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O que é? 

Como pode ser útil para se atingir um 

objetivo? 



 

 Advocacy não tem tradução exata em português.  

 Advocacy é diferente de advocacia. 

 

 Finca raízes na tradição democrática norte-americana.  

 

 

 

 

 



Advocacy 

Para Avner (2002), advocacy envolve:  

 identificar 

 adotar 

 promover uma causa 

 

É um esforço para moldar a percepção pública ou 

conseguir alguma mudança através de lei ou não. 

 



Advocacy 

Objetivos: 

 

Conscientizar e mobilizar a população e os formadores 

de opinião. 

 

Capacitar agentes transformadores.  

 

Cobrar e fomentar a atuação do poder público. 



Advocacy 

Ações para sensibilizar a sociedade: 

 

Realização de seminários e workshops. 

 

Elaboração de pesquisas e pareceres. 

 

Articulação de campanhas midiáticas. 

 

Redação de artigos em jornais e revistas. 

 



Advocacy 

Ações para pressionar o governo: 

 

  Abaixo-assinados. 

 

Petições públicas. 

 

Envio de e-mails e cartas. 

 

Contato direto com representantes governamentais. 

 



Advocacy 

Resumindo: 

 

Advocacy é simplesmente toda a maneira possível pela 

qual as pessoas chamam a atenção do público e dos 

seus representantes para lidar com um assunto que 
é importante para a sociedade. 

 



Origem anglo-saxã. 

 

Da arquitetura para a política. 

 

Definição: ação política de defesa de interesses para 

influenciar decisões governamentais.  

 

  É diferente de tráfico de influência ou corrupção. 

 



Lobby 

Benefícios:  

 

Exercício contínuo de cidadania: para além das 

eleições. 

 

Instrumento de qualificação do debate público. 

 



Lobby 

Regulamentação: 

 

Registro dos lobistas. 

 

Descrição das atividades desenvolvidas pelos lobistas. 

 

Valor gasto para a realização das atividades. 

 

Previsão de punição. 



Lobby 

Benefícios da regulamentação: 

 

 

Maior transparência na relação entre os setores público 

e privado. 

 

 

Maior equilíbrio no jogo democrático. 



Advocacy e Lobby 

Lobby é uma forma específica de advocacy com o intuito de 

influenciar as políticas públicas. 

 

Nos EUA: distinção clara. 

 

No Brasil: confusão conceitual -> advocacy e lobby como 

sinônimos.  

 Erro duplo: 

o Igualam-se conceitos, reduzindo abrangência do advocacy. 

o Descaracteriza-se concepção de lobby. 

 

 

 



Advocacy e Lobby 

 

 

Sinônimos de advocacy utilizados no Brasil:  

 controle social, incidência. 

 

 

Mudança de paradigma em curso. 

 



Comunidades de políticas públicas 

 

 

 

 

 

O que são? 

Qual o seu papel na definição da agenda 

e na formulação de políticas públicas? 



Comunidades de políticas públicas 

 

 

Definição: especialistas – pesquisadores, assessores 

parlamentares, acadêmicos, funcionários públicos, 

analistas pertencentes a grupos de interesses, entre 

outros – que compartilham uma preocupação em relação 

a uma área.  



 

Por que alguns problemas se tornam importantes para o 

governo? 

 

 

Quais fatores despertam a atenção dos formuladores de 

politicas pública? 



Ciclo das políticas públicas 

 

Kingdon considera as políticas públicas como um       
conjunto formado por quatro processos: 

Agenda-setting 

Alternativas 

para a 
formulação 

Escolha entre o 

conjunto de 
alternativas 

Implementação 



Modelo de Kingdon 

Fluxo de  Problemas 
 

Indicadores 

Crises 

Eventos 

Feedback das ações 

Fluxo de soluções 

 
Viabilidade técnica  

Aceitação pela comunidade 

Custos toleráveis 

Fluxo político 
 

Humor nacional 
Forças Políticas organizadas 

Mudanças no governo 

Oportunidade de mudança  

 

Janelas de políticas 
Convergência de fluxos promovido pelos 

empreendedores 

Agenda–setting 

 
Acesso de uma questão à 

agenda  



 
 
 
 
 
 
  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 

 
Fluxo dos problemas 

 

 

 Ex: avaliação dos alunos, controle da inflação, níveis de corrupção. 

 Não determinam  existência de problema, mas auxiliam  na demonstração 

de sua existência. 

 

 

 Ex.: manifestações de junho, boate Kiss.  

 Não levam assunto à agenda, mas reforçam percepção existente. 

         

        

            

Monitoramento dos gastos com a Copa do Mundo, acompanhamento das 

atividades de implementação do PAC, possíveis reclamações de servidores 

ou cidadãos. 

Indicadores 

Eventos, crises e símbolos 

Feedback de ações governamentais 



Nem sempre soluções são geradas para resolver 

problemas. 

 

Ideias são geradas no interior de comunidades de 

políticas e flutuam num “caldo primitivo de políticas”. 

