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Nossos valores
em Washington
Como o escritório de lobby Brazil Information Center
(BIC) mudou o modo de atuação do empresário
brasileiro nos Estados Unidos. Por Chico Mendes e Flávia
Carbonari, de São Paulo e Washington

A
prova de que a agenda política e
econômica do Brasil desperta ca-
da vez mais interesse nos Estados
Unidos pode ser medida pelo to-

que do telefone. É que num pequeno escri-
tório, no tradicional bairro de Georgetown,
em Washington DC, o número de ligações
pedindo informação sobre o Brasil aumen-
tou consideravelmente nos últimos dois
anos. Quem conta é a brasileira Havia Se-
kles, diretora do Brazilian Information Cen-
ter (BIC), uma associação particular que de-
fende os interesses de companhias brasilei-
ras no governo americano. "É o único órgão
brasileiro privado, mantido pelo setor pri-
vado nacional, que faz o lobby dos temas do
Brasil em Washington", afirma Rubens Bar-
bosa, ex-embaixador nos EUA. Pai da inicia-
tiva, Barbosa faz questão de informar que "o
BIC é uma empresa americana, registrada
nos EUA e totalmente independente".

Há quase oito anos funcionando, o BIC é
um ótimo termômetro das relações entre
os dois países. "Antigamente, o Brasil era
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um país comprado. As empresas america-
nas é que iam para lá buscar negócios. Ho-
je essa situação mudou. As grandes empre-
sas brasileiras estão aprendendo a se ven-
der também", afirma Fábio Cunha, funcio-
nário do BIC e especialista em direito
internacional. Próximo do oitavo aniversá-
rio, a associação conta hoje com cinco fun-
cionários e 20 empresas associadas, que
contribuem com valores que vão de US$ 10
mil até US$ 50 mil anuais.

No fim do ano passado, o BIC se registrou
no Congresso como empresa de lobby, tor-
nando-se a primeira entidade nos EUA que
defende estritamente interesses brasileiros.
"Esse registro não é algo que se consegue de
fato, é um dever de quem atua no Congresso
americano, como nós", diz Sekles. Para o
BIC, isso garante maior transparência ao
trabalho da empresa. "Lobby aqui nos Esta-
dos Unidos pode ser visto simplesmente co-
mo informação e nossa missão aqui é infor-
mar sobre o nosso país", afirma Cunha. De
acordo com a lei, toda instituição registrada

para fazer lobby deve apresentar um relató-
rio a cada seis meses com todas as ativida-
des realizadas entre membros do Congres-
so e uma descrição detalhada de gastos.

O BIC possui uma sofisticada estratégia
de divulgação do Brasil em Washington.
Sabe de cor e salteado quem são os con-
gressistas, assessores ou técnicos ligados às
questões relevantes para o país. "Eles têm
um trânsito muito bom entre assessores e
congressistas", conta Marcos Jank, presi-
dente do Instituto de Estudos do Comércio
e Negociações Internacionais (ícone) e um
dos convidados pelo BIC para palestrar no
Congresso americano. "São muito valiosas
as informações que os associados rece-
bem", completa.

Diariamente, o BIC faz a "clipagem" de
todas as notícias publicadas sobre o Brasil
na imprensa americana. Também segue de
perto as publicações oficiais e as pautas de
votação do Congresso. Qualquer projeto
de lei que afete os interesses de um setor
associado ao BIC é logo identificado. "A



vantagem para as empresas é que elas es-
tão sempre à frente, antenadas com o que
ocorre em Washington. É como se lá [o
BIC] fosse um escritório da companhia nos
EUA", analisa. Jank lembra que o funciona-
mento da máquina pública americana é ta-
refa difícil. "Só quem está lã há muito tem-
po sabe informar corretamente o que pre-
cisa ser feito", conclui.

Em 2006, por exemplo, o Brasil ficou per-
to de perder as benesses que o Sistema Geral
de Preferências (SGP) oferece para quem ex-
porta para os EUA. Quando foi detectada a
ameaça, o BIC entrou em campo. Junto com
a Fiesp, a Embaixada do Brasil e a Câmara
Americana de Comércio (Amcham), conse-
guiram renovar o acesso do Brasil ao SGP.

