Destacaram que 

“foram positivas, mas deveria ser levantado entre todos os setores industriais do Paraná 

os maiores problemas relacionado ao ICMS, e fazer ações sistemáticas junto ao governo 

e a assembleia para tentar ajudar a todos os setores.”. 
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 Quanto aos projetos de leis constantes na Agenda que abordam a legislação do 

ICMS, entendem que caso a posição da Fiep, em Convergente ou Divergente tenha 

sucesso, as empresas industriais paranaenses seriam beneficiadas. 

 

 Questionados sobre quais ações os sindicatos tenham constituído para contribuir 

de exercer alguma forma nas relações políticas com os poderes Executivo e Legislativo, 

todas responderam que fazem o acompanhamento, por meio dos relatórios produzidos 

pela Fiep. 50% dos respondentes fazem o acompanhamento da tramitação dos projetos 

pelo site da ALEP. 

 

 Somente um dos sindicatos elabora estudos técnicos e participa em audiências 

públicas na ALEP. Somente um promove divulgações na mídia, efetuou reuniões com 

deputados estaduais e também contato com relator da Comissão de Finanças e Tributação.  

 

 Nenhum apresentou qualquer tipo de proposta, ou emenda, a alguma proposição 

já existente, ou ainda qualquer tipo de contato com líder de partido político, ou ainda com 

líder do governo estadual. Somente um sindicato buscou contato com servidores públicos 

que atuam em diretorias da Secretaria da Fazenda. Quanto a enviar correspondências, ou 

qualquer outra forma de contato com deputados estaduais, somente um sindicato efetuou 

esse procedimento.  

 

Acerca dos temas que foram relacionados na Agenda, 50% indicou como mais 

importante, a legislação sobre o ICMS.  

 

Perguntados sobre ações individuais de sindicatos, sem que os contatos tenham 

iniciados pela Fiep, um destaque entre as respostas pode ser a seguinte:  

 

“Há anos, o setor industrial mobiliário paranaense reivindica o reconhecimento do crédito do 

ICMS gerado na aquisição de lixas e abrasivos utilizados durante o processo fabril, 

justificando que tais produtos eram totalmente inutilizados durante o processo, portanto, 

incorporados aos produtos.[...]. Através do Deputado Cobra Repórter, o SIMA conseguiu 

marcar audiência com o Governador Beto Richa e compareceu acompanhado por presidentes 

de outros sindicatos moveleiros paranaenses e Diretores da Fiep. Após audiência a Secretaria 

da Fazenda do Estado do Paraná, enviou Projeto de Lei 3628/16, reconhecendo os créditos 

de ICMS para os produtos da NCM classes 68.04 e 68.05.10.00.”. 

  

 Outro fato que pode ser destacado quanto a atuação individual de sindicatos acerca 

da legislação do ICMS é o seguinte: 

 
“Por meio de contatos com secretário da fazenda e, nalgumas vezes, diretamente com o 

governador, tanto no período de Requião quanto no de Beto Richa, o sindicato conseguiu 

resolver, parcialmente, diferenças de ICMS em comparação com o benefício proporcionado 

pelo Estado de Mato Grosso do Sul. Um dos argumentos foi que o Paraná é responsável por 

70% da produção brasileira de fécula, e outros produtos derivados da mandioca. Outro 

argumento foi o destaque de que várias empresas desse ramo estavam migrando para o Mato 

Grosso do Sul, justamente pelo fato do benefício fiscal, aliado a outros incentivos quanto a 

isenções de IPTU por parte de vários municípios desse estado. Como essas ações, foi obtido 

crédito presumido de ICMS que proporcionou redução do percentual de 7% para 3%, 

comprovados pelo Item 14 do Anexo II, e pelo Item 8 do Anexo III, do Regulamento do 

ICMS do Paraná.”. 
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 Essas duas respostas confirmam a opinião de presidentes de sindicatos 

entrevistados, quando comentam que os projetos de leis que abordam a legislação do 

ICMS constantes na Agenda elaborada pela Fiep, em geral, atendem poucos interesses 

específicos. Um exemplo é o Projeto de Lei 70/2003 que propôs a criação de incentivo 

fiscal às indústrias que se instalarem em municípios de baixa renda. A Fiep posicionou-

se como Convergente, acentuando, como principal argumento, a possibilidade de 

distribuição de renda por meio da criação de empregos em municípios de baixa renda. No 

entanto, foi arquivado com parecer da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) de que 

não foram efetuados estudos que abordaram a provável renúncia fiscal por parte do 

Estado. 

 

 Questionados sobre se a Agenda da Fiep é instrumento importante nas relações 

com os filiados da entidade, e ao mesmo tempo, também para as relações com o Executivo 

e Legislativo estadual, as respostas foram divididas, em compreender que atende de forma 

relevante, e, para outros, precisa melhorar, principalmente quanto a aumentar as 

possibilidades de discussões. 

 

 Sobre quais ações que os respondentes entenderam que mais contribuem 

positivamente para que a Fiep consiga aumentar a quantidade de empresários industriais 

paranaenses a ser filiados aos sindicatos singulares, as respostas também ficaram 

divididas entre “Ações sociais e educacionais ofertadas e executadas pelo Sistema Fiep”, 

e “Ações de lobbying junto aos poderes Executivo e Legislativo do Estado do Paraná.”. 

 

 Sobre as condições quanto a Fiep, e também a empresários industriais 

paranaenses, de exercer alguma forma de influência nas ações e decisões dos poderes 

Executivo e Legislativo no Estado, compreendem que ainda são pequenas. Ressaltam que: 

“Infelizmente a maioria dos deputados eleitos não percebem a importância que o setor 

tem para com o desenvolvimento do estado como um todo e também há baixa participação 

dos líderes industriais em suas bases, politicamente falando.”.  

 

Outro destaque quanto a atuação de empresários industriais como ator político, 

inclusive acentuando outros grupos de interesse:  

 
“Acho que participam muito pouco da política e com isso as decisões são tomadas pelos 

governantes sem que os empresários possam dar ideias e sugestões, ou até mesmo ouvidos. 

Com isso outras organizações como a dos trabalhadores por exemplo, tem vários 

representantes no poder legislativo que os representam e com isso conseguem aprovar leis de 

seus interesses. Se os empresários e a Fiep e os sindicatos unissem suas forças, também 

poderiam ter representantes fortes na Câmara Federal e na assembleia, lutando por seus 

interesses. Um exemplo é o setor do agronegócio na Câmara Federal que tem uma frente 

parlamentar muito forte, com muitas conquistas para o setor.”. 

 

 Em comparação com entre as respostas apresentadas pelos sindicatos filiados da 

Fiep e pesquisa de Mancuso (2004), que abordou sobre a CNI, podem ser destacados os 

aspectos destacados no Quadro 4 a seguir. 
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Quadro 05: Atividades políticas empreendidas pelas entidades que formam a Fiep. 

ATIVIDADES DE PRESSÃO POLÍTICA CNI (%) Fiep (%) 

Contato com membro de comissão 89,4 50,0 

Contato com relator de comissão 87,2 25,0 

Participação em audiência pública 79,1 10,0 

Contato com líder de partido político 63,8 10,0 

Contato com líder de governo 61,7 00,0 

Contato com membro de alto escalão do Poder Executivo 61,7 10,0 

Apresentação para parlamentar de proposição ou emenda formulada pela 

entidade 

60,5 00,0 

OUTRAS ATIVIDADES POLÍTICAS   

Monitoramento da apresentação de proposições relevantes 93,6 50,0 

Acompanhamento da tramitação de proposições relevantes 86,0 50,0 

Estudo técnico sobre proposição relevante 76,7 10,0 

Uso de mídia para divulgar posição da entidade 62,8 50,0 

Fonte: Questionário enviado para sindicatos filiados da Fiep. Quadro adaptado de Mancuso (2004, p.66). 

 

 Os resultados mostram que os sindicatos compreendem que são necessárias, e no 

momento, são também positivas, as ações da Fiep enquanto entidade que exerce 

atividades de lobbying. No entanto, ao comparar com a pesquisa realizada por Mancuso 

(2004), quando aborda a CNI, as diferenças são relevantes. Um aspecto que pode 

contribuir para compreender essas diferenças, é o fato de que, diferentemente do tema 

dessa pesquisa, limitada à legislação do ICMS no Estado do Paraná, no estudo de 

Mancuso (2004) foram pesquisados aspectos que são compreendidos pela denominação 

de “Custo Brasil”, portanto, foram abrangidas questões sobre vários temas: 

Regulamentação da Economia; Legislação Trabalhista; Custo de Financiamento; 

Infraestrutura Material; Sistema Tributário; e, Infraestrutura Social. 

 

Outro aspecto é que, em âmbito nacional, existem empresas que já atuam como 

ator político e que exercem ações de lobbying a vários anos, notadamente empresas de 

capital estrangeiro, conforme destacaram pesquisas de Mancuso (2004) e Oliveira (2004). 

Essas empresas já sabem que, até para que investimentos empresariais existam, e sejam 

cada vez mais importantes como geradoras de recursos, que é preciso estar continuamente 

atento quanto as ações e decisões emanadas dos poderes Executivo e Legislativo, 

inclusive sob a condição de que, dependendo da ação e decisão, o investidor poderá não 

iniciar os investimentos, ou mesmo até encerrar atividades, como consequência de 

alterações, que são foco desse estudo, no âmbito da legislação do ICMS. 

 

 De forma geral, os sindicatos filiados a Fiep que responderam o questionário 

compreendem que as práticas de lobbying são necessárias, independentemente de 

qualquer resultado já alcançado, pois é necessário que os empresários industriais 

paranaenses estejam vigilantes, não somente para iniciativas no âmbito da legislação do 

ICMS, mas, principalmente, para tentar diminuir reflexos negativos aos seus interesses, 

diante de proposições, notadamente de iniciativa do Executivo, acerca de alterações nessa 

legislação. Esse aspecto é semelhante ao resultado obtido por Mancuso (2004, p.69), 

quando acentua que 93,6% dos empresários que responderam seu questionário, apoiam 

as atividades de lobbying exercida pela CNI. 
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 Essa pesquisa confirma o padrão de ação política da Fiep, que está em harmonia 

com o padrão exposto por Mancuso (2004) para as atividades exercidas pela CNI. Essa 

harmonia também é fruto de que a CNI está continuamente em contato com todas as 

federações das indústrias brasileiras, com o objetivo de estar sempre atentas a propostas 

em qualquer âmbito que desenvolvam legislações, ou alteram as existentes, conforme 

destaca o Artigo 3º, Inciso I de seu Estatuto, ao delinear os objetivos da entidade, quais 

sejam: “representar, defender e coordenar os interesses gerais da indústria, contribuindo, 

direta ou indiretamente, para fomentar a expansão e a competitividade do setor industrial 

e o desenvolvimento econômico e social do País.”. (Grifo nosso). 

  

 Finalmente, os padrões de ação política identificados por Mancuso (2004), Cabral 

(2007), Santos (2011), Baird (2016) e Berardi (2007) estão também claramente descritos 

por essa pesquisa. Como acentua o Estatuto da Confederação Nacional das Indústrias 

(CNI), isso ocorre justamente pelo fato de que as federações que representam as indústrias 

brasileiros seguem, em quase sua totalidade, os procedimentos definidos pela 

confederação. 

 

Esse padrão de ações políticas direcionam as atividades específicas de lobbying, 

com destaque para interesses no âmbito da legislação tributária do ICMS, que estão 

apresentados a seguir. 

 

 

5.3 - Aspectos sobre as práticas de lobbying executadas pela Fiep. 

 

 

 Sobre ações de lobbying que qualquer grupo de pressão possa exercer, Farhat 

(2007, p.233) afirma que: 

 

“Será provavelmente impossível encontrar um padrão de comportamento da forma de exercer 

pressões, ou dos instrumentos utilizados para esse fim, suficientemente abrangente, capaz de 

cobrir o que fazem e como agem dos os grupos de pressão atuantes em determinada 

sociedade, num momento dado. Contudo, a maioria dos profissionais e grupos de pressão 

prefere agir discretamente, que serve, pelo menos, para dois propósitos: 1) Reduzir a 

velocidade com a qual seus concorrente tomarão conhecimento dos seus pleitos perante os 

poderes Legislativo e Executivo; e, 2) Evitar, ou pelo menos, adiar, as contrapressões nas 

quais se emprenharão seus concorrentes, na medida em que seus próprios interesses forem 

contrariados pelos resultados desejados, e acaso atingidos, pelo lobby de um lado.”. 

 

Como está demonstrado nesse tópico, a atuação discreta da Fiep está 

compreendida como critério necessário para que os atores políticos foco das ações de 

lobbying não sejam colocados em situações que possam causar dificuldades no alcance 

dos objetivos da entidade. E também para que os funcionários que atuam nas ações de 

lobbying não hajam como o principal agente na relação política, pois, deve ficar claro que 

o agente é o representado. 

 

Assim como os procedimentos de lobbying demonstrados por pesquisas de 

Oliveira (2004), Mancuso (2004), entre outras, o objetivo dessas ações é apresentar 
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informações que gerem decisões favoráveis aos interesses do grupo de pressão. Nesse 

sentido, conforme acentuou Farhat (2007), as ações de lobbying visam, em primeiro 

momento, ação retroativa como defesa contra decisões políticas que possam afetar os 

interesses dos empresários, cabendo para tanto que busquem conhecer, com a maior 

antecipação possível, essas decisões políticas, para que possam ter condições de, ao 

exercer pressões, “reduzir a velocidade” dos impactos tidos como negativos para seus 

interesses. Em segundo momento, exercer ações ativas, no sentido de apresentar 

proposições junto ao Legislativo e ao Executivo, para que decisões políticas atuem em 

conformidade com os interesses empresariais, nessa pesquisa, representados pela Fiep. 

 

Nesse tópico estão apresentadas as ações de lobbying exercidas pela Fiep. Essas 

ações são coordenadas e executadas pelo Departamento de Assuntos Legislativos (DAL). 

Não utiliza de serviços de terceiros. 

 

 A coordenadora desse departamento está na entidade a 09 anos, com formação em 

Direito e pós-graduação em Ciência Política. O Departamento foi constituído a 13 anos, 

como quase uma réplica do que existia, então, na CNI, pois essa entidade procura 

incentivar e apoiar todas as federações que representam empresas industriais, para que, 

em cada uma delas, esse departamento exista e atue como elemento de execução e de 

apoio. 

 

 As ações da coordenadora têm caráter de “staff”, com livre acesso aos diretores e 

à presidência da entidade, o que permite a proposição de iniciativas, e ao mesmo tempo, 

exige que esse “staff” atenda demandas, no âmbito das atividades atribuídas ao DAL, de 

diversos aspectos, originários da estrutura administrativa da Fiep. 

 

 Para a coordenadora do DAP, a principal característica de um bom lobista é que o 

profissional seja desprovido de qualquer ego, prepotência e arrogância. Acentua que “é o 

chefe que deve sair na foto, no lugar e momentos necessários. Não existe o “eu faço” ou 

“eu fiz”. O objetivo é atuar “no meio de campo”, nos bastidores, promovendo ambientes 

favoráveis como apoio aos negócios das empresas industriais paranaenses. Atuar na 

interlocução entre a instituição e outros atores.”. Ainda destaca que: “Mesmo que a 

opinião particular seja diferente dos interesses e decisões tomadas pela Fiep, essas 

opiniões não devem ser manifestadas.”. Questionada, afirmou que em nenhum momento 

teve qualquer situação constrangedora originada por questões de gênero. Acentua que “na 

CNI, entre os funcionários que atuam em Brasília nas ações de lobby, existem mais 

mulheres do que homens.”. 

 

 Essa forma de compreender e atuar como lobista, afirmada pela coordenadora do 

DAL da Fiep, é confirmada por Farhat (2007, p.206), quando apresenta uma afirmação 

de George Edward Moore, em seus Principia ethica: “uma causa muito simples: tentar 

responder a perguntas sem, primeiro, descobrir qual a questão a que [se] deseja 

responder.”. Farhat (2007) ainda assevera que “os valores éticos são absolutos. Não há 

“meia ética” ou coisa e atitudes “mais ou menos éticas”. 
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 A coordenadora compreende que o principal incentivo para analisar e buscar 

melhorias nas ações de lobby são os resultados. Destaca que “para que o resultado 

pretendido seja possível, são necessárias as seguintes atitudes por parte da direção da 

entidade: confiança nas ações do departamento e canais diretos com os gestores da 

entidade. Também são necessárias condições para que ações sejam efetivadas no 

momento exato. Outro aspecto importante é a permissão para atuar de forma autônoma 

em determinados momentos.”. 

 

 A coordenadora apresenta o seguinte exemplo, de como as ações de lobbying da 

Fiep foram importantes para o caso em destaque: 

 

“Um exemplo de resultado positivo foram as ações acerca do Projeto de Ajuste Fiscal 

proposto pelo Executivo (Projeto de Lei 419/2016). Esse projeto, entre vários temas, também 

tratava de alterações relevantes na legislação do ICMS. Como forma de buscar alterar as 

proposições, foram executadas várias ações que foram efetivadas em regime de urgência, tais 

como: reuniões com vários diretores da Fiep, juntamente com funcionários do DAL; reuniões 

com parlamentares; movimentos de empresários industriais de todas as regiões do Estado 

para participar das sessões da ALEP; elaboração de estudos técnicos para demonstrar os 

efeitos negativos das propostas junto a economia paranaense, entre outras. Após várias 

pressões, o principal resultado foi o “fatiamento” do projeto em seis outros. Com essa ação, 

mesmo com a aprovação dos Projetos de Leis 433/2016, 434/2016, 435/2016 e 437/2016, 

todos receberam várias emendas, provocando o retorno à Comissão de Constituição e Justiça 

da ALEP. Portanto, compreende-se que esse foi um resultado muito positivo, decorrente, 

principalmente, de ações da Fiep. Destaca-se que projetos de leis de iniciativa do Executivo 

são de difíceis negociações, pois o Governador possui apoio da maioria dos deputados 

estaduais, além do fato de que esses projetos são enviados, na maioria das vezes, em caráter 

Urgente/Urgentíssimo, o que permite pouca, ou praticamente nenhuma, ação ativa. Portanto, 

ações reativas precisam ser rápidas e estrategicamente dimensionadas e executadas. 

Destaque-se que, na avaliação da forma como esse Projeto de Lei 419/2016 foi proposto, o 

Executivo não considerou, em todos os seus aspectos, prováveis movimentos dos empresários 

industriais. Ocorreu falha de avaliação política. Ocorreram várias pressões populares, 

juntamente com o chamado G7 – grupo de entidades que representa o setor produtivo 

paranaense - e que atuam junto em ações de pressões, e em alguns casos, no Legislativo.”. 

 

Também ocorreram movimentos da mídia de forma negativa a várias propostas 

desse projeto. Destaque-se notícia no site G1 Paraná, no dia 27.08.2016: “Saiba o que o 

Governo do Paraná e entidades pensam sobre ajuste fiscal. Divulgado no dia 15 de agosto, 

novo pacote de medidas é polêmico. Governo estadual quer aumentar a arrecadação em 

R$ 100 milhões por ano. O novo pacote de ajuste fiscal do Governo do Paraná, divulgado 

em 15 de agosto, já nasceu em meio a polêmica. Em pouco mais de dez dias, ele já foi 

criticado, defendido e desmembrado.”. 

 

 A coordenadora ainda ressalta outra notícia sobre o Projeto de Lei 419/2016: “No 

mesmo site, em 11.09.2016: “Entidades de classe têm se posicionado contra as medidas. 

O principal motivo alegado é que, apesar de aumentar a carga tributária, o governo não 

sinalizou nenhuma medida de redução dos gastos. Elas acreditam que isso poderia 

melhorar as finanças do estado com mais eficácia do que o mero aumento de 

arrecadação”.”. 
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 Ainda quanto a resultados, é importante destacar que as ações da Fiep não são 

restritas aos projetos que constam em sua Agenda. A coordenadora considera que, 

“Portanto, os resultados não são medidos com base somente nos projetos de leis que 

constam na Agenda. Além dos projetos de leis que estão descritos na Agenda, existem 

vários que vão sendo propostos ao longo do ano. Por essa razão é que os funcionários 

precisam de alto grau de autonomia e da confiança dos gestores da entidade.”. 

 

 Quanto a tempo de dedicação para as atividades específicas do DAL, a 

coordenadora destaca que: 

 

“Antecipadamente, o tempo de dedicação a atividade de lobby são muito difíceis de serem 

definidas. Depende muito dos possíveis efeitos que a legislação proposta podem acarretar nas 

operações comerciais dos empresários industriais do Estado. Na esfera federal, já que a Fiep 

atua conjuntamente com a CNI, na maioria das vezes, legislações tributárias, trabalhistas, 

meio ambiente, exigem muito tempo de dedicação. Na esfera estadual, é a legislação 

tributária, principalmente o ICMS, que exige maior tempo. Como o Executivo possui 

prerrogativas legais de ser o principal propositor na esfera tributária, a proposta é enviada à 

ALEP em que sejam solicitadas, ou permitidas de alguma forma, análises e possíveis 

contribuições da Fiep. Assim, a Fiep fica em situação de se manifestar reativamente. Quando 

o Executivo emite decretos na esfera da legislação tributária do ICMS, as ações da Fiep 

precisam ser, ainda mais, rápidas e efetivas, para que, caso as alterações sejam negativas para 

os interesses dos industriais paranaenses, seja possível, ou alterações, ou ainda seu 

encerramento.”. 

 

 Para que as ações do departamento da Fiep possam atuar da melhor forma possível 

quanto ao alcance dos interesses dos empresários industriais, a coordenadora afirma que: 

 

“As principais habilidades que os colaboradores que atuam no DAL da Fiep são a discrição 

e estar atento aos acontecimentos. Eles devem escutar e relatar os fatos. De forma a que cada 

vez mais possam ser positivos nas ações de lobby, iniciam por aprender a como ter acesso, e 

como se relacionar com assessores dos parlamentares. Em seguida, a como ter acesso e se 

relacionar com os próprios parlamentares. É extremamente importante, fundamental, que 

conheçam em todos os seus detalhes, o processo administrativo e o regimento interno da 

ALEP. Alguns dos resultados obtidos foram possíveis, principalmente, pelo fato de saberem, 

por exemplo, como bloquear uma sessão, quando percebido risco de perder a votação de 

algum projeto de lei em que a Fiep e Convergente.”. 

 

 Sobre a equipe que coordena, apresenta que é constituída por três formados em 

Direito e um Jornalista. Os formados em Direito são, inicialmente, responsáveis pelos 

aspectos técnico-legislativos no âmbito da ALEP. A atuação do Jornalista está na forma 

de como devem ser informadas, interna e externamente, as ações da Fiep. A coordenadora 

ressalta que o trabalho do Jornalista é muito importante, pois, dependendo da forma que 

comunica as ações e os resultados obtidos pela Fiep, podem influenciar, inclusive, nas 

percepções de toda a sociedade paranaense, contribuindo, ou não, para que os interesses 

dos empresários industriais sejam alcançados. 

 

 Como forma de conhecer outros aspectos sobre as ações de lobbying da Fiep, foi 

aplicado um questionário, respondido pela Coordenadora do Departamento de Assuntos 

Legislativos da Fiep. A seguir estão as respostas, com comparações entre as respostas da 

coordenadora e a pesquisa realizada por Santos, Mancuso, Baird e Resende (2016), que 
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abordou ações de lobby no âmbito de Empresários, Trabalhadores e Setor Público. As 

comparações com as respostas da coordenadora do DAL da Fiep estão somente para dados 

apurados para lobistas que atuam como representantes de Empresários, já que a Fiep é 

associação que representa interesses de empresários industriais, portanto, de caráter 

corporativista. 

 

No Quadro 5 apresenta o grau de profissionalização. O estudo de Santos, 

Mancuso, Baird e Resende (2016) está referenciado pelas palavras “Pesquisa 

Referenciada”. As respostas da coordenadora do DAL da Fiep estão na palavra “Fiep”. 

As ações de lobbying realizadas pela Fiep são executados por equipe do Departamento de 

Assuntos Legislativos, portanto, funcionários que atuam somente para a entidade, assim, 

corresponde a 100%. 

 

Decorrente do fato de que as ações de lobbying executadas pela Fiep ocorrem 

somente com funcionários, não estão comparados quanto a atividade de lobista é realizada 

por Não Profissional constante no estudo comparado. 

 

Quadro 06: Grau de profissionalização do lobista 

Questão Pesquisa Referenciada Fiep 

Grau de Profissionalização Profissional  = 58,30 100,00 

Dedicação à atividade de RelGov. Exclusiva = 64,70 100,00 

Setor exclusivo de RelGov. Sim = 88,20 100,00 

Equipe especializada em políticas públicas Sim = 82,40 00,00 

Orçamento satisfatório para atividade Sim = 62,50 100,00 

Experiência Prévia Sim = 58,80 00,00 

Tempo de atividade Média = 8,4 anos 9,0 anos 

Fonte: Adaptado de Santos, Mancuso, Baird e Resende (2016, p.12). 

Dados da Fiep obtidos por meio de questionário. 

  

 Um dos aspectos que provocam as diferenças entre a pesquisa referenciada e os 

dados obtidos junto ao DAL da Fiep, é que a pesquisa foi realizada junto a profissionais 

que atuam especificamente em lobbying, que estão cadastrados na Câmara de Deputados. 

