
A presente pesquisa trata do estudo do lóbi(lobby) atividade de pressão sobre o poder público, 

em especial sobre o legislativo, com o objeto de interferir nas decisões em prol da iniciativa 

privada e interesses específicos, viabilidade do desenvolvimento de atividades persuasivas 

tendentes a mudar ou influenciar o processo legislativo e decisório em prol de determinadas 

vontades. Essa atividade sofre com um extremo preconceito da população e através deste 

trabalho, tentar-se-á entender melhor as características e soluções para esse instituto tão 

importante para a manutenção da democracia. 

O lóbi é visto de maneira demasiadamente preconceituosa pela grande maioria da população, 

entende-se que esses movimentos tenham relação com a corrupção, tráfico de influência, 

improbidade administrativa, fraude em licitações públicas, crimes contra a ordem econômica 

e tributária, além de crimes eleitorais, principalmente os relativos ao financiamento de 

campanhas. Entretanto as grandes massas não compreendem que os lobistas (lobbyist) são 

grupos que buscam atingir de maneira legal o poder público em prol de seus representados e 

assim propor criações de leis e medidas que melhor assista esses grupos, desta maneira 

entrasse no paradigma da falta de lei ou norma especifica que regule esses profissionais assim 

criando um ideal de marginalidade da profissão. 

Em um primeiro momento pretendo compreender de maneira mais aprofundada e descobrir o 

que é o lóbi político no Brasil, suas tipicidades e modos de atuação, e assim ter uma ideia 

mais completa de como esse instituto da democracia funciona e é necessário para a 

manutenção do estado democrático de direito. 

 

Em um segundo instante entender as dificuldades e os obstáculos que impedem a 

regulamentação das atividades do lóbi, bem como analisar os projetos de lei para normatizá-

la. 

E por fim concluir o trabalho criando uma consciência de qual é a real importância do lóbi 

para a democracia e a sua fundamental função de motivar o poder público a atender as 

necessidades da iniciativa privada. 

Desta forma dentre as conclusões atingidas podemos observar que o lóbi institucionalizado 

como ferramenta da democracia funciona como um termômetro do nível democrático de uma 

sociedade, assim quanto mais ativo é o lóbi no legislativo mais democrático é o Estado e 

quanto mais ele se distância do legislativo e se aproxima do executivo, menos democrático se 

apresenta essa composição social. 

Ainda podemos concluir que o lóbi é realmente uma figura de suma importância no cenário 

democrático, apresentando-se como um real mobilizador e representante das necessidades que 

a sociedade civil anseia perante os órgãos decisórios. 