No entanto, a renovação agora vale ape-
nas por dois anos, o que significa que o lob-
by referente a esse tema continuara na
agenda da associação em 2007 e 2008. "A
Fiesp queria abrir um escritório próprio em
Washington, mas quando tomamos conhe-
cimento do trabalho do BIC resolvemos

apoiar a iniciativa", conta Carlos Cavalcanti,
diretor de Relações Internacionais e Comér-
cio Exterior da Fiesp. "Toda a nossa política
de diálogo com o governo americano e com
as associações empresariais dos Estados
Unidos é feito por intermédio do BIC."

Recentemente, o Brasil escapou da cha-
mada "lista suja" do governo americano,
que indica os países que são coniventes com
a pirataria. Também nesse caso a entidade
promoveu uma série de encontros entre
empresários brasileiros e lideranças no Le-
gislativo e no Executivo americanos. "Fo-
mos ao Congresso mostrar que o Brasil não
tem interesse na pirataria, que o combate é
de interesse da indústria brasileira", afirma
Cavalcanti. Ele ainda observa que todos os
estudos apresentados para as autoridades
americanas foram produzidos pelo BIC.

Os serviços da associação não são restri-
tos às grandes companhias. Junto com a
Agência de Promoção de Exportações e In-
vestimentos (Apex), o BIC montou uma
parceria para promover a inserção de pe-

quenas e médias empresas no mercado
americano. "A Apex muitas vezes direciona
para o BIC demandas de empresas que
querem exportar para os Estados Unidos",
informa Rogério Lott, diretor do Banco do
Brasil em Washington e membro do conse-
lho do BIC. "Freqüentemente eles fazem
uma investigação competitiva para deter-
minado setor."

O trabalho junto aos políticos é realizado
por meio de reuniões e eventos com assesso-
res e parlamentares e, quase sempre, com a
presença de especialistas e diplomatas bra-
sileiros. Essas atividades fazem parte do pro-
grama que a associação denominou de Bra-
sil on the Hill [Brasil no Capitólio], que tem
como objetivo informar o Congresso ameri-
cano sobre os assuntos importantes para as
relações entre Brasil e os Estados Unidos.

Em 2005 e 2006, por exemplo, o BIC reali-
zou palestras sobre relações raciais, elei-
ções, agricultura e a Rodada de Doha. Em fe-
vereiro deste ano, as atenções se voltaram
para o papel do Brasil no desenvolvimento



de um mercado global de biocombustíveis.
"Os debates são sempre muito quentes e
costumam lotar", garante Jank.

Segundo um membro do Comitê de Rela-
ções Internacionais do Congresso que pe-
diu para não ser identificado, o BIC é extre-
mamente conhecido no Capitólio e segura-
mente tem mais contatos lá dentro do que a
própria embaixada. "Eles ajudam a abrir as
portas para que o setor privado brasileiro
possa vir e fazer seu lobby por interesses es-
pecíficos", explica. "O trabalho deles deve-
ria servir de lição para o próprio governo
brasileiro, que só agora está começando a
entender a importância que o Congresso
tem aqui nos Estados Unidos", opina.

Apesar das explicitações da Lei de Trans-
parência do Lobby (Lobbying Disclosure
Act), as regras americanas nem sempre fun-
cionam corretamente. Uma série de escân-
dalos de corrupção envolvendo pagamen-
tos de propina a congressistas levou o go-
verno americano a aprovar, no ano passado,
uma reforma na lei. Em vigor desde o início
de 2007, a nova regra estabelece, por exem-
plo, que empresas não podem mais patroci-

nar viagens ou mesmo almoços para con-
gressistas e assessores. Isso levou entidades
como o BIC a mudar de estratégia.

Parte substancial do trabalho da associa-
ção consistia em acompanhar congressis-
tas americanos ao Brasil, patrocinados por
algumas empresas, para facilitar o engaja-
mento deles com diversos setores. No Con-
gressional Research Service (CRS), braço do
Legislativo que produz relatórios sobre vá-
rios temas para os parlamentares, o BIC já
organizou cinco visitas de analistas do CRS
ao Brasil, que cobriram temas como finan-
ças, siderurgia, agricultura e biocombustí-
vel, entre outros. "Nosso trabalho ficava
muito mais claro e fácil quando colocáva-
mos os congressistas e seus assessores dire-
tamente em contato com associações co-
mo ícone, Cebri e o Congresso Nacional.
Agora, não podemos mais fazer isso", la-
menta Sekles.