 

 Assim, as diferenças entre as duas pesquisas estão no Grau de Profissionalização 

e na Dedicação à atividade de Relações Governamentais (RelGov), em que a equipe da 

Fiep é toda direcionada para exercer as atividades de lobbying, seja na forma de relações 

diretas com parlamentares, seja na construção de relatórios de apoio. A Fiep não possui 

equipe especializada em políticas públicas, embora os estudos de apoio às ações de 

lobbying possam fazer sugestões, dependendo do tema. A Fiep elabora orçamento para 

atividades do DAL e, conforme resposta da coordenadora, é satisfatório para as despesas 

previstas. Quanto a Experiência Prévia, considerando que a coordenadora do DAL não 

atuou em atividades, de alguma forma, compreendidas no conceito e características de 

lobbying, antes das atividades que executa na Fiep, por isso o percentual de zero porcento 

atribuído. Acerca do tempo de atividade, a coordenadora a exerce a 9 anos, estando na 

média dos profissionais que responderam a pesquisa referenciada. 
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 Acerca das arenas que ocorrem as relações de lobbying, a pesquisa referenciada, 

citadas na Tabela 3 (Arenas de lobbying: relevância das arenas), constante na página 15, 

a coordenadora do DAL da Fiep acentua que também atua em todas as constantes na 

tabela: Câmara, Senado, Poder Executivo, Judiciário e Agência reguladoras, embora, para 

o objetivo dessa pesquisa, que é sobre a legislação do ICMS, as respostas da coordenadora 

foram limitadas para as arenas Assembleia Legislativa e Executivo do Estado do Paraná. 

Não foi questionado à coordenadora do DAL sobre se atua, ou não, em arenas constantes 

na pesquisa referenciada. As arenas em que a Fiep atua, quanto a ações de lobbying, são: 

Poder Executivo, Assembleia Legislativa do Estado, Judiciário e Empresas Estatais. A 

maior parte das ações são direcionadas ao Poder Executivo. 

 

 Quanto ao quesito sobre Produtividade do lobbying, a pesquisa referenciada não 

apresenta, ou questiona, sobre resultados obtidos, mas a perspectiva que os respondentes 

compreendem sobre possíveis resultados positivos. Quanto a objetivos para empresários, 

apresenta que existe possibilidade Moderada/Normal/Muito de 100% no âmbito da 

Câmara, do Senado, no Poder Executivo e nas Agências Reguladoras. Já no Judiciário a 

perspectiva é de 66,7%. 

 

 Para a coordenadora do DAL da Fiep, de forma geral, sem direcionar em qual 

arena, “as ações de lobby realmente podem mudar a opinião ou o voto de um 

parlamentar.”. Ressalta que essa possibilidade está mais direcionada ao fato de “um 

parlamentar cuja posição política seja conhecida e que essa posição já esteja alinhada com 

interesses do seu grupo/organização.”. A coordenadora compreende que “é mais factível 

conseguir resultados positivos para o grupo” nos poderes Executivo e Legislativo, e com 

menores possibilidades junto a Empresas Públicas. 

 

 Assim, ao comparar as duas pesquisas, pode-se considerar que as percepções sobre 

possíveis resultados positivos para os interesses empresariais são semelhantes. 

 

 Os aspectos sobre Produtividade do lobbying são confirmados na Tabela 5, página 

19 da pesquisa referenciada, quando aborda as arenas mais relevantes no Legislativo, isto 

é, em que o lobbying possui condições de exercer alguma influência em decisões de 

parlamentares. Ressalte-se que os percentuais apresentados não significam que a 

influência existe, mas a possibilidade de que aconteça. Para os interesses Empresariais, a 

pesquisa destaca Moderada/Normal/Muita relevância nas ações direcionadas para 

Comissões e Presidência, com 100% de relevância. Para ações junto ao Plenário e 

Consultoria Legislativa, a relevância é de 87,5%. Para a Mesa Diretora, 68,7%, e para a 

Primeira Secretaria, 60% de relevância. 

 

 Para a coordenadora do DAS da Fiep, as estratégias são direcionadas, 

principalmente, para o Plenário e para as Comissões. Quanto a conseguir condições 

propícias para exercer pressões e alcançar os resultados, a coordenadora considera que 

ações direcionadas para Mesa Diretora, Consultoria Legislativa e Primeira Secretaria, as 
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possibilidades são Moderadamente Relevantes. Portanto, existem semelhanças entre a 

pesquisa referenciada e as ações da Fiep. 

 

 Quanto a diferentes atores estratégicos no processo legislativo, constantes na 

Tabela 6, à página 20 da pesquisa referenciada, a relevância está assim apresentada, 

especificamente para Empresários. A relevância é total, isto é, de 100%, para Relator da 

Matéria, Presidente de comissão, Líder do governo, Líder do partido, Membro titular de 

comissão e Filiados da Mesa Diretora. Já para Líder da oposição e Líder de bancada e 

frentes parlamentares, a relevância é de 87,5% e 81,3%, respectivamente. Para a 

coordenadora do DAL da Fiep, a relevância está nas ações junto a Líder do governo, 

Presidente das comissões e Relator da Matéria. Embora ainda importante, a relevância é 

menor para Líderes partidários, Líder da oposição, Outros filiados da comissão que não o 

relator e o presidente, Filiados da Mesa Diretora e Líderes das bancadas suprapartidárias 

e frentes parlamentares. Com exceção da relevância atribuída pela coordenadora do DAL 

da Fiep para parlamentares titulares de comissão, a atribuição desse aspecto destacadas 

nas duas pesquisas são semelhantes. 

 

 A seguir a pesquisa referenciada destaca o que chama de “o dia-a-dia dos lobistas”, 

quando comenta sobre a “importância atribuída pelos lobistas a determinadas arenas e 

atores-chaves no processo legislativo.”. (página 21). Os destaques estão na Tabela 7 da 

pesquisa, página 22. No Quadro 6 estão os destaques para o grupo de lobistas que 

representam interesses de Empresários, tendo ao lado as respostas apresentadas pela 

coordenadora do DAL da Fiep. 

 

Quadro 07: Ações de lobbying: frequência 

Ação Frequência Empresários Fiep 

Contato direto com os 

parlamentares 

Nunca/raramente 

Moderada/muita/sempre 

Total 

0,0 

100,0 

100,0 

0,0 

100,0 

100,0 

Acompanhamento de 

reuniões das comissões 

Nunca/raramente 

Moderada/muita/sempre 

Total 

5,9 

94,1 

100,0 

0,0 

100,0 

100,0 

Participação em 

audiências públicas 

Nunca/raramente 

Moderada/muita/sempre 

Total 

23,5 

76,5 

100,0 

0,0 

100,0 

100,0 

Contato com a 

assessoria das 

comissões 

Nunca/raramente 

Moderada/muita/sempre 

Total 

17,6 

82,4 

100,0 

0,0 

100,0 

100,0 

Visitas aos gabinetes 

dos parlamentares 

Nunca/raramente 

Moderada/muita/sempre 

Total 

17,6 

82,4 

100,0 

0,0 

100,0 

100,0 

Contato com outros 

grupos para ações 

articuladas 

Nunca/raramente 

Moderada/muita/sempre 

Total 

5,9 

94,1 

100,0 

0,0 

100,0 

100,0 

Acompanhamento de 

reuniões plenárias 

Nunca/raramente 

Moderada/muita/sempre 

Total 

11,8 

88,2 

100,0 

0,0 

100,0 

100,0 

Contato com líderes, 

acompanhamento de 

bancadas e frentes 

Nunca/raramente 

Moderada/muita/sempre 

Total 

17,6 

82,4 

100,0 

0,0 

100,0 

100,0 
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Contatos com 

consultoria legislativa 

Nunca/raramente 

Moderada/muita/sempre 

Total 

41,2 

58,5 

100,0 

0,0 

100,0 

100,0 

Fonte: Adaptado de Santos, Mancuso, Baird e Resende (2016, p.22). 

Dados da Fiep obtidos por meio de questionário. 

 

 

 Vê-se facilmente que todas as ações são frequentemente executadas pelo 

Departamento de Assuntos Legislativos (DAL) da Fiep. Normalmente essas ações são 

executadas pela equipe de funcionários coordenados pela Coordenadora, ou seja, por 

meio dos três que são formados em curso de Bacharel em Direito. Embora a coordenadora 

tenha assinalado como Moderada/muita/sempre para todos as ações, ressalta que o 

Acompanhamento de reuniões das comissões, Participações em audiências públicas, 

Contatos com assessoria das comissões e dos parlamentares, Acompanhamento de 

reuniões plenárias, são as que mais ocorrem. 

 

 A partir dessas ações, a pesquisa referenciada apresenta o “Repertório de ações 

estratégicas mais eficientes”, descritas na Tabela 8, à página 24. Da mesma forma que o 

Quadro 08, também estão as ações estratégicas da Fiep descritas no Quadro 7. 

 

Quadro 08: Ações de lobbying: eficiência 

Ação Eficiência Empresários Fiep 

Gestão junto a relator Eficiente 

Ineficiente 

Total 

100,0 

0,0 

100,0 

100,0 

Notas/relatórios 

técnicos 

Eficiente 

Ineficiente 

Total 

100,0 

0,0 

100,0 

100,0 

Minutas de emendas Eficiente 

Ineficiente 

Total 

100,0 

0,0 

100,0 

100,0 

Visita aos 

parlamentares 

Eficiente 

Ineficiente 

Total 

100,0 

0,0 

100,0 

100,0 

Minutas de proposições Eficiente 

Ineficiente 

Total 

94,1 

5,9 

100,0 

100,0 

Mídia Eficiente 

Ineficiente 

Total 

100,0 

0,0 

100,0 

100,0 

Gestão junto ao 

presidente da comissão 

Eficiente 

Ineficiente 

Total 

100,0 

0,0 

100,0 

100,0 

Eventos técnicos Eficiente 

Ineficiente 

Total 

81,2 

18,8 

100,0 

 

100,0 

Encontros informais 

com parlamentares 

Eficiente 

Ineficiente 

Total 

93,7 

6,3 

100,0 

100,0 

Gestão ao presidente da 

comissão para influir 

agenda 

Eficiente 

Ineficiente 

Total 

92,9 

7,1 

100,0 

100,0 

Boletins e informações 

técnicas 

Eficiente 

Ineficiente 

87,5 

12,5 

100,0 
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Total 100,0 

Missões de trabalho Eficiente 

Ineficiente 

Total 

69,2 

30,8 

100,0 

 

100,0 

Eventos sociais Eficiente 

Ineficiente 

Total 

86,7 

13,3 

100,0 

100,0 

Mobilizações Eficiente 

Ineficiente 

Total 

64,3 

35,7 

100,0 

100,0 

E-mail ou 

correspondência 

Eficiente 

Ineficiente 

Total 

43,8 

56,2 

100,0 

100,0 

Adaptado de Santos, Mancuso, Baird e Resende (2016, p.24). 

Dados da Fiep obtidos por meio de questionário. 

 

 Para a coordenadora do DAL da Fiep, somente Missões de trabalho e a realização 

de Eventos técnicos é que não estão entre as principais ações utilizadas pela entidade, pelo 

fato que, conforme destacou “historicamente, não tem contribuído para os melhores 

resultados”. Portanto, comparando com a pesquisa referenciada, as ações são muito 

semelhantes, quando se busca eficiência para o alcance dos interesses dos representados 

pela entidade. 

 

 Questionada sobre “Fazer gestões junto ao líder da oposição tentando influir no 

resultado de determinada proposição” e sobre “Fazer gestões junto ao líder das frentes 

parlamentares e bancadas suprapartidárias”, acentuou que “raramente” tem sido eficiente. 

Especificamente para “frentes parlamentares” e “bancadas suprapartidárias”, acentuou 

que, pouco podem ser percebidas, oficialmente, no âmbito da ALEP. 

 

 Como essa pesquisa foca ações da Fiep junto a ALEP, não pode ser comparada 

com o item da pesquisa referenciada quanto a comparações entre a Câmara dos 

Deputados, chamada de “Câmara Baixa”, e o Senado Federal, chamado de “Câmara 

Alta”, destacados nas Tabela 9 e 10, páginas 25 e 26 da referida pesquisa. 

 

 Quanto a influência da opinião pública nas ações de lobbying, a pesquisa 

referenciada, quanto a ações no âmbito de interesses empresariais, destaca que 73,3% dos 

entrevistados entendem que podem, sim, exercer influência (Tabela 12, página 28). A 

coordenadora do DAL da Fiep destaca, sobre esse aspecto, que “com a mobilização da 

opinião pública, fica mais fácil influenciar o resultado.”. Destaca que depende do tema 

em debate. Considera que “temas sociais geralmente conseguem movimentar mais 

facilmente a opinião pública. Já temas na área tributária do ICMS tem maior dificuldade.”. 

 

 Acerca do financiamento de campanhas e as relações com lobby, a pesquisa 

referenciada destaca, quanto a interesses empresariais, que 43,7% dos entrevistados 

assinalaram que concordam com a afirmação de que “mais do que conseguir um resultado 

específico, financiar campanha é importante para garantir acesso aos decisores”. Portanto, 

56,3% discordam dessa afirmação. Para a coordenadora do DAL da Fiep, o financiamento 

de campanha de um candidato ao poder legislativo “aumenta muito a chance de se 



131 
 

conquistar o apoio dele durante o exercício do mandato.”. No entanto, destaca que não é 

possível afirmar que, após eleito, o deputado estará aberto a sugestões, especificamente 

quanto a legislação do ICMS. De certa forma confirmando essa percepção da 

coordenadora do DAL da Fiep, a Tabela 15, página 32 da pesquisa referenciada, os 

lobistas que defendem interesses empresariais, 9,1% assinalaram que “Nada/pouco” são 

as possibilidades de aumento da chance de apoio. Outros 90,9% assinalaram que a 

possibilidade é “razoável”. 

 

 Quanto a qual o destino de financiamento de campanha, 86,6% de lobistas 

entrevistados na pesquisa referenciada que atuam para interesses empresariais afirmam 

que “financiaria candidato com posição conhecida, alinhada”, conforme consta na Tabela 

16, página 33. Essa afirmação é idêntica a apresentada pela coordenadora do DAL da 

Fiep, quando destaca que “o financiamento de campanha deveria ser direcionado para 

parlamentar cuja posição seja conhecida e que essa posição já esteja alinhada com os 

interesses do seu grupo/organização.”. 

 

 No aspecto sobre a capacidade do lobbying realmente influenciar ações e decisões 

políticas, a pesquisa referenciada, na Tabela 17, página 34, acentua que 100,0% dos 

entrevistados compreendem que “as ações de lobby podem mudar opinião ou voto de 

parlamentar”. Essa percepção é confirmada pela coordenadora do DAL da Fiep. Quanto 

a qual parlamentar exercer esforços, a pesquisa referenciada confirma, com 43,7% para 

ações que visam interesses de empresários, que sejam exercidos junto a parlamentar com 

posição conhecida e alinhada com entidades empresariais. Esse aspecto confirma o 

destino de financiamento de campanha assinalado na Tabela 16. 

 

 Quanto a fatores que afetam decisões parlamentares, constantes na Tabela 19, 

página 36 da pesquisa referenciada, a coordenadora do DAL da Fiep alegou questões 

particulares para não apresentar respostas para cada um dos incentivos e/ou ações de 

determinados atores políticos. A pesquisa referenciada destacou as seguintes percepções 

dos lobistas entrevistados, especificamente para aqueles que defendem interesses 

empresariais: Indicação do líder do governo = 100% para Moderada/Normal/Muita; 

Indicação do líder do partido = 93,7% para Moderada/Normal/Muita; Pressão dos grupos 

de interesses = 100% para Moderada/Normal/Muita; Repercussão do voto = 93,7% para 

Moderada/Normal/Muita; Opinião do eleitorado = 81,2% para Moderada/Normal/Muita; 

Convicções pessoais = 75,0% para Moderada/Normal/Muita; e Compromissos 

programáticos e ideológicos = 56,2% para Moderada/Normal/Muita. 

 

 Mesmo que a questão não tenha relação direta com a apresentada na Tabela 19, 

página 36 da pesquisa referenciada, quanto a fatores que afetam decisões parlamentares, 

a coordenadora assinalou para a questão 19 do questionário aplicado que alguns cargos 

são estratégicos no processo decisório. Assinalados como Muito Relevantes: Líder do 

governo; Presidentes das comissões e Relatores. Como Relevantes: Líderes de partidos; 

Líder da oposição; Outros titulares da comissão que não o relator e o presidente; Filiados 

da Mesa Diretora e Líderes das bancadas suprapartidárias e frentes parlamentares. Nesse 
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sentido, é perfeitamente correto considerar que decisões de deputados estaduais na ALEP 

são influenciados por esses atores. 

 

 Especificamente quanto a bancadas suprapartidárias e frentes parlamentares, a 

coordenadora do DAL da Fiep acentuou que é preciso atuar junto a essas bancadas, pois 

“são formadores de opinião e interlocutores junto aos demais parlamentares.”. 

 

 Questionada sobre iniciativas apresentadas no Congresso Nacional (CN) para a 

regulamentação do lobby, a coordenadora apresentou as seguintes opiniões para cada 

quesito quanto a “Discordo totalmente”, “Discordo mais que concordo”, Nem discordo 

nem concordo”, Concordo mais que discordo”, e “Concordo plenamente”. São as 

seguintes iniciativas que constam nas proposições para regulamentação do lobby: 

 

1) Discorda mais que concorda para as seguintes iniciativas: a) Obriga o registro do 

representante como condição para seu acesso às dependências do Congresso 

Nacional e para o exercício de suas atividades; b) Limita o credenciamento no CN 

apenas para as entidades que cumpram regras democráticas de gestão e que 

mantenham atividades de lobby regular e comprovadamente; e, c) Os 

representantes dos grupos de pressão deverão ser necessariamente ouvidos nas 

comissões que avaliem proposições de seu interesse. 

 

2) Concorda mais que discorda para as seguintes iniciativas: a) Estabelece 

instrumentos de amplo acompanhamento da vida financeira das entidades e 

pessoas envolvidas no processo de representação de interesses; b) Oferece aos 

grupos a possibilidade de apresentar formalmente e em seu nome emendas 

legislativas no âmbito das comissões parlamentares; c) Veda o pagamento por 

parte da organização de qualquer remuneração, prêmio ou presente, incluindo 

viagens e refeições, a parlamentares ou servidos públicos; d) As entidades 

representativas, os órgãos de governo e os órgãos técnico-científicos devidamente 

credenciados poderão firmar convênios e acordo de cooperação, bem como 

colaborar financeiramente, com atividades que visem ampliar o debate e a 

deliberação em torno dos temas aos quais têm interesse; e) Vincula o agente de 

lobby a apresentar declarações com informações contendo seus interesses, seus 

objetivos e os servidores e autoridades públicas com quais deseja tratar; f) Os 

parlamentares e ministros devem disponibilizar suas agendas de compromissos 

oficiais, constando os eventos, os interlocutores e os temas a serem tratados nos 

referidos eventos oficiais; e g) Toda entidade devidamente credenciada pode 

protocolar na Mesa Diretora do Legislativo: pareceres, estudos, pesquisas ou 

quaisquer documentos que julgue relevante (inclusive sugestões de iniciativa 

legislativa). A Mesa deve obrigatoriamente encaminhar para as comissões os 

referidos documentos. 

 

3) Concorda plenamente para as seguintes iniciativas: a) Exige procuração da 

entidade/órgão que os lobistas/representantes possam exercer suas atividades a 
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fim de que possam atuar regularmente em seu nome; b) Exige relatório de 

atividades e prestação de contas especificamente dos gastos das entidades com 

suas atividades de lobby no CN; c) As doações de campanha realizadas pelos 

grupos de pressão, tanto aos partidos quanto aos candidatos, devem ser declaradas 

e tornadas públicas. 

 

 Acerca da regulamentação do lobby, a coordenadora concorda plenamente que é 

necessário. No entanto, compreende que “os políticos em geral são contra a 

regulamentação”. Quanto a possíveis consequências, positivas e negativas que a 

regulamentação do lobby pode gerar, a coordenadora faz os seguintes apontamentos: 

 

1) Concorda plenamente para os seguintes aspectos: a) Tornando as decisões dos 

agentes públicos e as ações dos lobistas mais claras, a regulamentação do lobby 

vai permitir maior transparência no processo decisório; b) A regulamentação do 

lobby diminuirá o risco da relação entre lobistas/representantes de interesses e 

agentes públicos degenerar para a corrupção e o tráfico de influência; e, c) A 

regulamentação do lobby contribuirá para a melhoria da democracia porque, 

deixando claros os interesses envolvidos, permite que o cidadão/eleitor esteja mais 

bem informado sobre os políticos. 

 

2) Concorda mais que discorda para os seguintes aspectos: a) A regulamentação do 

lobby aumenta a informação dos grupos sobre as decisões, permitindo a 

participação política de um número maior de grupos, evitando o domínio de 

poucos grupos; b) A regulamentação do lobby criará uma barreira à participação 

de novos grupos, passando a ideia de que a representação de interesses só pode 

ser feita através de grupos formalmente regulamentados. 

 

3) Discorda mais que concorda para o seguinte aspecto: A regulamentação do lobby 

aumentará o poder dos interesses organizados em detrimento dos interesses 

coletivos da sociedade, transformando o parlamento num balcão de negócios e 

distorcendo ainda mais a representação política. 

 

4) Discorda totalmente para os seguintes aspectos: a) O lobby deve ser uma atividade 

totalmente livre (auto regulamentada). Sua regulamentação por lei pode ser 

negativa porque representa um controle e/ou um cerceamento da liberdade de 

expressão e a associação típicas das democracias; e, b) O custo/benefício da 

regulamentação não é positivo. Ou seja, regulamentar o lobby gerará despesas 

para o Estado (custos com fiscalização) sem benefícios maiores que justifiquem 

tais custos. 

 

  

As comparações entre os resultados da pesquisa referenciada e as respostas da 

coordenadora do DAL da Fiep demonstram várias semelhanças. Assim como os lobistas 

com registro na Câmara dos Deputados, a Fiep possui orçamento próprio para as 
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atividades inerentes à defesa de interesses e pressões junto a ALEP. Destaque-se que, para 

os anos de 2013, 2014, e 2015, respectivamente disponíveis no site, os valores orçados 

foram de R$ 7.471.000,00, 9.343.000,00 e 10.566.400,00. Portanto, crescimento entre 

2013 e 2015 de R$ 3.095.400,00, correspondendo a 41% ao orçado para 2013. Numa 

comparação simples, as despesas totais previstas pela Fiep, para esses anos foram, 

respectivamente, de R$ 16.986.000,00, R$ 20.403.000,00, e R$ 22.575.400,00. Da 

mesma forma, entre 2013 e 2015, ocorreu crescimento de R$ 5.589.400,00, 

correspondendo a 33% ao orçado para 2013. Proporcionalmente às despesas totais, as 

despesas com Defesa de Interesses, nesses mesmos anos, foram de 44%, 46% e 47%. 

Assim, vê-se facilmente que as despesas orçadas para despesas com Defesa de Interesses 

cresceram, proporcionalmente, mais do que qualquer outra despesa. No orçamento não 

está detalhado que tipo de despesas estão aglutinados no item Despesas de Interesses. 

 

 Acerca da atuação em várias arenas e quais são os atores políticos alvos da Fiep, 

também existem muitas semelhanças. Majoritariamente, o Legislativo é o foco principal. 

Mas também o Executivo tem sido, cada vez mais, de acordo com a coordenadora do 

DAL da Fiep, foco de atenções. Em qualquer desses dois poderes, as relações visam atuar 

junto a presidência da ALEP, em todos os presidentes e componentes das comissões 

existentes, líderes partidários, líderes de bancadas e de frentes parlamentares, e contatos 

com assessores dos deputados estaduais. No caso do Executivo, desde o governador, 

passando pelos secretários de Estado, também junto a servidores públicos que atuam em 

determinados setores nas secretarias. Essas ações junto ao Executivo são confirmadas por 

vários ofícios enviados pela Fiep a secretários de Estado, tais como, para o Secretário de 

Estado da Fazenda; Secretário de Estado do Planejamento e Coordenação Geral; Diretor 

de Coordenação da Receita Estadual; e para o Chefe da Casa Civil do Estado do Paraná.  

Também para o Governador do Estado do Paraná. Todos com solicitações para alterações 

na legislação do ICMS. 

 

 Também são semelhantes as atividades desempenhadas pelos respondentes da 

pesquisa referenciada e as da Fiep. Nas duas está acentuado que sempre são necessárias 

relações mais próximas junto aos parlamentares; nas comissões temáticas; participação 

nas audiências públicas; contatos com assessorias técnicas; formação de coalizões com 

outros grupos de interesses; apresentação de sugestões para melhorias das proposições; 

contatos sistemáticos com parlamentares, assessores; a promoção de eventos que sejam 

publicados na mídia e que possam, de forma direta ou indireta, contribuir nas pressões 

sobre a ALEP. O envio de correspondência e e-mails não são, prioritariamente, foco da 

Fiep, embora também sejam utilizados. 

 

 Quanto ao financiamento de campanhas eleitorais, o foco é proporcionar 

informações para que sejam apoiados candidatos que estejam o mais próximo possível 

dos interesses da Fiep. Como qualquer entidade sindical não pode financiar campanhas 

eleitoras, essas informações podem ser repassadas a empresários. Também são analisadas 

possibilidades de que os próprios empresários sejam candidatos ao parlamento estadual. 

Essa afirmação consta nas duas pesquisas. 



135 
 

 Acerca da eficiência das ações de lobbying, as duas pesquisas apresentam clara 

unanimidade apresentada pelos respondentes. Compreendem que a atividade possui 

condições de exercer influência nas ações e decisões políticas, não somente no 

Legislativo, mas também no Executivo. No entanto, compreendem que relacionar 

atividades de lobbying e as ações e decisões tomadas por parlamentares é extremamente 

difícil, haja visto que qualquer ação e decisão política deriva de vários fatores, tais como 

ideologias, programa do partido político, preferências e interesses pessoais, percepção dos 

efeitos políticos do voto, entre outros. 

 

 Como forma de ampliar as análises sobre as atividades de lobbying executadas 

pela Fiep, as respostas assinaladas para o questionário respondido pela coordenadora do 

DAL foram também comparadas com a pesquisa de Oliveira (2004). 

  

 

5.4 - Relações entre as atividades de lobbying exercida pela Fiep e a pesquisa de 

Oliveira (2004). 

