
A importância do profissional de relações governamentais nas empresas
Como construir e manter o diálogo com os formuladores de políticas públicas
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População em torno de *210,1 milhões

26 Estados
1 Distrito Federal
1 Distrito Estadual
5.568 municípios

513 deputados federais
81 senadores
Deputados Estaduais 
Vereadores

*IBGE 2019
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50 milhões de analfabetos e semi-letrados, 
funcionais. Mais que uma Argentina.

30% (mais de 60 milhões) dizem que NUNCA 
adquiriram um livro*

O segundo com o pior nível de aprendizado 
em matemática básica, ciências e leitura.

Mais de 35 milhões não têm acesso à água 
tratada. Quase um Canadá inteiro.

Quase 100 milhões sem acesso à coleta de 
esgoto. Mais que uma Alemanha.

17 milhões sem acesso à coleta de lixo. Uma 
Holanda.

4 milhões sem um único banheiro em casa. 
Uma Nova Zelândia.

27 milhões de pessoas sem um único dente. 

Brasil, em 2016

*Fontes: Instituto Paulo Montenegro em parceria com a ONG Ação Educativa e IBGE 2016
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WHY POLICY?



WHY POLICY?

/http://metrocosm.com/global-immigration-map

http://metrocosm.com/global-immigration-map/
http://metrocosm.com/global-immigration-map/
http://metrocosm.com/global-immigration-map


*Mutual legal assistance





O QUE SÃO RELAÇÕES 
GOVERNAMENTAIS?



Art. 5º, XXXIV, da Constituição Federal: 

“(...) 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.”



 Defesa de interesses é direito de todo cidadão. 
 Direito e o dever de se envolver nas questões e tomadas de decisão.

RELAÇÕES GOVERNAMENTAIS
(RIG)

=

LOBBY 



LOBBY NÃO É CRIME!

Lobby é legal e legítimo.

Tráfico de influência, corrupção, 
suborno, entre outros, são crimes.



POR QUE RELAÇÕES GOVERNAMENTAIS 
SÃO IMPORTANTES?
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NÃO EXISTEM INOCENTES.

Somente níveis de responsabilidades
(e interesses) diferentes.
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 Fundamental nas democracias porque 
defende opiniões, estimula o debate, 
informa, gera e promove conceitos.

 Estimula a transparência. Consultas e 
audiências públicas, reuniões, 
publicações, mobilizações, mídia, 
advocacy, entre outros. 

 Atualiza a legislação, adequa políticas 
públicas, responde a novas necessidades. 

 Visa a melhoria das condições gerais do 
ambiente onde atuamos. 
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O profissional de Relações Governamentais:

• advoga por uma causa, negócios, ideia, 
projeto, ideologia;

• trabalha com a defesa de interesses da 
empresa, do terceiro setor, do sindicato, do 
bairro, da igreja, da associação, etc; 

• mapeia stakeholders; 
• pesquisa e estuda o ambiente onde atua;
• contribui com dados técnicos, projeções, 

números epidemiológicos, cenários, 
situações, publicações, fatos;

• trabalha estrategicamente;
• antecipa necessidades e cenários; 
• acompanha o Congresso e os demais 

Poderes, decisões e jurisprudências;
• promove e estimula parcerias, 

envolvimentos, compromissos;
• zela pela imagem e reputação.



O PROFISSIONAL DE RELAÇÕES GOVERNAMENTAIS



ALGUNS CAMINHOS UTILIZADOS 
EM POLICY

LÍDERES DE OPINIÃO 

Grupos do terceiro setor para educar, informar, endossar, influenciar

Utilizar experts para demonstrar / comprovar o valor e o racional para 
determinada política pública

Uso de líderes de opinião para legitimar pontos específicos

Uso de fatos e evidências para validação

Uso de organizações suprapartidárias para influenciar o compromisso

Uso de bons exemplos para estimular a adoção de determinada política

Crises são oportunidades de aperfeiçoamento e tomadas de decisão

ADVOCACY

LÍDERES REFERÊNCIAS EM POLICY

DADOS / EVIDÊNCIAS 

LEGISLADORES LOCAIS / REGIONAIS / GLOBAIS

TENDÊNCIAS NACIONAIS / MUNDIAIS 

CRISE

MÍDIA Informa, desinforma, influencia, noticia, educa, deseduca



5. TREINE E ADMINISTRE 
ARGUMENTOS CONTRÁRIOS

Estabeleça objetivos claros, 
possíveis,  e prepare-se para 
negociar, e comprometer-se 

1. TENHA UMA ESTRATÉGIA

Tenha os elementos
necessários para elaborar

uma boa estratégia, para um 
plano de ação

4. COMPROMETA-SE DE 
VERDADE E CONSTRUA 

RELACIONAMENTOS

Estimule diálogos abertos, 
respeitosos. Demonstre

confiança e seja de confinça

2. PLANEJE-SE PARA UMA 
DECISÃO

Implemente o processo de 
decisão de forma clara e 

objetiva

3. PREPARE-SE PARA AS 
DISCUSSÕES

Entenda pontos de vista 
diferentes e tenha dados que 
suportem sua argumentação

DICAS PARA UM BOM ENGAJAMENTO
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Mercado de trabalho
19/Fev/2018, Ministério do Trabalho inclui RIG na CBO 
(Classificação Brasileira de Ocupações)

RIG = Relações Institucionais e Governamentais

Deixa de ser apenas uma atividade para se tornar
ocupação/profissão reconhecida no país

Consta na classificação “Gerentes de comunicação, 
marketing e comunicação”, por ser  uma ocupação nova. 
Optaram por não criar uma nova família

Descrição 1423-45: Profissional de RIG: Defensor de 
interesses  (relações governamentais), Profissionais de 
relações institucionais, Profissionais de relações 
governamentais.

Atuam no processo de decisão política, participam da 
formulação de políticas públicas, elaboram e estabelecem 
estratégias de relações governamentais, analisam os riscos
regulatórios ou normativos e defendem os interesses dos 
Representados.
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Regulamentação do Lobby 
• PL 1202/2007, Carlos Zarattini (PT/SP)
• Aprovado nas Comissões de Trabalho, 

de Administração e Serviço Público e na 
de Constituição, Justiça e Cidadania.

• Nov/2008: aprovado parecer do 
Deputado Milton Monti (PR/SP)

• Dez/2016: aprovado parecer da 
Deputada Cristiane Brasil (PTB/RJ)

• Aguarda votação do Plenário da 
Câmara – requerimento de urgência

• Projeto de Lei Ordinária: para ser 
aprovado, é necessário o apoio de 
metade mais um, ou seja, 257 
deputados (maioria absoluta). 

• Quando, e se aprovado, seguirá para o 
Senado. 



“A manipulação consciente e inteligente dos hábitos e 
opiniões organizados das massas é um elemento 
importante em uma sociedade democrática. Aqueles 
que manipulam esse mecanismo invisível da sociedade 
constituem um governo invisível que é o verdadeiro 
poder que rege o país. 

- Edward Bernays, propaganda
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PERGUNTAS
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OBRIGAD@

kelly_aguilar2@merck.com
11 98173-5597 

mailto:kelly_aguilar2@merck.com
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