 

Ideias que sobrevivem:  

 viáveis tecnicamente e com custos toleráveis; 

 que representam valores compartilhados.    



 Comunidades são decisivas no fluxo dos problemas, pois apresentam 

as alternativas – participantes invisíveis. 

 

Processo de difusão. 

 

Ideia levada a vários fóruns para sensibilizar comunidade e público 

em geral via persuasão, construindo aceitação.  

 

Ideias se espalham e ganham adeptos – efeito multiplicador.  

 

Lista restrita de propostas viáveis -> nao é consenso, mas 

reconhecimento de que algumas propostas sao relevantes.  



O papel das comunidades de 

políticas públicas 

 

 

Importante papel atribuído às ideias – pode ser mais 

importante que os grupos de interesse.  

 

Governo tem poder de agenda, mas alternativas estão 

sob seu controle das comunidades de especialistas. 

 

Servidores públicos exercem grande influência sobre a 

geração de alternativas. 



O papel das comunidades de 

políticas públicas 

Problemas: 

 

   Fragmentação. 

 

   Difusão não é automática -> quanto mais estruturada é a   

comunidade, maior a resistência a mudanças.   



 

3 fatores exercem influência sobre a agenda: 
 

Humor nacional: solo fértil para algumas ideias; 

 
 

Grupos de pressão: apoio ou oposição sinaliza consenso ou 

conflito, provendo subsídio aos formuladores a respeito do 

ambiente. 

 

 

Mudanças no governo: mudanças em posições-chave, 

mudanças de gestão, mudanças na composição do 

Congresso.  



Encontro dos 3 fluxos gera oportunidade de mudança na 

agenda: um problema é reconhecido, uma solução está 

disponível e as condições políticas tornam o momento 

propício para a mudança.  

 

Fluxo de problemas e fluxo da política são os mais 

importantes -> abrem as janelas. Apenas quando questões já 

estão na agenda é que se buscam as soluções. 

 

 



Papel dos empreendedores de 

políticas 

 

 Mudanças na agenda só ocorrem quando empreendedores 
políticos atuam. 

 

 São aqueles que investem seus recursos (tempo, energia, 
reputação, dinheiro) para promover uma posição.  

 

 Podem estar dentro e fora do governo.  

 

 São especialistas num tema, habilidosos em representar 
ideias, hábeis negociadores e mantêm conexões políticas -> 
capaz de “amarrar” os 3 fluxos.   



 

 

 

A entrada de um tema na agenda não depende, portanto, 

apenas de nós, mas nós podemos influenciar.   
 

A pergunta é : Como? 



Advocacy: influenciando as 

políticas públicas 

Monitoramento 

 

 

saber o que 
acontece 

Mapeamento 
 

 

saber quem 

joga  

Estratégias 

 

 

saber como 

jogar 



Monitoramento legislativo 

 

Acompanhamento dos projetos em tramitação no Poder 

Legislativo. 

 

Acompanhamento de atividades do Poder Executivo. 



Mapeamento de atores e arenas 

É importante conhecer atores, posições, interesses e 

arenas. 

 Atores: instituições parceiras, opositores, parlamentares, 

burocratas e políticos.  

• Exemplo: ONGs que lutam contra o câncer na RDC no 

24/2010 da Anvisa. 

 

  Arenas: Secretarias, Conselhos Participativos, Comissão de 

Finanças e Orçamento.  

• Exemplo: papel da AGU na RDC no 24/2010 da Anvisa. 

 



Desenho de estratégias 

 

Estratégia não tem fórmula (contexto político, atores e 

arenas específicas); 

 

Mas elementos anteriores auxiliam nesse processo. 



Desenho de estratégias 

 Intensificação da participação: fazer parte de todos os 

espaços institucionais.  

 

Criar e cultivar relacionamento com os interlocutores: 

visitas e envio de documentos. 

 

 Coalizão e formação de redes. 



Case de advocacy 

Regulação da propaganda de alimentos da 

Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) 



Case de advocacy 
 

 

 

Consulta Pública no 71/2006. 

 

Grupos de interesse empresariais: ABIA, ABIR, CONAR. 

 

Grupos de interesse público: IDEC, Instituto Alana. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Case de advocacy 

Principais estratégias dos grupos de interesse 

empresariais: 

 

 formação de coalizões. 

 

 elaboração de pareceres. 

 

 provisão de informações técnicas. 

 

 acesso aos principais atores políticos. 

 

 criação do Instituto Palavra Aberta. 

 



 

Case de advocacy 
Principais estratégias dos grupos de interesse público: 

 

 moção de apoio à proposta.  

 

 e-mail à Anvisa e aos principais ministérios envolvidos. 

 

 envio de 805 cartas de apoio de pessoas físicas, ONG’s e 

conselhos de classe, órgãos governamentais e organismos 

internacionais. 

 

 criação da Frente pela Regulação da Publicidade de 

Alimentos. 

 

 



 
 
 
 

   Obrigado! 
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