 

 

 Assim como foram realizadas comparações com a pesquisa elaborada por Santos, 

Mancuso, Baird e Resende (2016), essa pesquisa sobre relações políticas exercidas pela 

Fiep possibilita comparações com a pesquisa realizada por Oliveira (2004), em que define 

seu objetivo, à página 04, com o objetivo de “descrever   e analisar a atuação dos lobista 

com o objetivo de investigar sua relação com os poderes Legislativo e Executivo, assim 

como a relação com seus clientes e, sobretudo, as estratégias de ação que utilizam para 

alcançar os objetivos pretendidos por seus clientes, procurando assim caracterizar o 

processo de influência no Brasil.”. 

 

 A comparação com a pesquisa de Oliveira (2004) é importante, pois teve como 

objeto empírico ações de lobbying exercidas junto ao Congresso Nacional, também por 

entidade sindical. Portanto, semelhante ao objeto empírico desta pesquisa. Além dessas 

semelhanças, foi a primeira efetuada no Brasil, com essas características. 

 

 As comparações entre a pesquisa de Oliveira (2004) com esta sobre a Fiep, ficam 

delimitadas a ações chamadas de “lobbying classista”. Portanto, não são analisados 

aspectos sobre defesa de interesses de clientes, já que a Fiep não é cliente, mas é a entidade 

que, por meio de funcionários próprios, promove ações políticas junto aos poderes 

Legislativo e Executivo do Estado do Paraná. Destaque-se que, conforme informação 

apresentada pela coordenadora do DAL da Fiep, não são contratados serviços de 

consultorias e assessorias de terceiros para qualquer atividade inerente ao lobbying. 

 

 As comparações são entre os resultados da pesquisa de Oliveira (2004) e as 

respostas apresentadas pela coordenadora do DAL da Fiep, junto com depoimentos 

originários de entrevista não-estruturada. As comparações estão na mesma sequência da 

pesquisa de Oliveira (2004), que, a seguir, será denominada de pesquisa base. 
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1) Características demográficas e formação acadêmica: a pesquisa base, páginas 

56 a 60, apresenta preponderância do gênero masculino no exercício da 

atividade de lobbying. Possuem mais de 41 anos e que nasceram na região sul 

do país. A maioria é formada em Direito. Também apresentam formações 

específicas nas mais diversas áreas acadêmicas. Essa característica decorre do 

fato de que não existe, ainda, regulamentação para exercer a atividade.  

A coordenadora do DAL da Fiep é formada em Direito, assim como três 

componentes do departamento. Possui especialização em Ciência Política. 

Também nasceu no sul do país. Não informou idade. 

 

2) Credibilidade e Estilo de atuação: a pesquisa base, páginas 60 a 63, apresenta 

que a maioria dos respondentes ao questionário aplicado são profissionais 

liberais, que possuem escritórios próprios. Acentua que a atividade de 

lobbying requer “um nível de confiança considerável entre lobista e cliente. 

Deste modo, o estilo de atuação do lobista, sua competência e sua 

credibilidade são requisitos levados em conta pelo cliente.”. Quanto a lobistas 

que atuam por entidades sindicais, a pesquisa base acentua que “os lobistas 

que representam CNI e DIAP também se preocupam com a construção de sua 

credibilidade, reputação e estilo de atuação próprios, porém, possuem, além 

desses requisitos, a representatividade de sua entidade e principalmente a sua 

visibilidade pública. 

Essas mesmas características também foram apresentadas pela coordenadora 

do DAL da Fiep. Ela ainda acrescenta que o lobista tem, como atividade 

principal, ser o interlocutor entre o representado e o ator político, acrescenta, 

com muita ênfase, que o lobista não deve possuir qualquer ego e prepotência 

pela atividade que executa, e que “quem deve sair na foto é o chefe, a quem 

ela representa.”. 

 

3) Lobistas, seus escritórios e suas equipes: a pesquisa base, páginas 63 a 65, 

apresenta que vários dos lobistas respondentes são proprietários de escritórios, 

com pequena equipe, pois, acentuam que “não quero crescer mais do que isso 

porque eu gosto de me envolver e eu faço uma coisa que eu gosto... Então, se 

eu fizer e delegar, eu não poderei fazer isso pessoalmente. Estarei me privando 

do prazer e comprometendo o resultado.”. Quanto a entidades sindicais como 

a CNI, esta possui instalações bem estruturadas e conta com mais de 10 

funcionários em suas equipes. Todo o trabalho de suporte à atividade de 

lobbying é desenvolvido por suas equipes, inclusive a pesquisa e elaboração 

das publicações que editam frequentemente.  

As duas características destacadas para a CNI ocorrem no DAL da Fiep. A 

coordenadora é a principal agente de interlocução entre a entidade e atores 

políticos. Também tem o apoio de equipe composta por quatro pessoas, que 

executam pesquisas de monitoramento junto ao dia-a-dia da ALEP e do Poder 

Executivo do Estado do Paraná. A equipe conta com apoio do Núcleo 
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Tributário, quanto a legislação do ICMS, juntos, elaboram estudos, análises e 

publicações que são enviadas a todos os sindicatos filiados da entidade. 

 

4) Experiência Profissional: a pesquisa base, páginas 66 a 67, apresenta que são 

raros os casos de lobistas atuando há menos de 10 anos na área de 

representação de interesses.  

A coordenadora do DAL da Fiep atua a 9 anos na entidade. 

 

5) Atividade anterior do lobista: a pesquisa base, páginas 67 a 70, apresenta que 

vários dos entrevistados exerceram funções no serviço público federal, fato 

que contribui fortemente para o exercício da atividade, já que permite 

conhecer normas e procedimentos específicos na área pública, com destaque 

para as relações formais junto ao Congresso Nacional. 

A coordenadora do DAL da Fiep iniciou atividades profissionais como 

estagiária em escritório de advocacia tributária. Atividades de lobista 

iniciaram somente após sua contratação pela Fiep. 

 

6) Características de um bom lobista: a pesquisa base, páginas 70 a 73, apresenta 

seu Quadro 2, demonstrado no Quadro 09 a seguir : 

 

Quadro 09: Características de um bom lobista 

Características de um bom lobista 

Bom conhecimento do processo legislativo e do processo decisório 

Defesa dos interesses do país e crença na causa que defende 

Discrição 

Entendimento de cenário político 

Compreensão dos objetivos do cliente 

Honestidade e ética 

Informação qualificada (leitura de jornais, revistas e conhecimento que a causa necessita). 

Oferecer informação confiável e bem estruturada (credibilidade) 

Poder de comunicação e persuasão 

Possuir bons contatos 

Seriedade 

Sólida formação acadêmica 

Trabalhar as informações em defesa de seu cliente e saber como e para onde encaminhá-las 

Fonte: Oliveira, Andréa C.J. Lobbying e Representação de Interesses: lobistas e seu impacto sobre a 

representação de interesses no Brasil (2004, p,71) 

 

Conforme destaque no quadro, Oliveira (2004) acentuou que “as que mais 

chamaram a atenção dos mesmos foram as que se relacionavam à captação e ao tratamento 

da informação, em primeiro lugar, e as relacionadas ao caráter do profissional, em 

segundo.”. Ainda destaca que “a informação é a alma do trabalho do lobista”, e que “a 

relação lobista x legislador será eficiente como forma de transação de informação, na 

medida em que o dado escolhido a ser fornecido ao processo de lobbying seja capaz de 

atravessar o filtro de valores e compromissos do legislador. Para que isso seja possível, o 

lobista pode utilizar-se de três maneiras para transmitir suas mensagens: a) fatos, b) 

argumentos e c) poder.”. 
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A coordenadora do DAL da Fiep também confirmou esses aspectos destacados 

pela pesquisa base, novamente acentuando aqueles ligados ao caráter do profissional, 

assim como a importância de gerar informações que possam, efetivamente, influenciar 

ações e decisões de parlamentares e de servidores públicos que atuam no Poder Executivo. 

 

Como comentários finais para esse capítulo da pesquisa base, assim como nas 

percepções da coordenadora do DAL da Fiep, o perfil do lobista é assim descrito: “na 

maioria das vezes, homem; possui 40 a 50 anos de idade; é um profissional de nível 

superior, muitas vezes pós-graduado. Ter trabalhado no governo não é mais 

indispensável. Honesto, sério, discreto, atuar pautado pela ética, possuir credibilidade 

entre os parlamentares, saber ouvir e compreender quais são os objetivos de seus clientes”. 

Deve saber trabalhar seu bem maior: a informação. Bom entendedor de cenário político, 

conhecimentos sobre o processo legislativo e processo decisório. Sua principal função é 

ser interlocutor entre o representado e os atores políticos. 

 

A seguir estão as comparações entre a pesquisa base e as respostas 

apresentadas pela coordenadora do DAL da Fiep quanto a forma de atuação na esfera da 

representação de interesses. Também estão apresentadas da mesma forma utilizada para 

o perfil do lobista. 

1) Os quatro tipos de lobbying e sua forma de atuação: a pesquisa base 

apresenta características para os seguintes tipos: a) lobbying público, que 

é caracterizado por pressões exercidas por organizações públicas junto a 

outras organizações públicas. Um exemplo são as pressões exercidas por 

empresas estatais junto ao Executivo e Legislativo; b) lobbying 

institucional, que é caracterizado por pressões exercidas por organizações 

privadas, que representam determinadas classes. Essas pressões são 

realizadas, em geral, de forma institucional e podem não ser 

especificamente para um objetivo específico. Um exemplo são as pressões 

exercidas por organizações associativas sobre o Executivo e Legislativo. 

Entre essas organizações privadas está o Diap (Departamento Intersindical 

de Assessoria Parlamentar); c) lobbying classista, que é caracterizado por 

pressões exercidas por organizações sindicais sobre o Executivo e 

Legislativo; e, d) lobbying privado, que é caracterizado pela ação de 

lobistas profissionais, que atuam na forma de escritório contratado por 

organizações privadas, para ações nas mais diversas esferas do Executivo 

e do Legislativo. 

Para o caso específico dessa pesquisa, as comparações estão baseadas nos 

resultados identificados pela pesquisa base na esfera do lobbying classista, 

pois são base das formas de atuação da Fiep. 

A pesquisa base apresenta resumo da CNI, desde sua criação, passando 

por alguns destaques para as décadas de 1930 a 1970. Em seguida, sobre 

ações executadas nas décadas de 1980 a 1990, com ênfase para pressões 

exercidas junto a Assembleia Nacional Constituinte. Comenta sobre a 
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criação do Grupo de Assuntos Legislativos, como órgão de representação 

da Presidência da CNI. Como forma de apoio, a CNI cria Comissões 

Técnicas, posteriormente substituídas por Conselhos Permanentes, nos 

mais diversos temas de interesse da entidade. As ações de lobbying 

estavam alocadas na Coordenadoria de Assuntos Legislativos (COAL), 

composto por equipe diversificada com relação à formação acadêmica, 

dividida em Divisão Técnica e Divisão de Apoio. A COAL conta com 

auxílio de profissionais de outras áreas técnicas, que tem o objetivo de 

auxiliar, geralmente, com estudos técnicos e análises. A pesquisa base 

destaca que “subsidiados por toda a informação recebida pela Divisão 

Técnica e Divisão de Apoio, os lobistas da CNI estão aptos a delinear 

estratégias de ação para a defesa dos interesses do empresariado industrial 

brasileiro.”. 

De acordo com informações da coordenadora do DAL da Fiep, a estrutura 

da entidade é semelhante a essa apresentada acerca da CNI. Esse aspecto 

decorre do fato de que foi a CNI que buscou desenhar essa estrutura em 

cada federação de cada estado no Brasil. Justamente para desenvolver 

atividades semelhantes, que pudessem, juntas, exercer lobbying em 

qualquer esfera pública. 

2) Os interesses defendidos: a pesquisa base apresenta que, de forma geral, a 

CNI desenvolve acompanhamento para decisões políticas que possam ser 

de interesse a 27 federações, assim como também para cada sindicato 

patronal. Também destaca que a COAL representa apenas o que é 

consensual, ou seja, o que é de interesse de todos os setores produtivos. 

Especificamente para aspectos tributários, a pesquisa base destaca 

comentário de respondente: “os tributos também são um tema que requer 

uma intervenção. Porque os setores industriais são afetados 

indistintamente por essa questão.... Como temos o mapeamento dos 

interesses de cada uma das áreas, detectamos esses interesses específicos. 

Se você os deixar soltos ou se você não tiver a sua participação 

institucional, que tenta identificar o interesse comum, cada um acaba 

defendendo só a sua área.”. A COAL efetua o monitoramento de todas as 

proposições, “identifica o que é de interesse de um setor que possa 

corresponder ao interesse de outro setor e fazer com que eles trabalhem de 

maneira convergente, com informação de qualidade sobre aquilo que é de 

interesse comum. Trata-se de perceber o que, efetivamente, une os 

interesses do empresariado de diversos setores: quais são as convergências 

e as divergências entre os interesses do empresariado industrial 

brasileiro.”. Após essa definição, as proposições e a posição da CNI são 

submetidos à Diretoria da CNI. 

Conforme destacou a coordenadora da DAL da Fiep, esse processo 

descrito para a CNI é o mesmo executado pela Fiep. Para que os 

empresários de determinado setor saibam o que está sendo proposto no 
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Legislativo, o DAL elabora publicações que são enviadas a todos os 

sindicatos, para que tomem conhecimento e emitam posições, além de 

também proporem ações de lobbying. Ainda destacou que existem várias 

parcerias entre a Fiep e a CNI, tanto nas análises, estudos técnicos e na 

definição das ações de lobbying. 

3) Forma de atuação da COAL: a pesquisa base apresentou que esse setor da 

CNI executa as seguintes ações: monitoramento do legislativo; 

monitoramento político; estratégia de ação; publicações; e, modernização 

e profissionalização do lobbying. Essas ações são efetuadas também pelo 

DIAP. 

 

A coordenadora do DAL da Fiep informa que essas também são as ações 

da Fiep. 

 Da mesma forma que valem para a CNI e para o DIAP, assim também o é para a 

Fiep, pelo fato de conseguir identificar claramente quem são, ou podem ser, seus aliados 

e inimigos políticos e ideológicos, e que existe grande visibilidade pública de suas ações. 

Conforme destacou a pesquisa base, diferente de lobistas profissionais, as organizações 

sindicais e associativas não têm a necessidade de “comprar acesso e nem resultados, já 

que possui defensores ideológicos no Congresso”, e na ALEP. Essas entidades sindicais 

atuam principalmente no Legislativo, mas também no Executivo, já que a maioria das 

proposições são de iniciativa deste. 

 

 O Quadro 03 (Oliveira, 2004, páginas 189 a 191) apresenta resumo das formas de 

atuação da CNI e DIAP. São as seguintes: 1) Identificação do problema e objetivos dos 

filiados; 2) Apreensão do cenário político; 3) Monitoramento Legislativo ou Traking; 4) 

Análise das informações coletadas pelo monitoramento legislativo; 5) Monitoramento 

político; 6) Estratégias de ação: a) identificação do ato legislativo correto e redação de 

proposições, projetos de lei e emendas; b) marcação de audiências com autoridades; c) 

contratação de assessoria de impressa; d) elaboração de estudos e pareceres técnicos; e) 

organização de visitas às instalações dos clientes, ciclos de palestras ou seminários sobre 

o assunto em discussão; f) redação de discursos para os parlamentares; g) requerer que 

determinado parlamentar relate o projeto que está sendo avaliado na comissão em que faz 

parte; e, 7) Corpo-a-corpo: a) ação individual; e b) ação coletiva (lobista e cliente e 

mobilização das bases. 

 

 Conforme acentuou a coordenadora do DAL da Fiep, com exceção das descritas 

a seguir, todas as outras também ocorrem na Fiep. As exceções são as seguintes: 

contratação de assessoria de imprensa, já que a entidade possui jornalista que compõem 

o quadro de funcionários do DAL; organização de visitas às instalações dos clientes, 

ciclos de palestras ou seminários sobre o assunto em discussão, em razão de que a Fiep 

não possui clientes, mas atende interesses de sindicatos filiados. Promove palestras e/ou 

seminários, mas não com o objetivo de discutir mecanismos de lobbying; a ação de 

lobbying é somente coletiva. Mesmo que a maioria das ações de lobbying seja função 
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específica da coordenadora do setor, o faz sempre na companhia de técnicos, ou de 

profissionais que possam apoiar as solicitações junto ao Legislativo e ao Executivo; a 

entidade promove ações de mobilização das bases, quando busca apoio de empresários 

industriais em situações que considera necessário. 

 

 Acerca da profissionalização do lobby no Brasil, a pesquisa base apresenta vários 

aspectos históricos, desde a proposição do Deputado Federal Marco Maciel. Esse mesmo 

deputado, quando no exercício da Presidência da Câmara dos Deputados, buscou alterar 

o Regimento Interno, incluindo mecanismos de registro e controle de grupos formados 

por órgãos de representação. Apresenta que “até 1983 apenas entidades sindicais de grau 

superior, como as confederações ou federações/sindicatos de abrangência nacionais 

podiam ser credenciadas.”. Oliveira (2004, p. 207). 

 

 Atualmente a proposta para regulamentação do lobby é o Projeto de Lei 

1202/2007, assinado pelo Deputado Federal Carlos Zarattini, que visa “disciplinar a 

atividade de “lobby” e a atuação dos grupos de pressão ou de interesse e assemelhados no 

âmbito dos órgãos e entidades da Administração Pública Federal, e dá outras 

providências.”. Também está a proposição, como Emenda à Constituição, de número 47, 

de 2016, que visa acrescentar à Subseção I à Seção I do Capítulo VII do Título III da 

Constituição Federal, para regular a atividade de representação de interesses perante a 

Administração Pública. 

 

 Especificamente no âmbito do Legislativo paranaense, em seu Regulamento 

Interno, não existe qualquer menção quanto a registro e sobre qualquer forma de 

relacionamento entre a ALEP e grupos de interesse. 

 

 A coordenadora do DAL da Fiep assevera que concorda totalmente com a 

necessidade de regulamentação, acentuando que, mesmo sendo delimitada alguma forma 

de ação de lobbying, trará licitude nas relações políticas entre representados, 

representantes e os poderes Executivo e Legislativo. A coordenadora corrobora 

integralmente com a afirmação constante na pesquisa base de que: “Enquanto a opinião 

pública não for informada sobre o significado real da atividade de lobbying no Brasil, ela 

nunca poderá ser encarada como deveria, ou seja, como um instrumento essencial para a 

elaboração de políticas públicas no Brasil.”. 

 

 Assim como foram destacadas ações de lobbying da Fiep, com detalhes sobre a 

legislação do ICMS, é possível afirmar que são semelhantes com os estudos de Aragão 

(1994, p.71), quando apresenta os “procedimentos dos grupos de pressão nas atividades 

de influência do legislativo”, classificando em Procedimentos Internos e Procedimentos 

Externos. Farhat (2007, p. 89 a 112) destaca “os primeiros passos do lobista”, acentuando 

os procedimentos que devem ser seguidos para exercer pressão sobre os parlamentares. 

Como destaques, podem ser descritos os seguintes procedimentos: a) Bem avaliar os dois 

lados; b) Acompanhamento eletrônico das proposições; c) Regras gerais de tramitação; 

d) Como o Executivo interfere no Legislativo; e, e) Projetos do Executivo tem mais 
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chance. Galan (2012, p.142 a 143), destaca o que considera como “melhores práticas” 

para relações governamentais, enumerando 26 ações. Entre elas, podemos destacar as 

seguintes: a) Conheça profundamente a sua audiência, bem como o seu assunto, o que vai 

sustentar o pleito; c) Prepare argumentos sólidos e materiais de apoio que os sustentem; 

seja claro e objetivo; d) Conheça as regras e o processo decisório; e) Mapeie os potenciais 

aliados e opositores, juntamente com seus pontos de vistas de todas as partes envolvidas 

e como serão aferradas; f) Escolha uma estratégia de abordagem para cada 

problema/situação, com planos definidos e a escolha também das ferramentas de ação 

mais adequadas: lobby direto, indireto, associações, coalizões, textos, etc.; e, g) Não se 

esqueça de que sua atuação faz parte da construção e manutenção da imagem e da 

reputação de quem representa, pois estará falando e atuando em nome dele. Esse 

“caminho” também foi descrito por Barros (1991), com destaque para o que apresentou 

como “tipos de parlamentares” que devem ser monitorados pelo grupo. Barros (1991) 

assim os define: a) Os líderes; b) Os formadores de opinião; c) As vacas sagradas; d) Os 

economistas; d) Os apresentadores de projeto; e) Os “de plenário”; f) Os moralistas; e) 

Os sociais; g) Os ecologistas; e, f) Deputados de uma nota só. 

 

 No âmbito de visão estratégica para as ações de lobbying, Oliveira e Onuki (2010, 

p. 210) acentua que o grupo de pressão deve focar audiências públicas no Legislativo, 

com o apoio de representantes das empresas; exercer pressões diretas ou via mídia. 

Destaca também que para interesses empresariais sejam alcançados, que o grupo delegue 

a parlamentares parceiros, iniciativas quanto a proposições junto ao Legislativo. Esse 

direcionamento foi também destacado por Diniz (2009), quando comenta sobre as atitudes 

dos empresários, capitaneados pela CNI, foi a promoção de eventos, reuniões, proposição 

de estudos técnicos, tanto com parlamentares quanto com o Executivo. 

  

 Portanto, as ações de lobbying, mesmo que sejam executadas por funcionários da 

entidade sindical, não podem apresentar qualquer aspecto desarmônico com as ações de 

diretores e/ou presidente da entidade. Conforme destacou a coordenadora do DAL da 

Fiep, essa harmonia é “clausula pétrea” 

 

Apresentadas descrições e análises sobre a Fiep e suas relações com a teoria da 

Lógica da Ação Política, as formas adotadas pela entidade em suas ações políticas junto 

aos poderes Executivo e Legislativo do Estado do Paraná, juntamente com as atividades 

específicas de lobbying executadas pelo seu Departamento de Assuntos Legislativos. 

 

A seguir estão apresentados outros atores que atuam na esfera do lobbying da Fiep. 

 

 

5.5 - Outros atores políticos que atuam na esfera do lobbying da Fiep 

 

 

Como forma de apresentar ações de outros atores políticos na esfera da Fiep, e 

destacar aspectos que podem dificultar o alcance de interesses de empresários industriais 
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paranaenses, especificamente quanto a legislação do ICMS, a seguir estão comentários 

desses outros atores políticos. Esses outros atores são os seguintes: 1) Consultores 

externos; 2) Servidor Público que exerceu cargo de Diretor na Coordenadoria da Receita 

do Estado (CRE); 3) Comissão de Finanças e Tributação da ALEP; e, 4) Deputado Federal 

que exerceu o cargo de Secretário da Fazenda do Estado do Paraná. 

 

Primeiro, estão os destaques de entrevistas realizada com consultores externos, 

constituídos por profissionais autônomos que prestam serviços à Fiep. A seguir estão os 

destaques das entrevistas: 

 

1) Questionados sobre o fato de empresários industriais exercerem pressões junto ao 

Executivo e Legislativo, na defesa de seus interesses, os consultores externos 

entendem que é perfeitamente lícito e ético. Destacam que é preciso senso de 

equilíbrio entre os interesses que defende e prováveis consequências a outros 

ramos de atividades, caso os interesses sejam obtidos. Mas compreendem que as 

ações de lobbying da Fiep são necessárias, até mesmo para que exerça defesa da 

indústria estadual. Nesse sentido, apresentam como exemplo o caso da indústria 

do vestuário paranaense, que enfrentou durante muito tempo perda de 

competitividade com indústrias situadas no Estado do Mato Grosso do Sul. Esse 

Estado, por ser grande produtor de algodão, concedeu vários benefícios tributários 

no âmbito da legislação do ICMS, por exemplo, com a redução de alíquotas, mais 

a concessão de créditos presumidos. Dessa forma, a carga tributária seria muito 

menor do que a, até então, existente para empresas situadas no Estado do Paraná. 

Com constantes contatos entre representantes da Fiep, o Governo do Estado do 

Paraná compreendeu que eram necessárias alterações na legislação do ICMS do 

Estado. Como fruto, foi obtido o benefício do Crédito Presumido, resultando em 

carga tributária do ICMS de até 8,00% em operações realizadas dentro do Estado 

(internas) ou 4,67% em operações comerciais realizadas para outros estados em 

que a alíquota seja 12%, conforme Item 50 do Anexo III do Regulamento do ICMS 

do Estado do Paraná – RICMS/PR (Decreto 6080/2012). 

 

2) Sobre a atuação da Fiep no âmbito da política estadual, ressaltam que, conforme 

acordo com o governador eleito até a gestão de Roberto Requião, caberia à 

entidade indicar o Secretário da Indústria e Comércio. Nos períodos em que 

Roberto Requião foi governador, existiram várias ações conjuntas entre a Fiep e 

o governo. Já a partir do primeiro período de Beto Richa no governo estadual, as 

relações políticas ficaram mais difíceis. Uma das consequências dessa falta de 

relação política foi a promulgação da Lei 18371/2014, que alterou alíquota do 

ICMS de várias mercadorias, de 12% para 18%, conforme detalhamentos 

constantes no Decreto 731/2015. Essa lei foi resultado do Projeto de Lei 513 de 

02.12.2014, publicada no Diário Oficial do Estado do Paraná no dia 16.12.2014. 

Ressaltaram que essa mudança, já na proposição junto à ALEP, não foi realizado 

nenhum contato com a Fiep, o que dificultou enormemente qualquer ação por 

parte da federação ou de qualquer de seus filiados. Mesmo premidos pelo 
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pouquíssimo tempo disponível, técnicos da Fiep e funcionários que atuam em 

atividades ligadas ao lobbying, ainda com estudos de consultores exteriores, os 

quais apresentaram estudos e argumentos contrários ao PL, este foi aprovado em 

sumaríssimo prazo de 14 dias. 