O intercâmbio é feito, atualmente, por
meio de atividades realizadas em Washing-
ton, onde a lei teve um menor impacto so-
bre o trabalho da entidade. "Em vez de
marcar reuniões na hora do almoço, como
fazíamos antigamente, vamos para a sala
dos congressistas no Capitólio", diz Cunha.
Para ele, a atitude e a mentalidade dos po-
líticos americanos permitem que esse en-
gajamento continue fácil. "Eles são extre-
mamente abertos a receber qualquer um e
conversar e têm uma sede por informação
muito grande. O Congresso aqui é de fato a
casa do povo. Nesse sentido, a lei não afe-
tou nosso relacionamento com os congres-
sistas", comenta.

Por outro lado, as eleições do ano passa-
do trouxeram um novo desafio. Pela pri-
meira vez o BIC tem de lidar com um Con-
gresso democrata, o que significa recons-
truir a rede de relacionamentos, especial-
mente no Brazil Caucus, a bancada de
congressistas que têm interesse no Brasil.
"Estamos refazendo todos os contatos", re-
lata Cunha. "Além disso, temos de lidar
com a realidade de que o Brasil não está na
agenda dos Estados Unidos, nem do Bush,
nem do Congresso. Isso torna nosso traba-
lho mais difícil, mas ao mesmo tempo
mais importante."

Flavia Sekles e Fábio Cunha avaliam que
as empresas brasileiras avançaram nas re-
lações governamentais, mas ainda engati-
nham se comparadas às companhias ame-
ricanas. "A empresa americana entende, es-
tuda mais os mercados e consegue se ante-
cipar aos impactos de mudança de
legislação. Isso é muito mais institucionali-
zado dentro dos Estados Unidos do que no
Brasil e lobby é apenas uma palavra popu-
lar para essas relações", explicam.

Regulamentação de
lobby causa polêmica
De São Paulo

A
regulamentação do lobby ainda
causa incertezas no Brasil. Apesar
do esforço de vários profissionais
de relações governamentais e de

deputados e senadores, o tema é tabu para
muitos. Um grupo de profissionais está em-
penhado na formação da Associação dos
Profissionais de Relações Institucionais e
Governamentais (Abrig), mas, de acordo
com João Castro Neves, analista da consul-
toria política CAC, "muitos que lutam pela
criação da Abrig estão tímidos porque sa-
bem que o tema é polêmico".

Se por um lado os escândalos envolvendo
figuras como Marcos Valério, Cláudio Gon-
tíjo e Zuleido Veras aceleram a regulamen-
tação da atividade, por outro, também difi-
cultam, segundo Castro Neves. "Os verda-
deiros lobistas não encontram um momen-
to calmo para a discussão. Sempre surge um
Marcos Valério, uma Gautama, e isso infeliz-
mente atrapalha o debate", analisa.

Para Antônio Marcos Umbelino Lobo, da
consultoria Umbelino Lobo, a importância
do surgimento da Abrig "é a criação de um
código de conduta do profissional". "Se um
dos associados não seguir as regras, eles é
levado a um Conselho de Ética. Isso dá
transparência para a profissão. Lobby é le-
gítimo e democrático", explica.

O mais novo projeto de lei apresentado
no Congresso para regulamentar o lobby,
de autoria do deputado federal Carlos Za-
rattini (PT/SP), se espelha em alguns pon-
tos da lei americana. De acordo com o pro-
jeto, o lobista deve prestar contas das suas
atividades e os agentes públicos não po-
dem receber presentes e mimos com valor
superior a R$ 2 mil, por exemplo. O PL de
Zarattini não é o primeiro a ser apresenta-
do no Congresso. O mais conhecido deles,
de autoria do senador Marco Maciel, é de
1989. "Falta lobby para aprovar esses pro-
jetos", brinca Zarattini.

Prova de que a profissão cresce no país é a
criação de um curso de especialização em
relações institucionais e governamentais
no Instituto de Educação Superior de Brasí-
lia, o lesb. "Há uma demanda do mercado
pelo profissional por conta do déficit de
mão-de-obra especializada em relações go-
vernamentais na capital", diz Elizabeth
Brandão, coordenadora-geral da pós-gra-
duação do lesb. A primeira turma deve co-
meçar as aulas em agosto. (CMeFC)
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