 

3) Os consultores entrevistados acentuam que um dos aspectos que dificultam ações 

e decisões por parte da Fiep, e também dos sindicatos filiados, é o instrumento 

jurídico do Decreto. Da forma como é estabelecido, praticamente impede qualquer 

ação preventiva de qualquer interessado, seja parlamentar ou, no caso específico, 

das indústrias situadas no Estado do Paraná. Ainda destacam que benefícios fiscais 

tendem a ter prazo de validade, o que causa a enorme necessidade de 

monitoramento e acompanhamento por parte de funcionários do Departamento de 

Assuntos Legislativos da Fiep, e também de sindicatos filiados, na tentativa de 

pressionar para que o benefício continue, e que o governador edite novo Decreto 

antes do término do prazo, para que as empresas industriais não sejam 

prejudicadas quanto a carga tributária do ICMS. 

 

4) Consideram que muitas alterações tributárias no âmbito do ICMS não são 

acompanhadas por estudos técnicos que sejam anexados às proposições, ou 

mesmo nas considerações sobre as razões da edição do Decreto. Dados técnicos, 

se existirem, ficam de forma sigilosa na Secretaria da Fazenda. 

 

5) Destacam que o fato de ocorrer mudanças tributárias abruptas e voláteis 

prejudicam enormemente qualquer tipo de planejamento empresarial, pois as 

decisões nem sempre são de curto prazo. Envolvem objetivos empresariais de 

médio e longo prazo. 

 

6) Questionados sobre em qual dos dois poderes foram obtidos sucessos nas relações 

com a Fiep, destacaram o fato de que surgiu na entidade os estudos e pesquisas 

que basearam a construção do Código de Defesa do Contribuinte do Estado do 

Paraná, instituído por meio da Lei Complementar 107/2005, de 11.01.2005. Outro 

exemplo foi a elaboração de estudos para a instituição do ICMS no formato 

Substituição Tributária, iniciados na Lei 8933/1989. Portanto, foram obtidos 

sucessos nos dois poderes, pois as decisões políticas foram tomadas em conjunto. 

 

7) Por outro lado, destacam alguns insucessos. Entre eles estão várias 

correspondências enviadas ao governador; a secretários de estado; a diretores de 

tributação situados na Secretaria da Fazenda; a deputados estaduais; à Comissão 

de Finanças e Tributação, que visaram alterar determinadas ações existentes e que, 

na visão da Fiep, eram prejudiciais, não somente para as operações comerciais 

realizadas pelas empresas industriais, mas, sobretudo, à economia do Estado. Um 

exemplo foi o caso do ramo da indústria de embalagens de papel. Ao propiciar 

diminuição de alíquotas para o ramo, diretamente estará prejudicando indústrias 

de embalagens baseadas em plástico. Outro exemplo é o caso das indústrias de 
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cerâmicas, especificamente para o produto Tijolo. Benefícios tributários para esse 

ramo prejudicaram a indústria de tijolos de argila. Na tentativa de resolver esses 

conflitos entre empresas industriais e seus respectivos sindicatos, a Fiep busca 

promover reuniões, inclusive com a participação de grupos que representam os 

trabalhadores, visando ampliar as análises e debates sobre o problema. 

 

8) Como forma de organizar as ações dos consultores externos no âmbito da 

legislação do ICMS, a Fiep criou o Núcleo Tributário, com a função de elaborar 

estudos técnicos que possam contribuir para que os interesses da entidade sejam 

alcançados. Esses estudos são, inicialmente, validados internamente na entidade, 

por meio de reuniões, análises e decisões da diretoria. Os estudos contribuem para 

aumentar as possibilidades de relações como o Executivo e o Legislativo, e com 

técnicos da Receita Estadual. Além dos aspectos tributários sobre ICMS, os 

estudos também apresentam externalidades que possam ser identificadas em 

aspectos econômicos, ambientais e sociais. 

 

9) Quanto a capacidade da Fiep em influenciar as decisões de deputados estaduais, 

os consultores externos compreendem que “os votos dos parlamentares são 

influenciados por diversos fatores, tais como: ideologia; interesses do partido que 

está filiado; interesses políticos individuais; a direção determinada pelo líder do 

partido; o grupo político que faz parte; ser de situação ou de oposição, declarados, 

ao governador. Diante desses aspectos, as ações da Fiep para influenciar a decisão 

do parlamentar podem ter grande, ou até nenhuma capacidade de influência.”. 

 

10) Quando algum sindicato exerce ações individuais, sem requerer, no início, apoio 

da Fiep, compreendem que a capacidade de influenciar decisões políticas torna-

se, ainda mais diminuta, em comparação quando a ação tem a Fiep como 

implementadora e organizadora. Acentuam que alguns ramos industriais buscam 

apoio de entidades associativas, tais como Anfavea, Abinee e outras. Mas quando 

o problema tem origem na chamada “Guerra Fiscal”, as ações dessas entidades 

ficam prejudicadas, pois vão se confrontar com legislações diferentes entre 

estados. Esse aspecto tende a dificultar o alcance de interesses específicos. 

 

11) Quanto a participação de empresários industrias nas ações da Fiep, compreendem 

que ainda é preciso investimentos por parte da federação, para que, cada vez mais, 

aumente a quantidade de empresários, não somente na busca pelos serviços do 

Sistema S, mas também no apoio a ações de lobbying junto aos poderes Executivo 

e Legislativo do Estado do Paraná. 

 

Outro ator político na esfera da Fiep, servidor público que exerceu cargo em 

determinada diretoria de tributos, junto à Secretaria da Fazenda, apresentou comentários, 

seguindo questionário não-estruturado sobre as relações políticas entre a Fiep e o 

Executivo. Os comentários foram os seguintes: 
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1) Na maioria das vezes, os empresários buscam contato direto com o Secretário da 

Fazenda. Poucos são os casos em que iniciam por meio de contato com a 

Coordenadoria da Receita do Estado (CRE), que tem autonomia para discutir 

sobre pequenas regras burocráticas. Também ocorrem contatos iniciais com a 

Coordenação de Assuntos Econômicos (CAEC). Acentua que qualquer situação 

que envolve algum tipo de benefício ou incentivo tributário é tratado somente pelo 

Secretário de Estado da Fazenda do Paraná (SEFA). Dependendo do caso, o 

Secretário da Fazenda, em decisão conjunta com o Governador, elabora proposta 

de lei a ser analisada na ALEP. 

 

2) A maioria dos motivos que levaram os empresários a buscarem contatos com a 

SEFA, e suas diretorias, decorre da chamada “Guerra Fiscal” praticada pelas 

demais unidades federadas, com o objetivo de possibilitar que a indústria 

paranaense consegua manter sua competitividade. Também são motivos os 

pedidos de incentivos fiscais para expansão de plantas industriais existentes ou 

para instalações de novas unidades industriais. 

 

3) Quanto a forma como são divididas, internamente na SEFA, as autonomias para 

discussões com empresários industriais acerca da legislação do ICMS, informa 

que: “Nos casos de pedidos de incentivos fiscais para expansão ou instalação de 

industriais existe a legislação do Paraná Competitivo, que estabelece os 

procedimentos de formulação do pleito e o rito de análise do mesmo. Nas 

situações de pedidos de concessões de benefícios fiscais os requerimentos 

recebidos (em reunião diretamente com empresários ou suas associações ou 

entidades de classe) são protocolizados e encaminhados aos setores competentes 

da CRE para emissão de pareceres quanto aos impactos econômicos e da 

viabilidade jurídica. Após estas análises o processo é apresentado ao secretário 

para definição quanto ao atendimento do pleito.”. Acrescenta que somente em 

“poucas situações os empresários ou suas associações ou entidades de classe 

trazem estudos técnicos junto ao pleito. Nesses poucos casos, a demonstração da 

perda de competitividade da indústria paranaense, em função da “Guerra Fiscal” 

e a relação correta da legislação dos benefícios concedidos por outras unidades 

federadas, foi de fundamental contribuição para a decisão do pedido.”. 

 

4) Em poucas situações esses contatos com setores da SEFA ocorrem em conjunto 

com a presença de deputados estaduais. Os empresários, suas associações ou a 

Fiep, em determinados momentos, entendem que o parlamentar pode ajudar no 

agendamento do contato. O servidor público destaca que a participação de 

parlamentares fica limitada a discussões e votação na ALEP. 

 

5) Finalmente, quanto ao fato de que empresários industriais busquem soluções 

quanto a legislação do ICMS no Paraná junto a estrutura da SEFA, destaca que 

“Em razão da existência da chamada “Guerra Fiscal” entre grande parte das 

unidades federadas, a busca de alterações na legislação do ICMS para garantir a 
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competitividade das empresas paranaenses torna-se uma necessidade quase de 

pura sobrevivência das mesmas. Diante da complexidade da legislação tributária 

brasileira, principalmente no ICMS, toda e qualquer alteração necessita de 

profunda análise para verificar seus impactos, seja na esfera econômica, seja na 

jurídica (em razão dos diversos convênios e protocolos celebrados no âmbito do 

CONFAZ). Assim, iniciar o processo diretamente pela SEFA torna-o mais célere, 

pois de imediato serão apontadas quais as principais dificuldades e justificativas 

do setor requerente e da SEFA, podendo ainda ser melhor delimitado os termos 

do pleito baseadas apenas em questões técnicas.”. 

 

Outro ator importante nas relações políticas entre a Fiep e o Legislativo, é a 

Comissão de Finanças e Tributação. Foram solicitadas respostas para questionário, que 

apontou, em geral os seguintes comentários: 

 

A comissão se reuni, geralmente, uma vez por semana. Dependendo do tema, representantes 

da Fiep fazem contatos com deputados estaduais componentes da comissão. Dependendo do 

tema, esse representante da Fiep é recebido pelo deputado estadual, ou seu assessor. Caso o 

tema seja legislação do ICMS, o componente da comissão solicita estudos técnicos antes das 

reuniões da comissão. Também busca opiniões de seus assessores; de outros deputados 

estaduais, e também do líder do governo na ALEP. Quanto a Fiep apresenta estudos técnicos, 

antes de emitir qualquer opinião, a comissão solicita a assessores, juntamente com técnicos 

da ALEP, de seus próprios assessores e por técnicos da Secretaria da Fazenda. Acentuam que 

os estudos técnicos apresentados pela Fiep, numa escala, apresentam média importância 

quanto a influenciar decisões sobre a legislação do ICMS. Os fatores que mais influenciam 

as decisões dos deputados estaduais que compõem a comissão são, em grau de importância, 

na seguinte sequência: 1) Análise sobre o parecer das comissões da ALEP; 2) Análise de 

movimentos e ações da sociedade paranaense; 3) Entendimento da opinião da base eleitoral; 

4) O deputado estadual fazer parte dos que apoiam (posição) do governador; 5) Análise de 

estudos técnicos e argumentos apresentados pela Fiep; 6) Orientação do voto da liderança do 

partido; 7) Opiniões pessoais; 8) O deputado estadual não fazer parte dos parlamentares que 

apoiam (oposição) ao governador; e, 9) Outros motivos. 

 

Ainda outro ator político importante nas relações de lobbying da Fiep, é um 

Deputado Federal que exerceu o cargo de Secretário da Fazenda do Estado do Paraná. 

Seus comentários, obtidos por meio de entrevista não-estruturada, estão apresentados a 

seguir. 

 

De forma geral, entende que as relações políticas das empresas industriais situadas 

no Estado do Paraná são legítimas, quando realizadas tanto individualmente quanto por 

meio de entidades que tem o objetivo de defender interesses dessas empresas. Existem 

leis que definem critérios para essas relações. Também existem regras junto aos poderes 

Executivo e Legislativo que definem os processos. Portanto, quando atendidas as regras 

formais, as ações que visam a defesa de interesses por parte de empresas industriais 

paranaenses são legítimas. Fazem parte do processo democrático. 

 

Quanto as possibilidades reais da Fiep ser ator político com maiores e melhores 

condições, comparada a outros grupos de interesses, exercer pressões junto ao Estado, 

compreende que: 
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“A Fiep é um grupo de interesse que possui recursos financeiros e estruturais que possibilitam 

ações junto ao Estado. Mas também existem pressões que ocorrem por parte de outros grupos. 

Por exemplo, de trabalhadores, muitas vezes paredistas. Também existem ações que 

produzem mobilizações permanentes, por exemplo, a utilização de mídias. A busca pelo setor 

público ocorre sempre que existem problemas na economia, que pode ser visto no atual 

momento brasileiro. Assim, vários grupos de interesses, dos mais diversos tipos, buscam 

soluções junto ao Estado. Invariavelmente, o grupo que possuir maiores recursos, 

principalmente financeiros, conseguem exercer maiores pressões. Isso não quer dizer que 

possam conseguir os objetivos pretendidos. Nem sempre a existência de recursos necessários 

tem relação direta com o alcance dos objetivos.”. 

 

Questionado sobre a palavra “lobbying” como ação que vise interesses, na ótica 

de parte da sociedade, até certo ponto escusos, o ex-Secretário da Fazenda do Estado do 

Paraná acentua que: 

 

“As ações escusas podem ser definidas como aquelas que existiam na Máfia que vários filmes 

apresentaram. Quando a atividade de lobby é efetuada por profissionais registrados nos 

legislativos, não pode ser identificada como ação escusa. No Congresso Nacional existem 

por volta de 7.000 credenciados. Nos Estados Unidos da América, por volta de 22.000 estão 

credenciados. Representam os mais diversos tipos de grupos de interesses, desde entidades 

empresariais; de empregados; organizações não governamentais; governos que não possuem 

embaixadas oficiais; entidades de profissionais liberais; e também entidades religiosas. Essas 

pressões fazem parte do processo democrático. Mesmo que não seja por meio de lobistas, 

qualquer indivíduo pode buscar junto ao Executivo e ao Legislativo ações que visam o 

alcance de seus interesses.”. 

 

Quanto ao Projeto de Lei 1202 de 2007 proposto no Congresso Nacional, que visa 

regulamentar as atividades de lobby no Brasil, compreende que “é preciso analisar as 

pretensões desse projeto. Independente, é necessário que exista cadastro que permita 

identificar os profissionais que atuam no lobby no âmbito de todos os poderes. Isso 

permite a maior transparência possível, o que é muito bom para todos os envolvidos.”. 

 

Quanto a suas experiências enquanto SEFA a respeito das relações políticas com 

a Fiep, destaca que: 

 

“Como secretário nos períodos de 1987 e 1990, no governo de Álvaro Dias, e 2011 a 2013, 

no primeiro governo de Beto Richa, e devido a formação política, minhas ações eram 

proporcionalmente, 50% políticas e 50% técnicas. Sempre foram buscadas as opiniões de 

vários grupos de pressão, ouvindo empresários, trabalhadores, prefeitos e secretários. Nem 

sempre todos os secretários da fazenda possuem estômago para isso. Quando o secretário não 

tem origem parlamentar, provavelmente não possui vontade política de escutar. Essa ação 

dificulta as relações políticas pretendidas por qualquer grupo de pressão. Esse fato ocorre 

atualmente no Poder Executivo paranaense.”. 

 

O ex-secretário da SEFA faz um destaque sobre práticas políticas no governo de 

Roberto Requião (2002-2010. Acentua que:  

 

“No governo de Roberto Requião foram intensificadas ações que favoreceram as micro e 

pequenas empresas e também cooperativas, em contraposição a projetos apresentados por 

grandes corporações empresariais. Decorrente, esses grandes grupos tinham grande receio de 

se relacionar com o governador. Havia uma incompatibilidade total de interesses. Esse fato 

prejudicou interesses de prestadores de serviços e de empreiteiras, principalmente nas 

relações econômicas com o Estado. Várias empresas saíram do Estado, buscando melhores 
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condições políticas, econômicas e tributárias em outros. Como exemplo, pode ser citado o 

ramo da indústria do vestuário e de montadores de veículos.”. 

 

Quanto à forma como o então secretário da SEFA, Heron Arzua, agiu no governo 

de Roberto Requião, o ex-Secretário da Fazenda entrevistado acentua que: 

 

“O secretário da fazenda nesse período era aberto ao diálogo com empresários, mas o 

governador não. No primeiro governo de Beto Richa, ocorreu justamente o contrário. Mesmo 

com a continuidade de ações que pudessem favorecer as micro e pequenas empresas, em que 

o Estado do Paraná foi pioneiro, as grandes corporações empresariais conseguiram maiores 

e melhores relações com o Poder Executivo. Esse fato proporcionou investimentos 

empresariais no valor de, aproximadamente, 40 milhões de Reais, ao longo de 56 cadeias 

produtivas. Portanto, existiu ambiente favorável até 2014. Com a crise econômica, esse 

ambiente mudou. Ocorreram várias alterações tributárias, com o objetivo de melhorar a 

arrecadação de tributos.”. 

 

Acerca especificamente sobre os procedimentos nas relações políticas entre o 

Executivo e a Fiep, o ex-Secretário da Fazenda destaca que:  

 

“No primeiro período como secretário da fazenda, foram promovidos vários contatos com a 

Fiep, e outros grupos de pressões empresariais, e também com secretários estaduais, 

juntamente com deputados estaduais, para aprimorar a legislação do ICMS. Essas ações, 

juntamente com estudos técnicos elaborados pela secretaria e também pela Fiep, contribuíram 

para que a legislação do ICMS pudesse, além de melhorar a arrecadação, não interferir 

fortemente nas operações comerciais realizadas pelas empresas. Também foi possível a 

construção de incentivos fiscais para determinados ramos de atividades. Essas discussões 

também ocorreram no segundo período como secretário da fazenda. Os ambientes econômico 

e político permitiram essas ações.”. 

 

Quanto aos estudos técnicos elaborados pela Fiep, acentua que: 

 

“Sempre contribuem para as discussões sobre efeitos da proposição. A Fiep tem um corpo 

técnico com conhecimentos que contribuem bastante para estudos. Mas dependendo dos 

interesses do governo, mesmo com toda a capacidade que possui, pode, às vezes, não 

modificar decisões políticas. A Fiep possui um bom sistema de acompanhamento dos projetos 

e das ações do governo. Mas o governo também possui um vasto sistema de informações 

sobre a economia paranaense, que é, talvez, melhor do que várias entidades que representam 

as empresas paranaenses.”. 

 

Objetivamente, quanto a atuação política da Fiep, o ex-Secretário da Fazenda 

considera que: 

 

“O lugar da Fiep é na Assembleia. Precisa buscar aumentar e melhorar as relações com os 

deputados estaduais. No entanto, também podem sofrer do mesmo problema que ainda existe 

nas relações com o governador, principalmente se o deputado estiver entre aqueles que 

apoiam as ações desse governador.”. 

 

Questionado sobre ações isoladas de determinados sindicatos junto ao Executivo, 

destacou que:  

 

“Em alguns ramos de atividade industrial ocorreram situações. Por exemplo, na cadeia 

produtiva da Carne e do Leite. Também na indústria do vestuário, principalmente como 

defesa de legislação do ICMS de outros estados. É um dos problemas da guerra fiscal, que 
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provoca ações predatórias entre estados e empresas. Esses problemas provocam ações dos 

estados junto ao Confaz, na busca por diminuir as diferenças entre os estados quanto a 

legislação tributária do ICMS.”. 

 

Quanto a possibilidades de que o empresário paranaense seja ator político 

relevante, o ex-Secretário da Fazenda acentua que:  

 

“De forma geral, o empresário paranaense é mais tranquilo, mas o governo não ouve muito. 

Isso ocorreu tanto nos governos de Roberto Requião, como agora, com Beto Richa. As 

relações com a Fiep, atualmente, não são boas com o governo estadual. Com a Federação do 

Comércio é melhor. As relações entre empresários e a política estadual ainda é provincial. Os 

empresários buscam obter interesses específicos e esporádicos. Nem sempre atuam de forma 

conjunta. Campanhas eleitorais para governo do Estado não são baseadas em posições 

políticas da Fiep. Decorrente desse caráter provincial, a capacidade de que os empresários 

possam influenciar em ações e decisões do Executivo e no Legislativo ainda são pequenas”. 

 

Finalmente, como comentário geral sobre relações políticas e aspectos tributários 

do ICMS, o ex-Secretário da Fazenda destaca que:  

 

“Um dos grandes problemas que a legislação do ICMS enfrenta é a guerra fiscal, decorrente 

da complexidade das legislações de todos os tributos. Por isso, a reforma tributária deve ser 

considerada a “reforma-mãe” de todas as outras. [...] É preciso diminuir a quantidade de 

tributos, pois ainda provoca verdadeiro nó na economia. [...] É preciso considerar que se o 

sistema tributário não fosse tão caótico, não haveria necessidade de que os empresários 

promovam ações políticas junto aos poderes Executivo e Legislativo. Nas discussões sobre 

Reforma Tributária, existem conflitos entre a Receita e o governo. A Receita, com seu 

objetivo de manter, e se possível, aumentar a arrecadação. O governo, que precisa ter uma 

visão mais ampla, não somente na manutenção e do aumento da arrecadação, mas também 

na busca pela desigualdade social.”. 

  

Com base nos dados obtidos por meio das entrevistas, em que cada ator político 

que pode atuar na esfera política da Fiep, são possíveis algumas análises. 

 

Em vários momentos comprovam resultados obtidos por meio de questionários 

aplicados a presidentes de sindicatos filiados da Fiep e à coordenadora do DAL da Fiep. 

 

Assim como os presidentes dos sindicatos filiados acentuam que a Fiep, mesmo 

com a visão de que precisa, cada vez mais, exercer pressões junto aos poderes Executivo 

e Legislativo, para que as alterações na legislação do ICMS possam atender interesses das 

empresas industriais que representam, ainda assinalam que existem problemas que, ao 

que destacaram, serão de difícil solução positiva. Destacam que, por exemplo, ainda 

persistem problemas na legislação do ICMS que dificulta ações comerciais para as 

empresas que atuam no setor industrial mobiliário. Afirmam que “o governo estadual, 

mesmo reconhecendo diferenças com a legislação do ICMS de outros estados, provocados 

pela chamada “guerra fiscal”, não atenderam as solicitações apresentadas pelo sindicato”. 

Essas considerações também foram ressaltadas pelos consultores externos. Destacaram 

que foram enviadas solicitações, via correspondência formal, a várias secretarias 

estaduais, mas, nenhum dos pleitos foi atendido. 
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De forma geral, tanto as secretarias quanto por meio do Governador do Estado, ou 

ainda por algum Deputado Estadual que atua como líder do governo, ou ainda que atue 

como líder de bancada parlamentar da situação, não apresentaram nenhuma forma de 

resposta oficial. As correspondências são enviadas, formalmente recebidas, mas não 

respondidas. Esse fato dificulta ações que possam, de alguma forma, influenciar decisões 

políticas que atendam os interesses da entidade. 

 

Vários presidentes de sindicatos apontaram que ainda existem dificuldades para 

que empresários industriais participem mais ativamente das ações políticas. Praticamente, 

apenas buscam utilizar os serviços não-coletivos colocados à disposição pelo Sistema S, 

no qual a Fiep coordena. Nesse quesito, estão de acordo com as respostas apresentadas 

pelo ex-Secretário de Estado da Fazenda, quando acentua que a busca, pelos grupos de 

interesses empresariais, são elementos naturais e importantes no processo democrático, 

ainda carece dessa compreensão por parte dos empresários. O ex-Secretário ainda destaca 

que, como o Estado possui forte poder político e formal, depende de ele facilitar, ou não, 

as relações políticas com os empresários. Nesse sentido, os empresários industriais ficam 

“na sala de espera”, esperando que o Governador, ou mesmo o atual Secretário de Estado 

da Fazenda, não somente os atenda, mas recebe e dê a atenção pretendida, aos pleitos 

apresentados. Também que esses dois atores políticos permitam que os empresários 

industriais, ou seus representantes, possam apresentar argumentos que sejam eficazes 

quanto a direcionar decisões políticas. 

 

Esse ex-Secretário de Estado da Fazenda também confirma a opinião do servidor 

público que exerceu cargo em diretorias na hierarquia as Secretaria de Estado da Fazenda. 

Esse servidor acentuou que, mesmo que qualquer diretor de tributação da secretaria 

recebesse algum tipo de correspondência da Fiep, possui pouca, ou nenhuma, autonomia 

para qualquer tipo de decisão. A esfera de autonomia desse diretor estaria, somente, em 

aspectos burocráticos da legislação do ICMS. De espécie alguma, poderia tomar qualquer 

decisão quanto a conceder qualquer tipo de benefício tributário. O que esse diretor poderia 

fazer é elaborar, de sua iniciativa, ou em conjunto com técnicos da Fiep, estudos que 

visaram demonstrar como as alterações requeridas na legislação do ICMS poderiam, em 

primeiro momento, contribuir para aumentar a competitividade das industrias paranaenses 

e, em segundo momento, refletir positivamente na arrecadação tributária do Estado. 

 

Esse servidor público que exerceu cargo na hierarquia da Secretaria de Estado da 

Fazenda ainda ressalta que a busca pelo apoio de deputados estaduais só seria positiva no 

âmbito da ALEP. 

 

Descritos destaques sobre relações políticas da Fiep junto aos poderes Executivo 

e Legislativo do Estado do Paraná, e de acordo com afirmações da coordenadora do DAL, 

é preciso, de alguma forma, estabelecer mecanismos de mensuração, não no sentido 

somente de desenvolver indicadores que ajudem na melhoria das atividades de lobbying, 

mas também, é talvez o mais importante, verificar como essas relações políticas podem 
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ser melhor compreendidas quanto a defesa de interesses de empresários industriais 

situados no Estado do Paraná, e também muito importante, pela sociedade paranaense. 

 

Nesse sentido, a seguir estão apresentadas algumas formas de mensuração das 

atividades políticas, com destaque para as direcionadas ao lobbying, conforme destacam 

várias pesquisas que estão citadas no item. 

 

 

5.6 - Mensuração das atividades políticas da Fiep inerentes ao lobbying junto aos 

poderes Executivo e Legislativo no Estado do Paraná. 

 

 

 Este estudo não tem o objetivo de propor alguma forma de mensurar a ação 

política da Fiep. Não tem o objetivo de afirmar se essa ação política é positiva, como 

sucessos, ou negativa, como insucessos. Como Santos (2011) afirma, é extremamente 

difícil definir, primeiro, o que é influência política. Segundo, se algum tipo de influência 

política pode realmente definir ações e posições, no caso dessa pesquisa, de deputados 

estaduais em aspectos sobre a legislação do ICMS no Estado do Paraná. 

 

 Mas, mesmo não sendo objetivo, é importante que alguns indicadores dos 

resultados das ações políticas da Fiep sejam apresentados. Eles contribuem para análises 

quanto a avaliação do processo que a entidade utiliza, de acordo com um certo padrão 

estabelecido. Assim, alguns parâmetros desenvolvidos por outras pesquisas são descritos. 

 

 De acordo com Mancuso (2004), a identificação de sucesso, ou insucesso, está 

diretamente ligada à posição adotada pela CNI quanto às proposições de leis no âmbito 

do Legislativo. A CNI será Convergente, isto é, quando a proposição contribui para os 

interesses de empresas industriais. Por outro lado, caso a CNI compreenda que a 

proposição seja contrária aos interesses industriais, sua posição será Divergente. Nas duas 

posições poderá ser com algum tipo de Ressalva, isto é, a concordância, ou discordância, 

poderá não ser para toda a proposição. 

 

 Quando a proposição em que a CNI esteve Convergente, e foi aprovada e 

transformada em lei, e quando a CNI esteve Divergente, e a proposição foi arquivada, nas 

duas situações, foi considerado como sucesso. Na pesquisa sobre a CNI, a taxa de sucesso 

foi de 66,7%, permitindo a Mancuso (2004) concluir que a tese da Debilidade Política 

ligada aos empresários, como ator político, tenha sido considerada inválida. 

 

 Com base nas ações e decisões políticas da Fiep, essa forma de identificação de 

sucesso nas relações políticas entre entidades sindicais empresariais e os poderes 

Executivo e Legislativo foi, de certa forma, complementada por Hartmann (2016), quando 

considerou que assumir essa relação direta entre o fato da entidade concordar com a 

proposição de lei e a sua aprovação em Novas Normas Jurídicas (NNJ), não pode ser a 

única forma de identificar sucesso. Conforme o próprio Mancuso (2004) acentuou, desde 
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a proposição de lei, até a decisão política de aprovar, transformando-a em lei, ou para o 

arquivamento, várias ações e decisões políticas ocorrem. Nesse sentido, podem ocorrer 

mudanças na proposição inicial, assim como na posição da entidade. 

 

 Literalmente, Hartmann (2016) apresenta a seguinte sugestão: 

 

“Quando se observa a Fiep, os resultados são inversamente proporcionais aos da CNI. Isso, 

contudo, levou à observação da posição inicial adotada pelas entidades. Na maior parte das 

vezes, a Federação estadual posiciona-se de modo favorável. Não obstante, a ALEP, assim 

como a Câmara dos Deputados (CD), em seu processo legislativo, não transforma a maior 

parte dos PLs tramitados em sua dependência em Novas Normas Jurídicas (NNJ). Ao adotar 

uma posição via de regra convergente, haveria a necessidade de uma 

aprovação/transformação em NNJs da maior parte dos PLs para que se obtivesse um índice 

de “sucessos” elevado. As posições da CNI, observadas por Mancuso, de modo inverso, 

sustentavam-se, geralmente em divergências aos PLs tramitados na CD. Isso acaba por 

apresentar um desencaminhamento dos resultados. Verifica-se, então, a necessidade de 

adequar o índice proposto para medir o lobby da indústria sugerido por Mancuso. Sugere-se, 

então, que se considere a correspondência entre agenda e resultado do processo decisório, 

sem incorrer no risco de induzir relações causais, indicando-se formas de “padrões de ação 

política” (COSTA, 2003). Destaca-se, portanto, a relevância da entidade sindical não pela 

sua taxa de “sucesso”, mas pelo seu empenho em, de um lado, formular uma agenda de 

interesses e, de outro, agir concretamente em torno dela – para obter resultados satisfatório 

aos seus interesses. A taxa de sucesso, pensada enquanto taxa de correspondência, não trata 

da força da Fiep, mas sim da análise das formas concretas de sua ação política. Uma 

correspondência positiva não permite estabelecer relação de causa e efeito ou comprovar a 

“força” da entidade, assim como, uma correspondência negativa não permite concluir sobre 

sua “fraqueza”, mas permite caracterizar a ação política deste ator e do grupo que o subjaz.”. 

 

 A troca das palavras tem o objetivo de considerar que está contido nas palavras 

“sucesso” e “insucesso” aspectos terminativos, isto é, que a Fiep foi “vitoriosa”, isto é, 

teve “sucesso”, quando da transformação de Projetos de Leis em que esteve Convergente. 

Caso esses PLs não fossem transformados em leis, a Fiep teria sido “derrotada”, isto é, 

teve “insucesso”. 

 

 Novamente acentua-se, de acordo com as propostas de Hartmann (2016), os 

termos “sucesso” quanto “insucesso”, não devem ser utilizados, pois, a transformação de 

qualquer PL em Nova Norma Jurídica (Lei) não pode ser atribuída exclusivamente a 

alguma ação lobista da entidade. Assim também deve ser compreendido para o caso do 

“insucesso”. Ainda afirma que “não pode existir uma relação causal entre as PLs e os 

resultados”. Offe (1995) acentua também que o objetivo de grupos de interesses, com 

características corporativas, está no processo, isto é, “sua capacidade presumivelmente 

maior de lidar com os conflitos...[...], isto é, de despolitizar os conflitos.”. Também Cabral 

(2010, p. 160), quando a sucesso ou insucesso da pressão política, destaca que “no 

processo de produção legislativa, além de estar relacionado à aprovação de ou rejeição de 

uma proposição, pode ser resultante de um outro tipo de comportamento adotado pelos 

atores políticos, tanto no âmbito das comissões, como no plenário, quando este é o alvo 

da pressão.”. Ainda destaca que “o resultado final do processo de produção legislativa 

[...] é considerado como variável dependente.”. 
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 Deve ser destacado que os as relações entre PLs e os resultados não devem ser 

desconsiderados, mas não podem ser utilizados sem considerar outros aspectos do 

processo político que pode ocorrer em qualquer das fases entre a proposição de um PL e 

o resultado, de acordo com os procedimentos normativos existentes na ALEP, desde o 

início até o final do processo. 

 

 Hartmann (2016) considera que as ações políticas da Fiep, para serem 

consideradas em análises sobre sua eficiência no exercício do lobbying, pode ser 

comparada com a frequência de resultados de outras áreas em que a Fiep não atua 

diretamente. Como exemplo, apresenta a análise sobre os PLs propostos e a quantidade 

que foram concluídos, para os seguintes “assuntos”: “Indústria e Comércio”, 

“Agricultura”, “Banco”, “Cultura”, “Direitos Humanos” e “Educação”. 

 

 Como conclusão, Hartmann (2016) acentua que a aprovação, ou não, de PLs para 

cada assunto depende, entre outros fatores que permeiam decisões políticas, da 

visibilidade manifestada pela sociedade para os assuntos analisados no estudo. Nessa 

comparação, foi possível evidenciar que, quanto a atuação da Fiep, “considerando-se a 

organização, a formulação e manutenção de um Departamento Legislativo e de uma 

Agenda Legislativa, que já de início objetiva ser instrumento de pressão, o padrão de ação 

política da entidade sindical pode ser considerada bem sucedida no âmbito subnacional – 

que é aquele de sua alçada.”. 

 

Com a utilização dos mesmos critérios de Mancuso (2004), Hartmann (2016) 

apresenta o percentual de sucesso para 232 proposições apresentadas na ALEP e que 

chegaram a sua conclusão, com a aprovação em lei, ou arquivadas, com a troca das 

palavras “sucesso” por “correspondentes”, e “insucesso” por “não-correspondentes”. 

 
Quadro 10: Projetos de Leis constantes na Agenda Versus Resultados finais na ALEP 

 Frequência Percentual 

Não-Correspondentes 148 63,8 

Correspondentes 62 26,7 

Total 210 90,5 

Não Conclusivos 22 9,50 

Total 232  

 

 Esse Quadro 10 demonstra que, dos 232 PLs propostos, 148 foram transformados 

em Novas Normas Jurídicas (NNJ). Nas palavras de Mancuso (2004), resultou em 

“insucesso”. Já para 62 PLs resultou em “sucesso”. 

 

 Especificamente para o período de 2005 a 2015, quanto a legislação do ICMS, 

foram propostos 192 PLs na ALEP. Na Agenda da Fiep foram destacados 48. Dos 192, 

54 foram transformados em NNJ, portanto, percentual de 28%. Assim, 72% dos PLs 

foram arquivados. Para os 48 que constaram na Agenda da Fiep, somente para um a 

posição foi Divergente. Esse PL foi arquivado. Para os 47 em que a Fiep se posicionou 

como Convergente, somente um foi transformado em NNJ. Portanto, de acordo com os 

termos de Mancuso (2004), 02 “sucessos” e 46 “insucessos”, ou nos termos de Hartmann 
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(2016), 02 “correspondentes” e 46 “não-correspondentes”. Em termos percentuais, 4% de 

“correspondentes” e 96% de “não-correspondentes”. Novamente acentua-se as 

considerações de Hartmann (2016), sobre o fato de que esses indicadores não refletem os 

níveis de capacidades lobísticas da Fiep, pois não evidenciam o processo político, mas 

somente um dado resultado final das proposições. 

 

 Fato que se destaca é a diferença entre o total de PLs que visaram alterações na 

legislação do ICMS e as que estiveram presentes na Agenda da Fiep. Entre os motivos 

para que somente 25% das proposições apresentadas junto à ALEP estivessem na Agenda 

da Fiep, é ocorreu a proposição de várias durante o ano. Das 144 que não estiveram na 

Agenda da Fiep, 37 foram de iniciativa do Executivo, que conseguiu a aprovação, em 

NNJ, de 31 das proposições, ou seja, 84%. Outros 155 PLs foram apresentadas por 

deputados estaduais. Dessas, somente 23 foram transformadas em NNJ, ou seja, 15%. 

 

 Entre as 48 que constaram na Agenda da Fiep, 03 foram de iniciativa do 

Executivo, sendo que 01 foi transformada em NNJ. As outras 45 foram de iniciativa de 

deputados estaduais, e todas foram arquivadas. Vejamos o resumo no Quadro 11: 

 

Quadro 11: Relação entre total de PLs sobre alterações na legislação tributária do ICMS. 
ALEP FIEP 

Total NNJ Arquivados Total NNJ Arquivado 

192 54 138 48 01 47 

 Executivo     Executivo   

37 31 06 03 01 02 

  Deputados   Deputados   

155 23 132 45 00 45 

 

 

 De acordo com entrevista realizada com funcionários do Departamento de 

Assuntos Legislativos da Fiep, esse fato não causa estranhamento. Projetos de Leis de 

iniciativa do Executivo, principalmente no âmbito tributário, na maioria das vezes tem o 

processo legislativo definido como Urgência, conforme permitem os artigos 215 a 220 do 

Regimento Interno da ALEP. Os funcionários desse departamento apresentaram os 

seguintes comentários sobre os PLs de iniciativa do Executivo: 

 
“Em suma, a maioria dos PLs que tratam sobre ICMS são apresentados pelo Poder Executivo 

e têm seu trâmite legislativo muito célere. As matérias nas quais a Fiep já teve maior atuação 

geralmente são apresentadas pelo Governador à ALEP na última semana legislativa, para que 

não possam efetivamente ser discutidas. Até o ano de 2015, o regimento interno da ALEP 

previa a votação dessas matérias mais polêmicas por meio de “Comissão Geral” (nessa 

ocasião, os relatores das comissões eram designados em Plenário e faziam a leitura de seus 

pareceres na própria sessão ordinária e não na Comissão). Nesse tipo de votação, as propostas 

eram votadas em no máximo três dias e impossibilitavam ações mais efetivas contra ou a 

favor das propostas.”. 

  

Um exemplo desse fato é o trâmite do Projeto de Lei 788/2005. Apresentado em 

14.12.2005, foi concluído e a NNJ (Lei 14.985/2006) foi publicada no Diário Oficial do 

Estado de número 7129/2006. Portanto, rápidos 23 dias entre a proposição e a publicação 

da nova lei. 
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Quando ocorre essa situação, a Fiep tem dificuldades, principalmente devido ao 

tempo necessário para efetuar análises e tomar decisões de como atuar junto aos diversos 

atores, quais sejam: 1) Setor do Executivo que fez a proposição; 2) Relator do projeto 

junto às comissões de Constituição e Justiça e de Finanças e Tributação; 3) Contatos com 

deputados estaduais; 4) Obter impressões de sindicatos que representam empresas 

industriais que possam ser afetadas pela proposição; 4) Elaboração de estudos técnicos 

que possam apresentar informações mais completas sobre a proposição; e, 5) Publicações 

de comentários e estudos em diversas mídias. 

 

 Outro exemplo que confirma, novamente, as dificuldades de exercer lobbying no 

âmbito da legislação do ICMS. O Projeto de Lei 212/2015 foi apresentado em 24.03.2015. 

Em 30.04.2015 a NNJ de número 18.468/2015, derivada desse projeto, já estava publicada 

no Diário Oficial do Estado, com o número 9442/2015. Portanto, rápidos 36 dias o PL foi 

proposto e concluído. Como nesse ano a Fiep não elaborou sua Agenda, esse PL não 

estava com nenhuma posição definida e publicada. Mesmo que a Agenda existisse para 

esse ano, evidente que seria impossível que constasse, pois, o PL foi proposto durante o 

ano. Esse tipo de fato ocorreu em todas os anos em que a Fiep elaborou a Agenda. 

 

 Como forma de destacar a rapidez nos trâmites desses dois projetos de iniciativa 

do Executivo, os PLs apresentados por deputados estaduais demoram mais para serem 

analisados, discutidos e, se conseguirem, serem transformados em NNJ. Dois exemplos 

demostram o fato: 1) Projeto de Lei 427 de 30.06.05, concluído e transformado em NNJ, 

de número 14.895/2005, em 10.11.05, com a publicação no Diário Oficial do Estado de 

número 7099/2005. Portanto, 133 dias após a proposição na ALEP; 2) Projeto de Lei 161 

de 03.03.15, concluído e transformado em NNJ, de número 18.622/2015, em 17.11.15, 

com a publicação no Diário Oficial do Estado de número 9577/2015. Portanto, 258 dias 

após a proposição na ALEP. 

 

 Diante desses exemplos quanto a PLs apresentados pelo Executivo, no âmbito da 

legislação do ICMS, sendo 37 apresentados e 31 concluídos em NNJ, portanto 84% de 

sucesso para o proponente, em relação a 155 apresentados por deputados estaduais, sendo 

23 concluídos em NNJ, portanto 15% de sucesso, além do tempo de trâmite dos PLs, 

provocam fortes influências nas condições da Fiep em exercer mecanismos de pressão. 

Evidente que esse aspecto deve ser considerado em avaliações sobre resultados das ações 

e decisões políticas da entidade. 

 

 Além das ações e decisões políticas da Fiep, é preciso considerar também ações e 

decisões de outros atores que podem exercer influência sobre o alcance de interesses dessa 

entidade. São eles: presidentes de sindicatos filiados da federação; consultores externos; 

servidores públicos que atuam em diretorias na Secretaria da Fazenda do Estado do 

Paraná; e, deputados estaduais que compõem a Comissão de Finanças e Tributação da 

ALEP. 
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 Acerca da relação entre procedimentos utilizados no lobbying e os resultados, 

Aragão (1994), antes de pesquisas mais recentes, apresenta a seguinte questão: “Qual a 

relação entre o uso dos procedimento descritos nesse capítulo e o êxito na defesa de 

interesses junto ao poder Legislativo?”. 

 

 Diferente de pesquisas que buscaram analisar possíveis relações entre 

procedimentos de lobbying e os resultados, para refletir sobre uma possível resposta a 

essa questão, Aragão (1994, p.87) considera que deve ser verificada, também, sob a ótica 

do legislador. 

 

 Aragão (1994, p.87) considera que “para o parlamentar, de modo geral, a natureza 

dos procedimentos aplicados à defesa de interesses no Parlamento não é essencial para o 

seu processo de tomada de decisão. Ou seja, o uso de determinado instrumento, em 

detrimento de outro, não é fundamental, no primeiro momento, para que o congressista 

acolha solicitação de um grupo de pressão.”. Afirma que, “considerando o parlamentar 

como indivíduo, tem como referencial básico a preservação e/ou fortalecimento do seu 

poder político.”. 

 

 Portanto, é preciso que as entidades representantes de interesses empresariais, 

além dos vários procedimentos internos e externos sugeridos por Aragão (1994) e Galan 

(2012), também agreguem ações que contribuam para os interesses dos parlamentares, 

em ações que podem ser chamadas de “ganha-ganha”. Evidente, com todos os cuidados 

éticos e legais. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Essa pesquisa teve como objetivo principal contribuir para que as análises sobre 

as formas adotadas por empresários industriais, em suas relações políticas com os poderes 

Executivo e Legislativo de uma subunidade nacional, sejam vistas não somente por 

determinados indicadores de resultados originários de procedimentos que visem exercer 

pressões no âmbito político. 

 

A pesquisa ressalta que, juntamente com indicadores de resultados, as análises 

sejam ampliadas quanto a compreender, em sentido sistêmico, também as “ações 

coletivas”, 

 

Pode-se considerar que, embora não faça parte do objeto teórico dessa pesquisa, 

as análises apresentadas estão, de certa forma, próximas da Teoria Geral dos Sistemas, 

apresentada por Bertalanffy (1975), quando afirma que “o comportamento do todo é mais 

complexo do que a soma do comportamento das partes.”. Nesta pesquisa, a “parte” 

analisada foi Departamento de Assuntos Legislativos (DAL) da Fiep. 

 

Essa contribuição atende sugestões de pesquisa de Mancuso (2007) e de Troiano 

(2014), quando acentuam que ainda faltam pesquisas que abordam relações políticas que 

possam apoiar maior competitividade e desenvolvimento sustentável para as empresas 

industriais em alguma das subunidades nacional. 

 

É exatamente esse o maior objetivo da Fiep, descrito no Artigo 3º, de seu Estatuto 

Social, com destaques para “promover o desenvolvimento sustentável da indústria 

paranaense; representar, amparar, defender e coordenar os interesses da indústria 

paranaense na esfera judicial e extrajudicial; e, organizar e manter serviços que possam 

ser úteis aos sindicatos filiados e às indústrias, priorizando aquelas associadas ao sistema 

sindical.”. 

 

Na ótica da Fiep, para promover desenvolvimento sustentável, são necessárias 

ações que visam representar, amparar, defender e coordenar interesses, não somente na 

esfera judicial e extrajudicial, embora não constem literalmente no Estatuto, mas também 

junto aos poderes Executivo e Legislativo. Junto a essas ações, a Fiep tem o objetivo, e 

responsabilidade, em organizar e manter serviços, classificados por Olson (2011) como 

não-coletivos, aos filiados, não limitados somente a empresas industriais filiadas ao 

sistema sindical. 

 

As ações políticas executadas pela Fiep, inicialmente apresentadas em sua Agenda 

Legislativa da Indústria do Estado do Paraná, embora a pesquisa não tenha destacado 

aspectos históricos pelo fato de que desde 2005 já estão alinhadas com os procedimentos 

estabelecidos pela CNI, permitem, todavia, destacar semelhanças com as pesquisas de 

Bresser-Pereira (1972), quando destaca que “os fenômenos econômicos e sociais são 

eminentemente dinâmicos. A estrutura social e econômica de um país em 
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desenvolvimento está sempre em transformação.”. Esse aspecto dinâmico também é 

ressaltado por Watkins (1981), quando afirma que “para fins analíticos, a vida torna-se 

cada vez mais difícil pelo fato de vivermos num mundo dinâmico.”. 

 

Mesmo a Agenda sendo um primeiro direcionador das ações, a Fiep não limitou 

sua atenção e atuação somente para essas 364 proposições legislativas. Quanto a 

alterações na legislação tributária do ICMS, no período de 2005 a 2015, a ALEP recebeu 

197 Projetos de Leis (PLs).  Na agenda constaram somente 48. Como destacam pesquisas 

de Mancuso (2004), Santos (2011), destes 364, embora o Executivo tenha proposto 

somente 37, portanto, 11%, conseguiu a aprovação de 31. Assim, segundo os critérios de 

Mancuso (2004) e de Santos (2011), 84% de sucesso. Por outro lado, deputados estaduais 

propuseram 155 projetos de leis, conseguindo a aprovação de 23, portanto, sucesso de 

15%. Claramente vê-se que as ações de lobbying da Fiep, acerca de alterações na 

legislação tributária do ICMS devem ser, majoritariamente, direcionadas para o 

Executivo. O problema difícil de ser tratado é a forma adotada pelo Executivo, em 

conseguir que suas proposições estejam no Regime de Urgência, o que torna quase 

impossível qualquer ação de lobbying por parte da Fiep. 

 

Vários documentos constando solicitações de alterações na legislação do ICMS, 

enviadas a várias instâncias do Executivo, demonstram que a Fiep efetivamente não 

limitou suas ações políticas nas proposições existentes na ALEP que compuseram as 

agendas, mesmo que essas solicitações, ainda, não tiveram seu atendimento. 

 

Embora exista claramente essa dificuldade de alcançar resultados positivos junto 

a ALEP, a coordenadora do DAL da Fiep acentuou que as ações junto ao Legislativo são 

importantes, pois contribuem para os objetivos da Fiep. Mas ressalta que o não alcance 

de alguns objetivos pretendidos não pode ser definido como insucesso. 

 

Conforme destacaram vários pesquisadores, efetuar o monitoramento diário das 

proposições é essencial, principalmente para permitir que a Fiep tenha condições de 

conhecer, analisar e definir ações para apoiar a proposição, ou buscar alterações, ou ainda 

o completo arquivamento. Esse foi o caso do Projeto de Lei 419/2016 descrito no item 

5.3 que apresenta as ações de lobbying executadas pelo DAL. O resultado, nesse caso, foi 

conseguir alterações no projeto, principalmente quanto a dividi-lo, de forma a que cada 

alteração proposta fosse vastamente discutida por vários atores políticos, tais como: 

deputados estaduais, líderes de partidos político, presidente e relator de comissões, 

técnicos da Fiep, técnicos da ALEP, técnicos da Secretaria de Estado da Fazenda, por 

assessores dos parlamentares. Com a suspensão, pela Mesa Diretora da ALEP, da votação 

desse projeto, a Fiep conseguiu movimentar vários empresários industriais do Paraná, 

provocando pressões que, ao final, as pretensões do Executivo fossam alteradas. Portanto, 

na visão da coordenadora do DAL da Fiep, e também comentada pelos consultores 

externos, esse também é um tipo de resultado das ações de lobbying que deve ser 

identificado como sucesso. 
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As ações da Fiep acerca desse Projeto de Lei 419/2016 permite afirmar que essa 

pesquisa está de acordo com a afirmação de Bobbio (2014, p.17), ao considerar que 

existem, no âmbito de pesquisas que visam analisar relações políticas, “dicotomias 

correspondentes”, formada pelo fato de que as relações entre Estado e Sociedade Civil é 

caracterizada por relações “entre iguais e entre desiguais”. 

 

Acerca da atuação dos empresários industriais no âmbito político estadual, 

algumas questões, quanto a alterações na legislação do ICMS, foram apresentadas na 

pesquisa. Foram as seguintes: 1) Será que os empresários industriais que atuam no estado 

foram um dos atores que participaram das discussões? 2) Se participaram, como ocorreu 

essa participação?; e 3) Os argumentos desses empresários industriais foram, de alguma 

forma, considerados pelos poderes Executivo e Legislativo na decisão tomada?. 

 

De acordo com as respostas de presidentes de sindicatos filiados à Fiep, junto com 

comentários do Deputado Estadual que foi Secretário de Estado da Fazenda, e também de 

consultores externos entrevistados, a participação de empresários industriais em decisões 

que afetam a legislação do ICMS no Paraná ainda é muito pequena. Mesmo com bom 

relacionamento institucional com o Legislativo, a Fiep tem sentido dificuldades em 

influenciar decisões políticas no âmbito das alterações na legislação do ICMS. Também, 

conforme destacaram os consultores externos, mesmo com o envio de várias 

correspondências e reuniões com secretários de Estado, os resultados não tem sido os 

esperados. Portanto, já respondendo as questões 2 e 3, como a participação ainda é muito 

pequena, portanto, os argumentos apresentados não têm alcançado o resultado esperado 

pela Fiep. 

 

A pesquisa destaca que existem várias semelhanças entre os conceitos e 

características da Lógica da Ação Coletiva e a Fiep. Primeiro, destaca que a empresários 

industriais paranaenses, antes da concessão, por legislação federal e decreto estadual para 

a existência formal da entidade, já mantinham relações com o Estado. Com o nascimento 

oficial da Fiep, foi definida a estrutura inicial, já com a permissão de exigir recursos para 

sua manutenção junto aos empresários industriais paranaenses, na forma de Contribuições 

instituídas na mesma legislação federal que criou as federações em cada estado brasileiro. 

Portanto, na expressão de Offe (1995), já detinham o “status” político. 

 

Quanto a despesas da Fiep, conforme dados disponíveis no site da Fiep, ocorreu 

entre 2013 e 2015 aumento de 41% para gastos com representação. Esse percentual 

específico foi maior do que o aumento para gastos totais, que subiram 33% para esse 

mesmo período. Em valores nominais, o aumento de gastos com representação, orçado, 

foi de R$ 3.095.400,00. Já o aumento, orçado, para despesas totais foram de R$ R$ 

5.589.400,00. Portanto, ocorreu aumento proporcionalmente maior em gastos com 

representação, do que os destinados a outros objetivos. 

 

Já atuando como um grande grupo de interesse, a Fiep desenvolve mais ações, 

com destaque para o fornecimento de serviços-não coletivos, divididos em várias áreas, 
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não somente, mas também buscando incentivar, de acordo com as palavras de Olson 

(2011), que empresários industriais sejam filiados aos sindicatos representados pela Fiep. 

Essa também é uma forma de tentar diminuir os custos totais do sistema. Por outro lado, 

aumentam as possibilidades quanto a movimentações que sejam úteis em determinados 

momentos que exigem dos empresários, ações políticas que exerçam pressões junto aos 

poderes Executivo e Legislativo do Estado. 

 

De acordo com Olson (2011), a Fiep, por ser um grande grupo de interesse, utiliza 

também de “pequenos grupos” existentes em sua estrutura organizacional. São os diversos 

departamentos, conselhos temáticos e setoriais. Dessa forma, busca obter conhecimentos 

e análises especializadas quanto aos temas que atua. Uma analogia com o Estado, sendo 

também grupo de interesse e de pressão, é apresentada por Olson (2011), ao considerar 

que esses dois grupos visam alcançar interesses próprios que, por diversas razões, podem 

ser diferentes e até conflitantes. Exemplo dessas diferenças e desses conflitos é a 

legislação tributária. 

 

As ações políticas promovidas pela Fiep foram comparadas com várias pesquisas, 

com maior foco na elaborada por Mancuso (2004), quando abordou as ações de lobbying 

da CNI. Nesse estudo, Mancuso (2004) delineou o que chamou de “padrões de ações 

políticas”. Esses padrões foram compostos por ações, no âmbito do Legislativo, que 

visavam: a) Monitoramento da apresentação de proposições; b) Acompanhar a tramitação 

dessas proposições: c) Análise dos prováveis impactos da proposição frente aos interesses 

dos representados pela entidade; e, d) Definição da posição da entidade, como 

Convergente ou Divergente. Após a definição da posição da Fiep, são verificados se existe 

algum parlamentar que possa atuar no apoio aos interesses. Também são delineadas ações 

que possam ser veiculadas na mídia, como forma de buscar apoio da sociedade. 

 

Analisadas e decididas quais as ações que devem ser executadas para exercer 

pressão política (lobbying), que podem ser as seguintes: a) Contato com membros de 

comissão; b) Contato com relator de comissão; c) Participação em audiência pública; d) 

Contato com líder de partido político; e) Contato com líder de governo; f) Contato como 

membro do alto escalão do Executivo; e, g) Apresentação para parlamentar de proposição 

ou emenda formulada pela entidade. 

 

Essas ações podem ser apoiadas pelo envio de documentos a diversos setores da 

hierarquia do Executivo, quase sempre, apoiados por estudos técnicos e, sempre que 

possível, com a parceria de parlamentar. 

 

Além de Mancuso (2004), já citado, essas ações foram são também apresentados 

por vários autores que estudaram as ações políticas de empresários. Entre esses autores, 

podem ser citados, em ordem alfabética: Avizú (2007; Baird (2016); Berardi (2007); 

Bezerra (2001); Boschi (1991); Bresser-Pereira (1972, 1979, 2009); Cabral (2007); Diniz 

(1978, 1996, 2000, 2009); Diniz e Boschi (2000); Diniz e Bresser-Pereira (2013); Engler 

(2015); Gonçalves (2012); Griebeler (2014); Hartmann (2015 e 2016); Leopoldi (2000); 
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Maciel (2009); Mancuso, Iglecias e Castro (2006); Pont (2012); Santos (2002); Santos 

(2011); Silva (2011); Taglialegna (2006). 

 

Todos esses autores destacaram semelhanças quanto a um certo padrão de 

atividades que visam exercer pressões junto ao Estado. Algumas diferenças podem 

ocorrer em determinados procedimentos. Um exemplo é o estudo de Avizú (2007), que 

apresentou contextos legais quanto a atuação do lobbying, não apresentando qualquer 

ramo específico. Já o estudo de Bair (2016) destacou as atividades de lobbying específicas 

para a regulação de alimentos da Agência Nacional de Vigilância Sanitária. De forma 

semelhante, mas direcionado a outro ramo de atividade, Berardi (2007) analisou a ação 

política de empresários filiados à Associação Brasileira da Indústria Eletrônica. Portanto, 

ramos de atividades bastante diferentes. No entanto, os dois apresentaram resultados 

semelhantes quanto aos procedimentos que os empresários, foco de cada pesquisa, 

adotaram, ou seja, semelhantes aos definidos por Mancuso (2004) como “padrões de 

ações políticas”. 

 

Assim, decorrente dos dados obtidos e das análises comparativas realizadas frente 

a pesquisas citadas, pode-se confirmar que a Primeira Hipótese da pesquisa foi 

confirmada, qual seja, a formação e elaboração da Agenda Legislativa da Indústria do 

Esta do Paraná segue padrões estabelecidos pela Confederação Nacional da Indústria 

(CNI). 

 

Como forma de, pragmaticamente, executar as ações delineadas como “padrões 

de ações políticas”, foram apresentadas as ações de lobbying, por meio de entrevista não-

estruturada com a coordenadora do DAL da Fiep, e comparações com pesquisas de 

Santos, Mancuso, Baird e Resende (2016). Embora essa pesquisa citada abordou as ações 

de lobistas profissionais que atuam na Câmara dos Deputados, alguns destaques são 

importantes nessa comparação entre comentários da coordenadora do DAL e os dados 

obtidos pela pesquisa citada. 

 

A Fiep executa as ações de lobbying somente com funcionários próprios, não 

utilizando parcerias com consultores externos, com exceção do apoio de profissionais 

especializados que elaboram estudos técnicos, de acordo com os temas e interesses da 

entidade. Da mesma forma que a pesquisa citada no parágrafo anterior apurou, a formação 

acadêmica de lobistas está concentrada em Direito. Assim como a coordenadora do DAL, 

a maioria dos lobistas fizeram pós-graduações, com o objetivo de melhor compreender as 

ações que executam, assim como o ambiente que atuam. 

 

Na comparação com as pesquisas de Santos, Mancuso Baird e Resende (2016), 

ficou evidente que a frequência que ocorre e a percepção de eficiência das ações de 

lobbying são muito semelhantes, conforme demonstraram os quadros 5, 6, 7 e 8. Também 

são semelhantes quanto a percepção sobre a regulamentação da profissão de lobista, 

ressaltando que traz melhor transparência nas relações políticas entre todos os envolvidos, 
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o que, como consequência positiva, melhora a percepção de pessoa ética e profissional 

competente. 

 

Nas comparações com a pesquisa de Oliveira (2004), que focou as ações de 

lobbying junto ao Congresso Nacional executadas por lobistas no contexto de 

profissionais liberais, os resultados são semelhantes também à pesquisa de Santos, 

Mancuso, Baird e Resende (2016), destacando, entre essas semelhantes, as descrições da 

coordenadora do DAL da Fiep quanto as qualidades acentuadas para ser um bom lobista. 

(Oliveira, 2004, p. 71). 

 

Quanto a analisar formas de mensuração das atividades de lobbying, essa 

pesquisa, inicialmente, se baseou em Mancuso (2004), com a relação de sucesso, ou 

insucesso, na ótica da entidade sindical, conforme sua posição fosse Convergente ou 

Divergente, para as proposições apresentadas no Legislativo. 

 

No sentido de analisar formas de sucesso, ou insucesso, essa pesquisa trouxe a 

contribuição de Hartmann (2016), quando sugere algumas mudanças na forma de tentar 

relacionar ações de lobbying e resultados. Propõe que não seja somente essa a forma de 

avaliar as ações de lobbying, pois, na maioria das vezes, como ressaltaram os atores que 

atuam, direta ou indiretamente, na esfera política da Fiep, com destaque para o Deputado 

Federal que foi Secretário de Estado da Fazenda, o empresário industrial paranaense ainda 

não é um relevante ator político, quanto a influenciar alterações na legislação do ICMS. 

Reforçando essa afirmação, esse ex-secretário acentuou que em nenhuma campanha 

eleitoral para o governo do Estado, os empresários industriais foram procurados, no 

sentido de discutir planos de governo. Mesmo que estivessem apoiando, financeiramente, 

as campanhas. 

 

Assim, mesmo que a Fiep tenha definido suas formas de ações políticas; que tenha 

departamento e estrutura específica para ações de lobbying; que atribua aos funcionários 

que atuam em Assuntos Legislativos o mais alto nível ético e profissional; que possui 

relações positivas com consultores externos que contribuem com estudos técnicos; que, 

segundo vários presidentes de sindicatos, busca atuar em todos os âmbitos de interesses 

dos representados pela federação; que disponibilize uma grande gama de serviços não-

coletivos, ainda assim, existem dificuldades para que a Fiep alcance os objetivos que 

foram definidos nessa pesquisa, como o foco principal, que é modificar proposições 

quanto a legislação tributária do ICMS, para que atendam os interesses de empresários 

industriais paranaenses. 

 

Nesse tema, não se pode desconsiderar que os pleitos apresentados pela Fiep 

apresentam fortes características do chamado Corporativismo, quando visa obter 

determinados benefícios fiscais, como acentuaram Faoro (2012), Boschi (1991), Costa 

(1998 e 1999), Diniz (1996), Diniz e Bresser-Pereira (2007). Mesmo que os estudos 

técnicos apresentados abordem benefícios sociais, caso os benefícios fiscais sejam 

concedidos, ainda são vistos como benefícios que visam diminuir despesas e, como 
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consequência, contribuem para o aumento dos lucros das empresas e também do 

patrimônio dos empresários. Loureiro (2010, p.583) destaca esse caráter de “Leviatã” dos 

empresários, quando buscam influenciar políticas econômicas. Essa forma de percepção 

sobre a atividade empresarial também é defendida por Polanyi (2000), quando descreve 

como as primeiras premissas do capitalismo surgiu na Inglaterra, com base nos chamados 

“cercamentos”, que deram origem ao sentido de “propriedade”, então utilizado pelos 

defensores do Estado Liberal. 

 

Diferente das possibilidades e resultados quanto a legislação do ICMS, em vários 

aspectos abrangidos pela Agenda, a Fiep consegue atingir objetivos, conforme destacam 

a publicação chamada A Indústria em Revista, já na décima terceira edição, com 

atividades e resultados nas áreas da Educação, Inovação, Representatividade e 

Sustentabilidade. 

 

Por meio dessas ações, a Fiep busca alcançar não somente interesses acerca de 

benefícios fiscais, mas, sobretudo, colocar-se como entidade que tem o objetivo de 

contribuir com a sociedade paranaense, em, praticamente, todos os âmbitos. 

 

Dessa forma, essa pesquisa cumpriu o que Weber (2010, p.28) considera como o 

que a Sociologia, “que é a ciência que visa compreender, interpretando-a, a ação social e, 

deste modo, explica-la causalmente no seu decurso e nos seus efeitos.”. Ao apresentar as 

ações da Fiep, a pesquisa permitiu compreendê-las, não somente nas ações pertinentes ao 

lobbying para alcançar interesses na esfera tributária, mas também as direcionadas para 

os serviços não-seletivos. No entanto, a pesquisa não buscou verificar os efeitos dessas 

ações, pois não esteve no foco. 

 

Acerca dos parâmetros definidos por Weber (2010, p.12), foram atendidos os 

seguintes quesitos: 

a) Identificou e reconheceu elementos fundamentais apresentados no texto? 

Os elementos fundamentais da pesquisa são os conceitos teóricos utilizados: 

Pluralismo Político e a Lógica da Ação Coletiva. Também são elementos 

fundamentais dessa pesquisa os atores políticos que responderam aos 

questionários, assim como os comentários oriundos das entrevistas. 

 

b) Comparou e descobriu as relações de semelhanças ou de diferenças entre 

situações? 

 

Com a obtenção de dados por meio dos questionários aplicados e dos 

comentários oriundos das entrevistas, foi possível construir comparações com 

outras pesquisas que abordaram o mesmo tema, resultando na identificação de 

fortes semelhanças. 

 

c) Comentou e relacionou o conteúdo apresentado, com a realidade, opinando a 

respeito? 
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A forma de relacionar com a realidade foi por meio da constatação, via atores 

políticos na esfera da Fiep, que demonstraram como as relações políticas 

ocorrem com o Executivo e o Legislativo paranaense. O que ficou constatado 

é que o empresário industrial ainda não é ator político relevante, quando a 

análise está direcionada para alterações na legislação do ICMS. 

 

d) Resumiu, concentrando as ideias centrais, em um só parágrafo? 

 

A resposta apresentada na letra “c”, de certa forma, pode ser compreendida 

como um resumo da pesquisa. 

 

e) É possível parafrasear, reescrevendo o texto com outras palavras? 

 

Conforme destacou Denzin e Lincoln (2010), quando acentuam que “a 

pesquisa qualitativa, em si mesma, um campo de investigação”, é possível 

escrever novamente essa pesquisa, pois, a construção do pensamento é 

dinâmico. Conforme destacou também Goode e Hatt (1973), o comportamento 

humano se modifica tanto de um período para outro que não permite previsões 

científicas exatas, portanto esse comportamento tem a habilidade deliberada 

de alterar previsões; esse comportamento é muito enganoso, sutil e complexo 

para permitir o uso das características rígidas e dos instrumentos artificiais da 

ciência. Ainda acentuam que o comportamento humano pode ser estudado 

somente por outros observadores humanos, e estes sempre distorcem 

fundamentalmente os fatos sob observação, e, assim, não existem 

procedimentos objetivos para se alcançar a verdade. 

 

Quanto a essa pesquisa estar definida como Estudo de Caso, é possível afirmar 

positivamente, pois seguiu o Fluxograma das Etapas no Estudo de Caso, conforme dispôs 

Yin (2005) na Figura 1. Inicialmente fez-se o Levantamento Bibliográfico necessário para 

o Desenvolvimento Teórico. Em seguida foram selecionados os atores políticos a serem 

contatados. Posteriormente, foi definido a forma do questionário e as questões que 

compuseram as entrevistas (Protocolo e Coleta). Na sequência, os dados obtidos nos 

questionários e os comentários oriundos das entrevistas foram organizados em textos 

(Relatórios). Finalmente, foi elaborado texto (Relatório da análise cruzada), e as 

conclusões da pesquisa. 

 

Essa pesquisa seguiu os parâmetros da afirmação de Godoy (1995, p. 58), quanto 

a se constituir como pesquisa qualitativa, qual seja: uma pesquisa qualitativa é 

caracterizada pela perspectiva dos sujeitos que participam do estudo, ou seja, pode-se até 

considerar que é uma ação conjunta do pesquisador com os pesquisados. Essas ações 

ocorreram nessa pesquisa, principalmente quando das entrevistas não-estruturadas. Elas 

iniciaram por questões pré-concebidas, acerca de relações políticas entre empresários 

industriais e os poderes Executivo e Legislativo. Conforme as respostas foram sendo 
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apresentadas, o pesquisador fazia outros questionamentos que não estavam, inicialmente, 

previstos. Nas respostas aos questionários, também foi requisitado que os respondentes 

apresentassem comentários gerais, os quais foram colocados à frente dos obtidos nas 

entrevistas. Com base nesses resultados, o pesquisador coloco-os frente à literatura 

específica do objeto teórico utilizado. Após, foram construídos relatórios originados de 

cada ator político na esfera da Fiep. Ao final, o relatório com as conclusões da pesquisa. 

 

Decorrente das análises e compreensões permitidas pela pesquisa, é possível 

afirmar que a Segunda Hipótese foi confirmada, qual seja, a Fiep não possui plano de 

ações que permita identificar harmonia entre as ações estratégicas, táticas e operacionais 

quanto a relações com os poderes Executivo e Legislativo do Estado. 

 

Para essa segunda hipótese, cabem algumas considerações. A primeira é que a 

Fiep elabora seus planos anuais, com vistas a promoção, principalmente, de ações no 

âmbito de serviços não-coletivos, assim como também para o que chama de Ações 

Institucionais. Tendo como base essa ação, a hipótese é negada. 

 

Por outro lado, ao observar as ações no âmbito do lobbying, a hipótese é 

confirmada, isto é, não existem planos que possam abranger, por exemplo, as várias 

situações erráticas que ocorrem, principalmente quando são observadas as formas 

adotadas pelo Executivo e pelo Legislativo na proposição de novas legislações, 

destacadamente quanto a alterações na legislação do ICMS. 

 

Diante dessa realidade, de acordo com Mancuso (2004) e Santos (2011), mesmo 

com a elaboração da Agenda, várias ações ocorrem de forma diletante, isto é, de forma 

quase sempre reativa, seja no âmbito do Legislativo como no Executivo. 

 

Quanto a Terceira Hipótese, que questionou se as práticas de lobbying realizadas 

pela Fiep estão de acordo com as demonstradas pela literatura, é possível afirmar que sim. 

Essa afirmação está baseada nas comparações dos comentários apresentados pela 

coordenadora do DAL, juntamente com as respostas assinaladas por ela em questionário 

apresentado. 

 

Afirmadas as hipóteses, também é possível considerar que o objetivo central da 

pesquisa, baseado na seguinte pergunta: Como ocorrem as relações políticas entre 

empresários industriais paranaenses e os poderes Executivo e Legislativo no Estado do 

Paraná, foi alcançado. 

 

Essas relações foram demonstradas de forma descritiva, posteriormente colocadas 

à frente da literatura que suportou as análises, tendo como base teórica o Pluralismo 

Político, com o apoio da Poliarquia (Dahl, 2015) e a Lógica da Ação Coletiva (Olson, 

2011). O conceito e as características do Pluralismo Político e da Poliarquia estão na 

liberdade formal estabelecida pela Constituição Federal de 1988, quanto a permitir que 

qualquer indivíduo, de acordo com normas definidas pelo Estado, pode apresentar suas 
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manifestações e interesses. Quando essas manifestações e interesses são apresentados por 

grupos, o apoio conceitual e as formas de ação estão apresentadas pela Lógica da Ação 

Coletiva, proposta por Olson (2011). 

 

Finalmente, duas afirmações são importantes para esta pesquisa. A primeira é a de 

Mancuso (2004, p.183), quando acentua que “Um passo a mais foi dado”. Esse é o 

sentimento desta pesquisa, quando proporciona “um passo a mais” em pesquisas no tema 

analisado. 

 

A segunda afirmação é a de Oliveira (2004, p.247), quando considera que:  

“Acreditamos que o lobbying possa representar uma grande contribuição ao processo 

legislativo, e sua regulamentação o legitimaria como parte desse processo, diminuindo a 

eficácia do tráfico de influência e da corrupção. Longe de ser condenado, o lobbying deve 

ser visto como um aspecto inerente à política democrática e ao repertório de seus 

instrumentos.”. 

 

Esta pesquisa acompanha essa afirmação, quando comprova que as atividades de 

lobbying analisadas são importantes para que a Fiep, como grupo de interesses que exerce 

pressões éticas e lícitas junto aos poderes Executivo e Legislativo no Estado do Paraná, 

embora possa não alcançar determinados objetivos, mas, afirmativamente possibilita 

aumentar e melhorar as ações políticas exercidas pela entidade sindical. 

 

Nesse campo de pesquisa que está circunscrito no âmbito das ciências sociais, 

conforme acentua Monteiro (2007, p.45) e Taglialegna (2006), é preciso considerar que 

“um olhar simplesmente voltado para um ponto específico do processo decisório não dá 

conta da complexidade do jogo político”. 

 

Assim, é preciso considerar que análises de grupos de interesses devem utilizar 

determinados indicadores, mas considera-los em contexto sistêmico, isto é, as análises 

das ações políticas desses grupos precisam considerar os ambientes interno e externo, sob 

risco de emitir conclusões que não possam refletir com maior amplitude qualquer tipo e 

nível de sucesso. As ações políticas já mencionadas sobre o Projeto de Lei 419/2016 

demonstram esse fato. 

 

As ações empreendidas pela Fiep sobre esse PL 419/2016 sugeriram claramente, 

especificamente quanto a legislação do ICMS, que não é mais possível que os empresários 

industriais paranaenses, em seus pleitos junto ao Executivo e Legislativo estadual, não 

sejam motivados somente pela busca de benefícios fiscais. Pode-se considerar que a 

sociedade paranaense tem visto essas ações com algum grau de egoísmo por parte das 

indústrias. Uma prova desse fato é que nenhuma das correspondências enviadas para 

várias instâncias do Executivo tiveram respostas, mesmo negativas. Além desse fato, é 

preciso que esses empresários analisem aspectos políticos que tragam dificuldades quanto 

criação, por parte do Executivo, de maiores limites quanto a, inclusive, permitir o acesso 

ao Secretário de Estado da Fazenda, assim como ao próprio Governador. É preciso que 
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esses empresários desenvolvam outras possibilidades para que as relações políticas sejam 

mais ampliadas, principalmente no oferecimento de parcerias com o Executivo, 

demonstrando, por exemplo, que a decisão pela concessão de benefícios trará, em troca, 

melhorias nos serviços prestados por esse mesmo Executivo, ou até mesmo contribuições 

para a dinâmica da economia estadual e, por consequência, aumento da arrecadação 

tributária. 

 

Quanto a ações junto a ALEP, é preciso que esses empresários apresentem aos 

parlamentares alternativas que possam contribuir para o alcance dos objetivos destes, por 

meio da construção de maior visualização na mídia, sobre as decisões no âmbito da ALEP 

que tornem positivas, junto a sociedade paranaense, a percepção das ações e decisões 

desses parlamentares. Essa percepção, no futuro, poderá contribuir para uma desejada 

reeleição, por exemplo. 

 

Esses dois destaques quanto a atuam da Fiep como ator político são importantes, 

pois é preciso registrar que uma parte da sociedade, não somente a paranaense, 

compreende que o Corporativismo é semelhante a qualquer ação egoísta. Nas ações 

políticas entre a Fiep e os poderes Executivo e Legislativo, a Fiep atua, realmente, como 

“corpo”, utilizando procedimentos previstos na Constituição Federal acerca do Pluralismo 

Político, e com as premissas da Poliarquia. Portanto, lícitas. Essas ações ocorrem da 

mesma forma, normativamente possível, a qualquer grupo de interesse. Portanto, qualquer 

grupo de interesse efetua ações no âmbito do Corporativismo. 

 

Finalmente, além de contribuir para análises sobre ações políticas de grupos de 

interesse situado em uma subunidade nacional que exercem pressões sobre o Estado, a 

percepção de que as análises devem considerar o contexto sistêmico, assim entendemos, 

são essas as principais contribuições desta pesquisa. 

 

Outra contribuição dessa pesquisa está no fato de que conhecer relações políticas 

entre entidade sindical que representa interesses empresariais é possível de ser realizada 

com as existentes em outras subunidades nacionais. Inclusive, permitindo que se façam 

comparações entre as relações políticas executadas pela Fiep e outras federações 

estaduais. 
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ANEXO 1 

QUESTIONÁRIO SOBRE PRÁTICAS DE REPRESENTAÇÃO DE 

INTERESSES E X E C U T A D A S  P E L A  F E D E R A Ç Ã O  D A S  

I N D Ú S T R I A S  D O  P A R A N Á  J U N T O  A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 

(ALEP) E NO PODER EXECUTIVO DO ESTADO DO PARANÁ. 

QUESTIONÁRIO BASEADO EM SANTOS, MANCUSO, BAIRD E RESENDE 

(2016). 

 

Por favor, assinale com “X” a alternativa. 
1. Profissionalização  e recursos para o exercício da atividade 

[1] Na sua atividade de representação de interesses na Assembleia Legislativa do Estado 
do Paraná, qual o seu vínculo com a organização que representa? 
( ) Contratado especificamente para a atividade 
( ) Faz parte do quadro de funcionários da 
organização  

 
[2] O exercício de representação de interesses que o Sr(a). desenvolve nesta 
organização se dá: 
( ) Em tempo parcial (dividido com outras atividades não ligadas)? ( ) Com 
dedicação exclusiva? 
 
[3] A qual setor/departamento o setor/departamento que executa as funções de 
representação de interesses se reporta hierarquicamente, quando da definição 
de ações e nas apresentações de resultados?  
( ) Existe setor. Nome: 
______________________________________________________________ 
( ) Está em qual nível operacional (  ) gerência  (   ) seção (    ) grupo de trabalho (    ) 
departamento 
( ) Existe e está em nível estratégico (diretoria, presidência, 
assessoria)  
( ) Não sei       
( ) Prefiro não responder 
 
[4] As reuniões para decisões sobre as ações de representação são, formalmente, 
estabelecidos em períodos? (    ) Diários  (    ) Semanalmente   (   ) Quinzenalmente  (   ) 
Mensalmente  (   ) Outro: __________________.   
(   ) Ocorrem também de acordo com necessidades 
 
[5] Na sua entidade existe uma equipe com saber especializado nos aspectos inerentes à 
legislação do ICMS, que permita  criar as condições  objetivas  necessárias  ao seu 
trabalho  de representação  de interesses, oferecendo ao Sr(a). apoio técnico e 
informação qualificada? 
( ) Sim              ( ) Não              ( ) Não sei          ( ) Prefiro não 
responder 

 

Somente se 
respondeu 
SIM 

[5a] Em caso positivo, a equipe participa nas relações de defesa de 
interesses da entidade?  (   )  Sim   (   ) Não. 
[5b] Em caso positivo, qual o 
tamanho deste staff? 

Número de pessoas:    ( ) Não sei             ( ) Prefiro não responder 
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[5c] O Sr(a). considera o tamanho da equipe: 
( ) Insuficiente                ( ) Suficiente                  ( ) Ideal 
( ) Não sei                   ( ) Prefiro não responder 
 [5d] Independentemente  do tamanho, como o Sr(a). caracterizaria  essa equipe em termos do seu 
grau de especialização e de conhecimentos sobre a atividade que executa? 
( ) Nada especializada                             ( ) Pouco especializada 
( ) Especializada                                      ( ) Moderadamente especializada 
( ) Muito especializada. 
( ) Não sei                                               ( ) Prefiro não responder 

 

[6] Na sua entidade existe uma dotação orçamentária própria que permita financiar satisfatoriamente  as  
atividades  necessárias  ao  seu  trabalho  de  representação  de  interesses?  Se positivo, como o Sr(a). avalia 
esta dotação relativamente às necessidades de financiamento? 
( ) Não existe dotação               ( ) Existe, mas é insuficiente  
( ) Existe, e é suficiente             ( ) Existe, e é abundante.  
( ) Não sei                                  ( ) Prefiro não responder 

 
[7] O Sr(a). recebe algum incentivo diferenciado  (gratificação  financeira, salário, benefícios, etc...) que 
remunere   especificamente   o  exercício   de  representação   dos   interesses   da  organização   que 
representa? 
( ) Sim              ( ) Não              ( ) Não sei                   ( ) Prefiro não responder 
[7a] Em caso positivo, qual incentivo recebe? 
R.    (tipo de incentivo:  
salário, gratificação, etc...) ( ) Não sei                       ( ) Prefiro não responder 
 
[8] O Sr(a). desenvolve  a representação  de interesses  para a sua referida organização  somente no âmbito  
da Assembléia Legislativa do Estado do Paraná  ou  é  responsável  também  por  esta  atividade  em  outras  
arenas políticas? (ex. Poder Executivo, Judiciário, etc...) 

( ) Só no âmbito da ALEP 
( )Também em outras arenas políticas 
( ) Não sei                   ( ) Prefiro não responder 

 
[8a] No caso de também exercer em outras arenas políticas, poderia enumerar em que outras arenas 
atua? 

 
R.    ( ) Não sei                   ( ) Prefiro não responder 

 
[9] Como o Sr.(a). classificaria a atividade de representação  de interesses da organização à qual faz parte 
quanto à sua profissionalização? 

 
( ) Assistemática e esporádica. 
( ) Em vias de profissionalização 
( ) Profissionalizada. 
( ) Altamente profissionalizada  
( ) Não sei 
( ) Prefiro não responder 

 
[10] Como organização/entidade, há quanto tempo a atividade sistemática, organizada e permanente de 
representação de interesses junto à ALEP? 

 

R.                         (em anos). 

( ) Não sei        ( ) Prefiro não responder 

 
[11] A quanto tempo o Sr(a). desenvolve a atividade de representação de interesses para esta organização? 

 

R.                         (em anos). 
( ) Não sei        ( ) Prefiro não responder 

 
[12] O Sr(a). já havia desenvolvido anteriormente a mesma atividade para outra organização/órgão? 

 
( ) Sim              ( ) Não              ( ) Não sei        ( ) Prefiro não responder
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Estratégias utilizadas pelos grupos de pressão ineficiente Eficiente 
Altamente  

[15a] Sugerir minutas de proposições legislativas, para que o 
parlamentar avalie a possibilidade de apresentá-las. 

   

[15b] Sugerir minutas de emendas, para que o parlamentar avalie a 
possibilidade de apresentá-las. 

   

[15c] Oferecer “notas técnicas” ou “relatórios técnicos” sobre os 
impactos e a posição de sua entidade/órgão sobre uma determinada 
proposição legislativa em apreciação. 

   

[15d] Fazer gestões junto ao Presidente da Comissão tentando 
influir na indicação de um relator sobre determinada proposição 
legislativa de interesse. 

   

[15e] Fazer gestões junto ao Presidente da Comissão tentando influir 
na condução da agenda da comissão, incluindo ou retirando projetos 
da pauta, de acordo com os interesses do grupo. 

   

[15f] Realizar visitas preventivas para preparar/convencer o 
parlamentar, chamando a atenção para questões de interesse de seu 
grupo. 

   

[15g] Promover encontros informais, fora do âmbito do parlamento, 
para estreitar relações com os parlamentares. 

   

[15h] Fazer gestões junto ao relator tentando influir no conteúdo de 
determinada proposição legislativa. 

   

 

2. Estratégias e repertório de atividades 

 

[13]  Dos  trabalhos   comumente   desenvolvidos   por  representantes   de  grupos   de  pressão   na ALEP, 
com que frequência o Sr(a). realiza as atividades abaixo relacionadas: 

 
Atividades  

Nunca 
 
Raramente 

Com 
moderada 
frequência 

Com muita 
frequência 

 
Sempre 

[13a] Visitas aos gabinetes.      

[13b] Contato direto com os parlamentares.      

[13c] Participação em Audiências Públicas.      

[13d] Acompanhamento de reuniões das comissões.      

[13e] Acompanhamento das reuniões plenárias.      

[13f] Contatos com a consultoria legislativa.      

[13g] Contatos com a assessoria das comissões.      

[13h] Contato com outros grupos de pressão para o 
desenvolvimento de ações articuladas. 

     

[13i] Contato com os líderes e acompanhamento das 
atividades das bancadas supra-partidárias e frentes 
parlamentares. 

     

 

[14] Além das já citadas, o Sr(a) realiza outras atividades? ( ) Não ( ) Sim 

Qual?                                                      . 

( ) Não sei        ( ) Prefiro não responder 
[15] Algumas  das estratégias  mais  comuns  de intervenção  junto  aos parlamentares  estão  abaixo 

consideradas.  Elas  foram  relatadas  em  pesquisas  anteriores.  Na  sua  percepção  qual  o  grau  de eficiência   

destas  estratégias  para  conseguir   os  objetivos   da  representação   de  interesses   na ALEP? 
 

eficiente
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[15i] Fazer gestões junto aos líderes dos principais partidos tentando influir 
no resultado de determinada proposição. 

   

[15j] Fazer gestões junto ao líder do governo tentando influir no 
resultado de determinada proposição. 

   

[15k] Fazer gestões junto ao líder da oposição tentando influir no 
resultado de determinada proposição. 

   

[15l] Fazer gestões junto ao líder das frentes parlamentares e 
bancadas suprapartidárias. 

   

 

[16] Além das já citadas na questão [15], o Sr(a). a entidade utiliza outras estratégias de intervenção?  

( ) Não ( ) Sim Qual?                                                      . 

( ) Não sei        ( ) Prefiro não responder 
[17] Algumas das estratégias mais comuns realizadas pelas organizações/entidades com o objetivo de 

mobilizar os parlamentares e a opinião pública em torno de seus interesses estão abaixo relacionadas. Elas 

foram relatadas em pesquisas anteriores. Na sua opinião qual o grau de eficiência de cada uma delas. 

 

Atividades dos grupos Nunca Raramente 
frequente 

mente 

[17a] Publicar boletins explicitando a posição do grupo de pressão 
sobre matérias em tramitação, assim como informações técnicas sobre 
os impactos da decisão. 

   

[17b] Realizar eventos técnicos (seminários, encontros, etc...) no 
sentido de mobilizar parlamentares e outros atores relevantes no 
processo decisório, para discutir temas de interesse do 
grupo/organização. 

   

[17c] Realizar eventos sociais (não-técnicos) no sentido de mobilizar e 
promover a interação entre parlamentares, e destes com os grupos de 
pressão (ex. cafés da manhã no CN, almoço com a bancada 
suprapartidária, etc...).. 

   

[17d] Enviar e-mails ou correspondência em papel para os 
parlamentares e para a sociedade. 

   

[17e] Posicionar o tema na mídia visando chamar a atenção dos 
parlamentares, introduzir o tema na agenda política, bem como 
esclarecer/informar à opinião pública buscando seu apoio. 

   

[17f] Realizar mobilizações de médio e grande porte (ex. passeatas, 
manifestações públicas, eventos de grande porte, etc...). 

   

[17g] Organizar missões de trabalho envolvendo os parlamentares (ex. 
visitas técnicas, viagens técnicas, financiamento para participação em 
eventos, entre outras...) 

   

 

[18] Além das já citadas, o Sr(a). a entidade u t i l i z a  outras estratégias de mobilização? ( ) Não ( ) Sim 

Qual?                                                      . 

( ) Não sei        ( ) Prefiro não responder 
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[19] No legislativo  alguns cargos são estratégicos  no processo  decisório.  Como o Sr(a). avalia os postos-

chave   relacionados   abaixo   em   termos   da   sua   relevância   estratégica   nas   ações   de representação 

de interesses? 

 

 
Postos-chave 

 
Irrelevante 

 
Pouco 

relevante 

 

Moderada 
mente 

relevante 

 
Relevante 

 
Muito 

relevante 

[19a] Líderes partidários      

[19b] Líder do governo      

[19c] Líder da oposição      

[19d] Presidentes das comissões      

[19e] Relator      

[19f] Outros titulares da comissão que não o relator e 
o presidente 

     

[19g] Membros da Mesa Diretora      

[19h] Líderes das bancadas suprapartidárias e 
frentes parlamentares. 

     

 

[20] Além dos postos-chave já citados, o Sr(a) considera algum outro cargo relevante? ( ) Não ( ) Sim 
Qual?                                                      . 
( ) Não sei         
( ) Prefiro não responder 

 
[21] Quando  uma matéria mobiliza  a opinião  pública e expõe fortemente  o tema na mídia, o Sr(a). acha 
que fica: 
( ) Mais difícil influenciar o resultado                   ( ) Mais fácil influenciar o resultado 

( ) Não sei                                                             ( ) Prefiro não responder 

 
[22] Quando uma matéria mobiliza a opinião pública, isso muda sua estratégia  de ação e a da sua 
entidade/órgão? 
( ) Sim              ( ) Não              ( ) Não sei                   ( ) Prefiro não responder 

 

Somente se respondeu SIM. 
[22a] Em caso positivo, muda em que aspecto? 
R.    ( ) Não sei              
( ) Prefiro não responder 
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[23] O Presidente do grupo/entidade também atua juntamente com os funcionários responsáveis pelas relações com 

parlamentares e/ou com servidores públicos que atuam no Executivo? (  ) Sim    (    )  Não. 

Se Sim, com qual desses interlocutores? 
 

 
Postos-chave 

 
Irrelevante 

 
Pouco 

relevante 

 

Moderada 
mente 

relevante 

 
Relevante 

 
Muito 

relevante 

[23a] Líderes partidários      

[23b] Líder do governo      

[23c] Líder da oposição      

[23d] Presidentes das comissões      

[23e] Relator      

[23f] Outros titulares da comissão que não o relator e 
o presidente 

     

[23g] Membros da Mesa Diretora      

[23h] Líderes das bancadas suprapartidárias e 
frentes parlamentares. 

     

 
Se não, comente sobre algumas das razões possíveis que conhece:  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

[24] Presidente de algum sindicato membro da Fiep também atua juntamente com os funcionários responsáveis pelas 
relações com parlamentares e/ou com servidores públicos que atuam no Executivo? (  ) Sim    (    )  Não. 

Se Sim, com qual desses interlocutores? 

 
Postos-chave 

 
Irrelevante 

 
Pouco 

relevante 

 

Moderada 
mente 

relevante 

 
Relevante 

 
Muito 

relevante 

[24a] Líderes partidários      

[24b] Líder do governo      

[24c] Líder da oposição      

[24d] Presidentes das comissões      

[24e] Relator      

[24f] Outros titulares da comissão que não o relator e 
o presidente 

     

[24g] Membros da Mesa Diretora      

[24h] Líderes das bancadas suprapartidárias e 
frentes parlamentares. 

     

 
Se não, comente sobre algumas das razões possíveis que conhece:  
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[25] A Fiep contrata serviços de terceiros que possam apoiar as ações de lobbying? (   )  Sim   (    )  Não 

Se Sim, para quais situações? 

[25a] Para elaboração de estudos técnicos (    ) 

[25b] Para contribuir na melhoria de contatos com parlamentares (   ) 

[25c] Para contribuir na melhoria de contatos com secretários de Governo  (    ) 

[25d] Para contribuir na melhoria de contatos com servidores públicos que atuam nas secretarias de Governo (   ) 

 

3. Arenas de atuação 

 

[26] Sabe-se que a representação de interesses não se dá apenas no parlamento. Para o seu grupo de 

pressão/organização,  qual é a relevância  estratégica de cada uma das arenas  políticas abaixo relacionadas? 

 
 

Arena política 
Irrelevante 

Pouco 
relevante 

Moderada 
mente 

relevante 

Relevante 
Muito 

relevante 

[26a] Poder Executivo (secretarias e demais órgãos)      

[26b] A Assembleia Legislativa do Estado      

[26c] O Judiciário      

[26d] As empresas estatais      

 

[27] Além da arenas políticas anteriormente citadas, o Sr(a) considera algum outro órgão relevante? 

( ) Não ( ) Sim Qual?                                                      . 

( ) Não sei        ( ) Prefiro não responder 

[28] Na sua percepção, qual é a relevância  estratégica  de cada uma das arenas de disputa política 

relacionadas abaixo para as ações de representação de interesses no interior do parlamento? 

 
 

Arena 
Irrelevante 

Pouco 
relevante 

Moderada 
mente 

relevante 

Relevante 
Muito 

relevante 

[28a] O plenário      

[28b] As comissões      

[28c] A mesa diretora      

[28d] A consultoria legislativa      

[28e] A Presidência      

[28f] A Primeira Secretaria      

 

[29] O Sr(a). e sua organização atuam mais na ALEP ou no Executivo? 
( ) Mais na ALEP       ( ) Mais no Executivo       ( ) Em ambos com a mesma intensidade 

( ) Não sei                  ( ) Prefiro não responder 
[30] Existem diferenças significativas na estratégia de atuação na ALEP e no Executivo? 
( ) Sim              ( ) Não              ( ) Não sei                   ( ) Prefiro não responder 
Somente se respondeu SIM 

[30a] Caso existam diferenças significativas, quais as diferenças que o Sr(a). considera mais 

relevantes? 

R.    ( ) 

Não sei                   ( ) Prefiro não responder 

 
 
 
 
4. Influência. 
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[31] Sabe-se que a lei impede que algumas organizações façam doações de campanha. Contudo, um grupo  de  

pressão  pode  mobilizar  indiretamente  seus  membros  para  que  contribuam,  a tua lmente  somente  como 

pessoa física. O seu grupo/organização  costuma indicar partidos e candidatos para que seus membros 

financiem suas campanhas? 

( ) Sim              ( ) Não              ( ) Não sei                   ( ) Prefiro não responder 
 

[32] Independente  do grupo/organização  ao qual o ser(a) está vinculado  financiar  ou não, o Sr(a). acha  

que  financiar  a  campanha  de  um  candidato  ao  poder  legislativo  aumenta  a  chance  de  se conquistar o 

apoio dele durante o exercício do mandato? 

Tipo de parlamentar Não aumenta 
Aumenta 

pouco 
Aumenta 

razoavelmente 
Aumenta 

muito 

[32a] Governador     

[32b] Deputado Estadual     

[32c] Prefeito     

 

[33] Gostaria que o Sr(a). indicasse o quanto concorda ou discorda da seguinte afirmação: “mais do que  
conseguir  um  resultado  legislativo  específico,  financiar  uma  campanha  é  importante  para garantir acesso 
ao ambiente político”. 

 
( ) Discordo totalmente.                           ( ) Discordo mais que concordo  
( ) Não discordo nem concordo              ( ) Concordo mais que discordo.  
( ) Concordo plenamente. 
( ) Não sei                                               ( ) Prefiro não responder 

 
[34] Se estivesse em suas mãos financiar uma campanha, ou indicar o financiamento,  qual das três opões 

abaixo o Sr(a). privilegiaria: 

( ) Financiaria um candidato cuja posição política é totalmente desconhecida. 

( ) Financiaria um candidato cujas ideias são conhecidas, mas que seja indiferente aos interesses do seu 

grupo/organização. 

( ) Financiaria um candidato cuja posição política seja conhecida e que essa posição já esteja alinhada com os 

interesses do seu grupo/organização. 

( ) Financiaria um membro do próprio grupo. 

( ) Não sei          ( ) Prefiro não responder 
[35]  Deixando de lado as contribuições de campanha, o Sr(a). acha que as ações de lobby realmente podem 

mudar a opinião ou o voto de um parlamentar? 

( ) Sim              ( ) Não              ( ) Não sei          ( ) Prefiro não responder 
Para a resposta SIM 

[35a]  Em  qual  tipo  de  parlamentar  você  concentraria  seus  esforços,  pensando  em influenciar 

suas decisões em favor do seu grupo/organização? 

( ) Um parlamentar cuja posição política é totalmente desconhecida (novos apoios).  

( ) Um cujas ideias são conhecidas, mas que seja indiferente aos interesses do seu grupo/organização (novos 

apoios). 

( ) Um parlamentar cuja posição política seja conhecida e que essa posição já esteja alinhada com os 

interesses do seu grupo/organização (reforço). 

( ) Um parlamentar cuja posição é conhecida e que essa posição é contrária aos interesses do seu 

rupo/organização (convencimento). 

( ) Não sei          ( ) Prefiro não responder
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[36]  Considerando  que  no  Brasil  o  lobby  ainda não  é  regulamentado  e  que  o  acesso à ALEP é livre, 

existe alguma vantagem em se cadastrar na Secretaria para o exercício da sua função? 

( ) Sim              ( ) Não              ( ) Não sei          ( ) Prefiro não responder 
Para a resposta SIM 

[36a] Em caso positivo, qual vantagem o cadastramento oferece? 
R.    ( ) Não 

sei          ( ) Prefiro não responder 

[37] Em qual dessas arenas é mais factível conseguir  resultados  positivos para o grupo? Ou seja, na sua 

opinião, onde o lobby é mais produtivo? 

Arena 
Nada 

produtivo 
Pouco 

produtivo 
Moderadamente 

produtivo 
produtivo 

Muito 
produtivo 

[35a] Poder executivo (secretários e demais órgãos)      

[35c] A Assembleia Legislativa do Estado      

[35e] Empresas públicas      

 

[38] No processo  legislativo  o parlamentar  conta com informações, fatores e interesses que podem 

influenciar  na sua decisão. Seja no voto em plenário, seja na emissão de um parecer, etc...  Na sua opinião, 

qual o peso relativo dos incentivos abaixo relacionados na decisão do parlamentar? 

Incentivos Irrelevante 
Pouco 

importante 
Moderadamente 

importante Importante 
Muito 

importante 

[38a] A indicação do líder do partido.      

[38b] A indicação do líder do governo      

[38c] A pressão dos grupos de interesses.      

[38d] A repercussão do seu voto na imprensa e o 
impacto na opinião pública. 

     

[38e] A opinião dos eleitores de sua região.      

[38f] Os compromissos programáticos e 
ideológicos do seu partido 

     

[38g] As suas convicções pessoais (crenças 
religiosas, opiniões, valores morais, etc...). 

     

 

[39] Além dos anteriormente citados, o Sr(a) acha que algum outra informação, fator ou interesse influencia o 

voto parlamentar? ( ) Não ( ) Sim Qual?                                                      . 

( ) Não sei        ( ) Prefiro não responder 
 
[40] Sua organização mantem relacionamento estreito com algum(s) partido(s) político(s), em comparação 
com outros? 

( ) Sim              ( ) Não              ( ) Não sei          ( ) Prefiro não responder 
Para os que responderam SIM 

[40a] Com qual(is) partido(s) sua organização se relaciona mais proximamente? 
R.    ( ) Não 

sei          ( ) Prefiro não responder 

[40b] Que tipo de atividades políticas sua organização desenvolve em parceria com esse(s) 

partido(s) político(s)? 
R.    ( ) Não 

sei          ( ) Prefiro não responder 

 
[41] No parlamento comumente se formam bancadas suprapartidárias e frentes parlamentares. Estas bancadas  

e frentes reúnem  parlamentares  cujas preferências  são mais ou menos alinhadas  sobre certos temas. 

Atuar junto a essas bancadas e frentes é realmente importante? 

( ) Sim              ( ) Não              ( ) Não sei          ( ) Prefiro não responder 
Para os que responderam SIM 

[41a] Porque? 
R.   ( ) Não sei          ( ) Prefiro não responder 
[41b] Que tipo de atividades políticas sua organização desenvolve em parceria com esse(s) 

partido(s) político(s)? 
R.   ( ) Não sei          ( ) Prefiro não responder 
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5. Regulamentação do lobby. 

[42] O quanto o Sr(a). concorda ou discorda com a afirmação de que a atividade de lobby precisa ser 

regulamentada no Brasil? 

( ) Discordo totalmente.                           ( ) Discordo mais que concordo 
( ) Não discordo nem concordo              ( ) Concordo mais que discordo. 
( ) Concordo plenamente.                       ( ) Não sei          ( ) Prefiro não responder 

 

 

[43] Como  o Sr(a)  sabe,  no Brasil  o lobby  ainda  não foi regulamentado,  embora  existam  muitos projetos  

de lei tramitando  no Congresso  Nacional.  Porque o Sr(a) acha que o lobby ainda não foi regulamentado? 

( ) Os políticos em geral são contra a regulamentação. ( ) Os 
grupos de pressão são contra. 
( ) Os lobistas profissionais são contra. 

( ) Não existe necessidade de regulamentar porque as atividades de lobby são mínimas.  

( ) Porque a maioria acha que a auto-regulação é suficiente. 
  ( ) Outra. Qual?                

( ) Não sei          
 (  ) Prefiro não responder
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[44] Abaixo estão enumeradas algumas possíveis consequências, positivas e negativas,   que a regulamentação  

do lobby pode gerar. Gostaríamos  de saber em que medida o Sr(a). concorda com estas afirmações? 

 

Afirmações sobre as consequências  da 

regulamentação  do lobby. 

Discordo 
totalmente 

Discordo 

mais que 
concordo 

Nem 
discordo 

nem 
concordo 

Concordo mais  

que discordo 

Concordo 
plenamente 

[44a] Tornando as decisões dos agentes públicos e as 
ações dos lobistas mais claras, a regulamentação do 
lobby vai permitir maior transparência no processo 
decisório. 

     

[44b] A regulamentação do lobby diminuirá o risco da 
relação entre lobistas/representantes de interesses e 
agentes públicos degenerar para a corrupção e o tráfico 
de influência. 

     

[44c] A regulamentação do lobby contribuirá para a 
melhoria da democracia porque deixando claros os 
interesses envolvidos, permite que o cidadão/eleitor 
esteja mais bem informado sobre os políticos. 

     

[44d] A regulamentação do lobby aumenta a informação 
gos grupos sobre as decisões, permitindo a participação 
política de um número maior de grupos, evitando o 
domínio de poucos grupos. 

     

[44e] A regulamentação do lobby criará uma barreira à 
participação de novos grupos, passando a ideia de que a 
representação de interesses só pode ser feita através de 
grupos formalmente regulamentados. 

     

[44f] A regulamentação do lobby aumentará o poder dos 
interesses organizados em detrimento dos interesses 
coletivos da sociedade, transformando o parlamento num 
balcão de negócios e distorcendo ainda mais a 
representação política. 

     

[44g] O lobby deve ser uma atividade totalmente livre 
(auto-regulamentada). Sua regulamentação por lei pode 
ser negativa porque representa um controle e/ou um 
cerceamento da liberdade de expressão e e associação 
típicas das democracias. 

     

[44h] O custo/benefício da regulamentação não é 
positivo. Ou seja, regulamentar o lobby gerará despesas 
para o Estado (custos com a fiscalização) sem benefícios 
maiores que justifiquem tais custos. 
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[45] Nas iniciativas apresentadas  no Congresso Nacional para a regulamentação  do lobby 

constam diferentes  propostas.  Abaixo  estão  enumeradas  algumas  delas.  Gostaríamos  de  

saber  em  que medida o Sr(a). concorda com cada uma das seguintes sugestões. 

Iniciativas para a regulamentação do lobby Discordo 
totalmente 

Discordo 
mais que 
concordo 

Nem 
discordo 

nem 
concordo 

Concordo 
mais que 
discordo 

Concordo 
plenamente 

[45a] Obriga o registro do representante como condição para seu 
acesso às dependências do Congresso Nacional e para o 
exercício de suas atividades. 

     

[45b] Estabelece instrumentos de amplo acompanhamento da vida 
financeira das entidades e pessoas envolvidas no processo de 
representação de interesses. 

     

[45c] Exige procuração da entidade/órgão para que os 
lobistas/representantes possam exercer suas atividades a fim de 
que possam atuar regularmente em seu nome. 

     

[45d] Limita o credenciamento no CN apenas para as entidades 
que cumpram regras democráticas de gestão e que mantenham 
atividades de lobby regular e comprovadamente. 

     

[45e] Exige relatório de atividades e prestação de contas 
especificamente dos gastos das entidades com suas atividades de 
lobby no CN. 

     

[45f] Oferece aos grupos a possibilidade de apresentar 
formalmente e em seu nome emendas legislativas no âmbito das 
comissões parlamentares. 

     

[45g] Veda o pagamento por parte da organização de qualquer 
remuneração, prêmio ou presente, incluindo viagens e refeições, a 
parlamentares ou servidores públicos. 

     

[45h] As entidades representativas, os órgãos de governo e os 
órgãos técnico-científicos devidamente credenciados poderão 
firmar convênios e acordos de cooperação, bem como colaborar 
financeiramente, com atividades que visem ampliar o debate e a 
deliberação em torno dos temas aos quais têm interesse. 

     

[45i] Toda entidade devidamente credenciada pode protocolar na 
Mesa Diretora do Legislativo: pareceres, estudos, pesquisas ou 
quaisquer documentos que julgue relevante (inclusive sugestões 
de iniciativa legislativa). A Mesa deve obrigatoriamente 
encaminhar para as comissões os referidos documentos. 

     

[45j] Vincula o agente de lobby a apresentar declarações com 
informações contendo seus interesses, seus objetivos e os 
servidores e autoridades públicas com quais deseja tratar. 

     

[45k] Os representantes dos grupos de pressão deverão ser 
necessariamente ouvidos nas comissões que avaliem proposições 
de seu interesse. 

     

[45l] As doações de campanha realizadas pelos grupos de 
pressão, tanto aos partidos quanto aos candidatos, devem ser 
declaradas e tornadas públicas. 

     

[45m] Os parlamentares e ministros devem disponibilizar suas 
agendas de compromissos oficiais, constando os eventos, os 
interlocutores e os temas a serem tratados nos referidos eventos 
oficiais. 
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Pós-entrevista (encerramento) 
 

[46] Você deseja gerar em PDF, para seu registro, o relatório com as respostas assinaladas por 

você neste questionário? 

( ) Sim              ( ) Não 
 

[47] Você gostaria de receber em formato eletrônico e por e-mail: 

[42a] a base de dados e os relatórios gerados a partir desta 

pesquisa? ( ) Sim              ( ) Não 

[42b] material acadêmico sobre o tema? 

( ) Sim              ( ) Não  Caso deseje, digite o e-mail para envio: 

 

Pergunta: Deseja gerar arquivo PDF com o termo de consentimento assinado? 

Sim                    Não                    Sair 
 
 

Mensagem final: 
“Muito obrigado pela enorme 

gentileza e colaboração”. 
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ANEXO 2: 

 

QUESTIONÁRIO APLICADO A PRESIDENTES DE SINDICATOS FILIADOS A 

FEDERAÇÃO DAS INDÚSTRIAS DO ESTADO DO PARANÁ. QUESTIONÁRIO 

BASEADO NA PESQUISA DE MANCUSO (2004). 

 

PESQUISA: AÇÕES POLÍTICAS DA INDÚSTRIA PARANAENSE NA ASSEMBLÉIA 

LEGISLATIVA DO PARANÁ 

1) Por favor, leia atentamente a seguinte frase: 

Se as posições da Agenda Legislativa da Indústria do Estado Paraná do Estado Paraná 

sobre os projetos de que regulamentam a legislação tributária no âmbito do ICMS no Estado 

do Paraná fossem atendidas, as empresas que minha organização representa seriam 

beneficiadas. 

Com relação à frase acima, o(a) senhor(a) diria que: (   ) Concorda totalmente 

(   ) Concorda em parte 

(   ) Não concorda, nem discorda 

(   ) Discorda em parte 

(   ) Discorda totalmente 

(   ) Não sabe 

(   ) Prefere não responder 

 

2) Por favor, leia atentamente a seguinte frase: 

 

Se as posições da Agenda Legislativa da Indústria do Estado Paraná do Estado Paraná 

sobre os projetos de LEGISLAÇÃO TRABALHISTA fossem atendidas, as empresas que 

minha organização representa seriam beneficiadas. 

Com relação à frase acima, o(a) senhor(a) diria que: 

(   ) Concorda totalmente 

(   ) Concorda em parte 

(   ) Não concorda, nem discorda 

(   ) Discorda em parte 

(   ) Discorda totalmente 

(   ) Não sabe 

(   ) Prefere não responder 

 

3) Por favor, leia atentamente a seguinte frase: 

Se as posições da Agenda Legislativa da Indústria do Estado Paraná  sobre os projetos 

de SISTEMA TRIBUTÁRIO fossem atendidas, as empresas que minha organização 

representa seriam beneficiadas. 

Com relação à frase acima, o(a) senhor(a) diria que: 

(   ) Concorda totalmente 

(   ) Concorda em parte 

(   ) Não concorda, nem discorda 

(   ) Discorda em parte 

(   ) Discorda totalmente 

(   ) Não sabe 

(   ) Prefere não responder 
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4) Por favor, leia atentamente a seguinte frase: 

 

Se as posições da Agenda Legislativa da Indústria do Estado Paraná sobre os projetos de 

INFRA- ESTRUTURA fossem atendidas, as empresas que minha organização representa 

seriam beneficiadas. 

Com relação à frase acima, o(a) senhor(a) diria que: 

(   ) Concorda totalmente 

(   ) Concorda em parte 

(   ) Não concorda, nem discorda 

(   ) Discorda em parte 

(   ) Discorda totalmente 

(   ) Não sabe 

(   ) Prefere não responder 

 

5) Por favor, leia atentamente a seguinte frase: 

 

Se as posições da Agenda Legislativa da Indústria do Estado Paraná sobre os projetos de 

INFRA- ESTRUTURA SOCIAL fossem atendidas, as empresas que minha organização 

representa seriam beneficiadas. 

Com relação à frase acima, o(a) senhor(a) diria que: 

(   ) Concorda totalmente 

(   ) Concorda em parte 

(   ) Não concorda, nem discorda 

(   ) Discorda em parte 

(   ) Discorda totalmente 

(   ) Não sabe 

(   ) Prefere não responder 

 

6) Por favor, leia atentamente a seguinte frase: 

 

Se as posições da Agenda Legislativa da Indústria do Estado Paraná sobre os projetos de 

CUSTO DE FINANCIAMENTO fossem atendidas, as empresas que minha organização 

representa seriam beneficiadas. 

Com relação à frase acima, o(a) senhor(a) diria que: 

 

(   ) Concorda totalmente 

(   ) Concorda em parte 

(   ) Não concorda, nem discorda 

(   ) Discorda em parte 

(   ) Discorda totalmente 

(   ) Não sabe 

(   ) Prefere não responder 
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7) Especificamente quanto a LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA ACERCA DO 

ICMS, quais são as atividades que a sua organização realiza ou já realizou em conjunto 

com a Fiep? 

 

a) Monitoramento para saber se algum projeto importante foi apresentado na Assembleia 

Legislativa do Estado do Paraná.  

 

(   ) Sim (   ) Não (   ) Não sei (   ) Prefiro não responder 

 

b)  Acompanhamento  da  tramitação  de  projetos  na  Assembleia Legislativa do 

Estado do Paraná. 

 

(   ) Sim (  ) Não (   ) Não sei (  ) Prefiro não responder 

 

c) Estudo técnico (jurídico, econômico etc.) sobre 

projetos apresentados na Assembleia Legislativa do 

Estado do Paraná. 

 

(   ) Sim (  ) Não (   ) Não sei (  ) Prefiro não responder 

 

d)  Participação  em  audiências  públicas  na  Assembleia Legislativa do Estado do 

Paraná. 

 

(   ) Sim (  ) Não (   ) Não sei (  ) Prefiro não responder 

 

e) Divulgação pela mídia (TV, rádio, jornal) da posição da organização sobre projetos 

apresentados na Assembleia Legislativa do Estado do Paraná.  

 

 

(   ) Sim (  ) Não (   ) Não sei (   ) Prefiro não responder 

 

f) Reunião com deputado(a) estadual para discutir algum projeto de lei. (   ) Sim (  ) 

Não (   ) Não sei (  ) Prefiro não responder 

g) Apresentação para deputado(a) estadual de projeto de lei ou emenda preparada pela 

própria organização. 

 

(   ) Sim (  ) Não (   ) Não sei (  ) Prefiro não responder 

 

h) Contato com o(a) relator(a) de um projeto numa comissão da Assembleia 

Legislativa do Estado do Paraná, para pedir que ele(a) acolha ou rejeite um projeto, um 

substitutivo ou emendas. 

 

(   ) Sim (  ) Não (   ) Não sei (  ) Prefiro não responder 

 

 

i) Contato com membro de alguma comissão da Assembleia Legislativa do Estado do 

Paraná, que não seja o(a) relator(a), para pedir que ele(a) aprove ou rejeite um projeto, 

um substitutivo ou emendas. 
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(   ) Sim (  ) Não (   ) Não sei (  ) Prefiro não responder 

 

j) Contato com líder de partido político na Assembleia Legislativa do Estado do 

Paraná, para pedir que ele(a) oriente sua bancada a aprovar ou rejeitar um projeto, um 

substitutivo ou emendas. 

 

(   ) Sim (  ) Não (   ) Não sei (  ) Prefiro não responder 

 

l) Contato com o(a) líder do governo na Assembleia Legislativa do Estado do Paraná, 

para pedir que ele(a) oriente sua bancada a aprovar ou rejeitar um projeto, um substitutivo, 

ou emendas. 

 

(   ) Sim (  ) Não (   ) Não sei (  ) Prefiro não responder 

 

m) Envio de cartas, fax, telefonemas, e-mails etc. para 

deputado(a) estadual, pedindo que ele(a) aprove ou 

rejeite um projeto de lei, um substitutivo ou emendas. 

 

(   ) Sim (  ) Não (   ) Não sei (  ) Prefiro não responder 

 

n)  Encontro  com  membros  do  poder  executivo  estadual  (governador, secretários ou 

altos funcionários da administração) para discutir ou negociar algum projeto de lei. 

 

(   ) Sim (  ) Não (   ) Não sei (  ) Prefiro não responder 

 

o) Envio de cartas, fax, telefonemas, e-mails etc. para algum membro do poder executivo 

estadual (governador, secretários ou altos funcionários da administração),  para  pedir  

colaboração  na  aprovação,  alteração  ou  rejeição  de  algum projeto. 

 

(   ) Sim (  ) Não (   ) Não sei (  ) Prefiro não responder 

 

8) Por favor, leia atentamente a frase abaixo: 

Uma organização como a minha, JUNTAMENTE com a Fiep, tem o direito de fazer lobby 

(pressões sobre os deputados estaduais, ou seus auxiliares diretos) para defender os 

interesses das empresas que representa. 

Com relação à frase acima, o(a) senhor(a) diria que: 

(   ) Concorda totalmente 

(   ) Concorda em parte 

(   ) Não concorda, nem discorda 

(   ) Discorda em parte 

(   ) Discorda totalmente 

(   ) Não sabe 

(   ) Prefere não responder
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9 ) A lista abaixo apresenta seis itens que compõem a Agenda Legislativa da 

Indústria do Estado Paraná. 

 

(  ) Regulamentação da economia  

(  ) Legislação trabalhista 

(  ) Legislação Tributária 

ICMS  

(  ) Infra-estrutura 

(  ) Infra-estrutura social 

(  ) Custo de financiamento 

 

Pensando no setor industrial paraense como um todo, o(a) senhor(a) diria 

que: 

(  ) A agenda é aproximadamente equivalente a importância de cada um dos seis 

itens acima para o setor industrial como um todo. 

(  ) A agenda não é equivalente a importância de cada um dos seis itens acima para o 

setor industrial como um todo. 

 

(Se, e apenas se, o(a) senhor(a) escolheu esta última alternativa, por favor ordene os 

itens acima, usando o número 1 para o item mais importante de todos, o número 

2 para o segundo item mais importante, e assim sucessivamente, até o número 6) 

 

16) Pensando agora exclusivamente nas empresas que a sua organização 

representa, o(a) senhor(a) diria que: 

(  ) Regulamentação da economia  

(  ) Legislação trabalhista 

(  ) Legislação tributária 

ICMS  

(  ) Infra-estrutura 

(  ) Infra-estrutura social 

(  ) Custo de financiamento 

 

(  ) A agenda é aproximadamente equivalente a importância de cada um dos seis itens 

acima para as empresas que a minha organização representa. 

(  ) A agenda não é equivalente a importância de cada um dos seis itens acima para as 

empresas que a minha organização representa. 

(Se, e apenas se, o(a) senhor(a) escolheu esta última alternativa, por favor ordene os 

itens acima, usando o número 1 para o item mais importante de todos, o número 

2 para o segundo item mais importante, e assim sucessivamente, até o número 6). 

 

17) Como avalia a forma de escolha dos itens que participam da Agenda Legislativa da 

Indústria do Estado do Paraná? 

 

18) Quanto aos processos de formação da Agenda Legislativa da Indústria do Estado 

do Paraná. Por favor, descreva como a organização que comanda participa da formação 

dessa agenda. Poderá escrever no verso da folha, ou em página a seguir. 

 

19) Como avalia as possibilidades de que a Fiep consiga influenciar decisões junto aos 

deputados estaduais da Assembleia Legislativa do Estado do Paraná? Poderá escrever 

no verso da folha, ou em página a seguir. 
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ANEXO 3:  

 

QUESTIONÁRIO APLICADO A DEPUTADOS ESTADUAIS QUE 

COMPUSERAM A COMISSÃO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO NO ANO DE 

2016, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO PARANÁ (ALEP). 

 

Para Comissão de Finanças (CF) da Assembleia Legislativa do Estado do Paraná (ALEP). 

 

1) Qual a periodicidade das reuniões da Comissão de Finanças da ALEP? 

(  )  Pelo menos uma vez por semana    (   ) Pelo menos uma vez por quinzena   (   )  Pelo 

menos uma vez por mês 

(   ) Ao final das sessões plenárias  (   ) Não tem período específico. Depende do tema. 

 

2) A Fiep, por meio de seus representantes, faz contatos com deputados componentes da 

Comissão de Finanças para apresentar seus argumentos antes das reuniões? 

(   )  Pelo menos uma vez por semana    (   ) Pelo menos uma vez por quinzena   (   )  Pelo 

menos uma vez por mês 

(   ) Ao final das sessões plenárias  (   ) Não tem período específico. Depende do tema. 

 

3) Quem, normalmente, recebe os representantes da Fiep? 

(   ) Sempre é um assessor    (   ) Sempre é o Deputado Estadual     (   ) Depende do tema. 

 

4) Quando o tema a ser analisado na Comissão de Finanças é a legislação tributária do 

ICMS: 

(  ) O Deputado Estadual solicita estudos técnicos antes das reuniões com a Comissão de 

Finanças 

(  ) Aguarda a reunião para saber exatamente o assunto 

 

5) Após as reuniões, o Deputado Estadual (assinale as opções que ocorrem, mesmo que 

seja mais de uma): 

(   ) Busca opiniões de seus assessores 

(   ) Busca opiniões de outros deputados estaduais 

(   ) Busca opiniões de técnicos da Secretaria de Fazenda 

(   ) Busca opiniões de outros setores do Poder Executivo 

(   ) Busca opinião do líder do partido na Alep 

(   ) Busca opinião no líder do governo na Alep 

(   ) Aguarda parecer da Comissão de Constituição e Justiça 

(   ) Aguarda parecer da Comissão de Finanças 

 

6) Estudos técnicos da Fiep são analisados por (assinale de 1 a 5, sendo 1 o que mais 

ocorre, qual a sequência que normalmente ocorre): 

(   ) Diretamente pelo Deputado Estadual  (   ) Pela assessoria  (   ) Por técnicos da Alep   

(   ) Por técnicos da Secretaria da Fazenda  (   ) Em reunião conjunta com técnicos da Fiep 

 

7) Quanto aos estudos técnicos elaborados pela Fiep, até que ponto influenciam nas 

decisões dos Deputados Estaduais que compõem a Comissão de Finanças: 

(   ) Muita importância    (  X ) Média importância    (   ) Nenhuma importância 

Por favor, comente resumidamente a resposta: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________
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______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

8) Em proposições sobre legislação tributária do ICMS, quais os fatores que influenciam 

o parecer da Comissão de Finanças (Assinale de 1 a 9, sendo 1 o mais importante): 

(   ) Opiniões pessoais 

(   ) O Deputado Estadual fazer parte dos que apoiam (posição) o governador 

( ) O Deputado Estadual NÃO fazer parte dos parlamentares que apoiam (oposição) ao 

governador 

(   ) Orientação do voto da liderança do partido 

(   ) Análise dos estudos técnicos e argumentos apresentados pela Fiep 

(  ) Análise sobre o parecer das comissões da Alep 

(  ) Análise de movimentos e ações da sociedade paranaense 

(   ) Entendimento da opinião da base eleitoral 

(   ) Outros motivos 
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ANEXO 4: 

 

QUESTIONÁRIO APLICADO A SERVIDOR PÚBLICO QUE EXERCEU 

CARGO EM DIRETORIA NA LINHA HIERÁRQUICA DA SECRETARIA DE 

ESTADO DA FAZENDA DO ESTADO DO PARANÁ. 

 

Questões: 

1) Como iniciam os contatos entre os empresários industriais e a SEFA? Diretamente 

com o secretário, na maioria das vezes, ou por meio de diretorias, tais como a Diretoria 

Geral, a Inspetoria Geral de Tributação, ou outra? 

 

2) Quais os tipos de situações trazidas pelos empresários industriais que são tratadas 

somente pelo Secretário da Fazenda, pela Diretoria Geral, ou pela Inspetoria Geral de 

Tributação? 

 

3) Que tipo de situação é mais comum que os empresários industriais trazem para serem 

debatidas junto a estrutura da SEFA? 

 

4) Como são divididas, internamente na secretaria, as autonomias para discussões com 

empresários industriais acerca da legislação do ICMS? Existe alguma norma já 

instituída? 

 

5) Nessas relações os empresários industriais trazem, em primeiro momento, algum 

estudo técnico para defender suas opiniões? Se ocorrem, como esses estudos podem 

contribuir nas decisões da secretaria? 

 

6) Nessas relações existe a intermediação de deputados estaduais? Caso ocorra, como 

essa intermediação pode ajudar nas soluções buscadas pelos empresários industriais? 

 

7) Existiram situações em que ocorreram várias reuniões entre os empresários industriais 

e a estrutura da SEFA? Quais as situações? O que motivou várias reuniões? 

 

8) Nessas relações, quais as que tiveram algum tipo de interferência/contato com a 

Assembleia Legislativa do Paraná? Quais as razões alegadas pela ALEP para participar 

dessas relações? 

 

9) Como entende o fato de que os empresários industriais busquem soluções quanto a 

legislação do ICMS no Paraná junto a estrutura da SEFA? 
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ANEXO 5: ROTEIRO DE ENTREVISTA SEMI-ESTRUTURADA COM A 

COORDENADORA DO DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS LEGISLATIVOS 

DA FIEP. ROTEIRO BASEADO EM PESQUISA DE ANDREA CRISTINA DE 

JESUS OLIVEIRA (2004). 

 

1) Como foi sua escalada profissional. Como chegou até essa posição que está na 

entidade? Como está estruturada o Departamento de Assuntos Legislativos da Fiep? 

 

2) Como você entende que devem ser as principais características de um bom lobista? 

 

3) Quais são os incentivos e/ou regras que levam a atuação lobista a serem, cada vez mais, 

positivas para a entidade que atua? 

 

4) Quais são os interesses da entidade que exigem maior dedicação de tempo? Dentre 

essas, quais as mais complexas em termos políticos? E quais as mais complexas em 

termos de legislações? 

 

5) Que situações entende que podem estar entre as desagradáveis, acerca de interesses 

que defende para a entidade que atua? 

 

6) Seus colabores devem possuir quais habilidades e conhecimentos para que possam, 

positivamente, apoiar suas atividades? 
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ANEXO 6:  

ROTEIRO DE ENTREVISTA COM CONSULTOR TRIBUTÁRIO FIEP – FOCO 

NA LEGISLAÇÃO DO ICMS DO ESTADO DO PARANÁ. 

 

1) Como considera, no aspecto político, o fato de empresários industriais exercerem 

pressões junto ao Executivo e Legislativo, na defesa de seus interesses?  

 

2) Uma parte da sociedade brasileira ainda compreende a palavra “lobby” como ação que 

vise interesses, em princípio, escusos, que devem estar escondidos da sociedade. Na 

sua opinião, por que essa percepção ainda existe? 

 

3) Ao longo dos últimos 10 anos, como avalia as ações da Fiep como grupo de pressão 

junto aos poderes Executivo e Legislativo do Estado do Paraná? 

 

4) Considerando suas experiências, quais fatos e/ou eventos que possam ser destacados 

nas relações políticas e práticas de lobby entre a Fiep e os poderes Executivo e 

Legislativo do Estado do Paraná? 

 

5) Em qual dos dois poderes foram obtidos sucessos nas relações da Fiep? Por favor, 

comente sobre dois casos de destaque. 

 

6) Em qual dos dois poderes foram obtidos insucessos nas relações da Fiep? Por favor, 

comente sobre dois casos de destaque. 

 

7) Existiram situações em que a Fiep teve de enfrentar grupos de pressão opositores 

quanto a determinados aspectos da legislação tributária do ICMS? Se sim, quais 

grupos? Comente sobre como ocorreram as relações decorrentes desses conflitos e 

quais os resultados obtidos pela Fiep. Se não, quais as razões da não existência de 

conflitos? 

 

8) Quais são as atribuições do Núcleo Tributário da Fiep? Como se relaciona com as 

atividades de lobby da entidade? Comente sobre algumas situações em que as ações 

do Núcleo Tributário foram necessárias para apoiar as atividades de lobby quanto a 

legislação tributária do ICMS, tanto no Poder Executivo quanto no Poder Legislativo. 

 

9) Além do apoio técnico, o Núcleo Tributário participa de reuniões e contatos com 

parlamentares, assessores parlamentares e com servidores públicos que estejam em 

cargos de direção ou de coordenação junto a Secretaria da Fazenda do Estado do Paraná? 

Se sim, como essas reuniões contribuem para o alcance dos interesses da Fiep? Se não, 

quais as razões para que não participe? 

 

10) Que tipo de ação promovida pelos empresários e pela Fiep que, no seu entendimento, 

consegue influenciar decisões de parlamentares? 
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11) Em algum momento percebeu ações isoladas de empresas industriais, ou de 

sindicatos específicos, junto aos poderes Executivo e Legislativo, separadamente da 

Fiep? Se sim, por favor, comente algumas dessas ações. 

 

12) Em que momento, e de que forma, a Fiep contribuiu com dados, estudos, informações 

que tiveram êxito quanto a contribuir para que a Secretaria da Fazenda do Estado do 

Paraná tenha aperfeiçoado o processo decisório quanto ao ICMS? 

 

13) No âmbito do Estado do Paraná, pode ser considerado que os empresários industriais 

estão constituídos, por meio de sindicatos e associações, como ator político 

relevante? Se sim, quais as razões para essa relevância? Se não, o que ainda precisa 

ser realizado para se tornar relevante? 

 

14) Quais ações da Fiep contribuem para que aumente a quantidade de empresários 

industriais como membros dos respectivos sindicatos singulares? Do Sistema Fiep 

quanto ao oferecimento de serviços nas áreas de educação e saúde? Das atividades 

de lobby junto aos poderes Executivo e Legislativo do Estado do Paraná? Qual das 

duas formas são mais relevantes para os empresários industriais paranaenses? Quais 

as razões dessa relevância? 
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ANEXO 7:  

ROTEIRO DE ENTREVISTA COM DEPUTADO FEDERAL QUE EXERCEU O 

CARGO DE SECRETÁRIO DE ESTADO DA FAZENDA DO ESTADO DO 

PARANÁ. 

1) Como considera, no aspecto político, o fato de empresários industriais exercerem 

pressões junto ao Executivo e Legislativo, na defesa de seus interesses?  

 

2) Pode ser considerado que os empresários industriais constituem grupo de interesse 

com maiores condições e possibilidades de exercerem pressões junto ao Estado, em 

relação a outros grupos de interesses, por exemplo, nos âmbitos ambiental, social, 

servidores públicos, etc.? 

 

3) Uma parte da sociedade brasileira ainda compreende a palavra “lobbying” como ação 

que vise interesses, em princípio, escusos, que devem estar escondidos da sociedade. 

Na sua opinião, por que essa percepção ainda existe? 

 

4) Existe um Projeto de Lei 1202 de 2007 proposto no Congresso Nacional, assinado 

pelo Deputado Carlos Zarattini, que tem o objetivo de disciplinas a atividade de 

“lobby” e a atuação dos grupos de pressão ou de interesse e assemelhados no âmbito 

dos órgãos e entidades da Administração Pública Federal. Entendo que caso esse 

projeto seja transformado em lei, a atividade de lobista poderá ser melhor percebida 

por parlamentares, servidores do executivo, e principalmente pela sociedade? 

 

5) No período entre 2010 e 2014 que exerceu a cargo de Secretário da Fazenda do 

Estado do Paraná, como foram as relações com os empresários industriais, e 

especificamente, com a Fiep? 

 

6) Nas relações com empresários industriais, e/ou com a Fiep, comente sobre alguns 

casos específicos quanto a legislação tributária acerca do ICMS. Como iniciaram os 

contatos; de quem foi a iniciativa; quais os passos/processos ocorridos; se ocorreram 

situações que dificultaram entendimentos... 

 

7) Como avalia as atividades da Fiep como entidade que tem como um dos seus 

principais objetivos atender interesses dos empresários industriais, especificamente 

sobre a legislação tributária acerca do ICMS? 

 

8) Em que momento, e de que forma, a Fiep contribuiu com dados, estudos, informações 

que tiveram êxito quanto a contribuir para que a Secretaria da Fazenda do Estado do 

Paraná tenha aperfeiçoado o processo decisório quanto ao ICMS? 

 

9) Em algum momento a ação dos empresários industriais, junto com a Fiep, acerca da 

legislação tributária do ICMS, influenciou positivamente nos objetivos da Secretaria 

da Fazenda do Estado do Paraná? Comente sobre as ações e as formas como essa 

influência ocorreu. Caso não tenha ocorrida essa influência, o que considera como 

algum tipo de falha nas ações dos empresários e da Fiep? 

 

10) Como percebeu as relações entre empresários industriais, e a Fiep, com a Assembleia 

Legislativa do Paraná? Existiram conflitos? Foi possível perceber claramente quais 

os parlamentares que mais estiveram próximos aos interesses desses empresários e 

da Fiep? 
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11) Entende que o financiamento de campanhas eleitorais possa, de alguma forma, 

influenciar decisões políticas, que atenda os interesses dos empresários industriais e 

da Fiep? 

 

12) Que tipo de ação promovida pelos empresários e pela Fiep que, no seu entendimento, 

consiga influenciar decisões de parlamentares? 

 

13) Em algum momento percebeu ações isoladas de empresas industriais, ou de 

sindicatos específicos, junto aos poderes Executivo e Legislativo, separadamente da 

Fiep? Se sim, por favor, comente algumas dessas ações. 

 

14) No âmbito do Estado do Paraná, pode ser considerado que os empresários industriais 

estão constituídos, por meio de sindicatos e associações, como ator político 

relevante? Se sim, quais as razões para essa relevância? Se não, o que ainda precisa 

ser realizado para se tornar relevante? 

 


