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Como influenciar pessoas sem perder a ética
“Relações Governamentais &
Lobby - Aprendendo a Fazer”
Gilberto Galan. Aberje Editorial.
R$ 30,00

Marinete Velloso
Para o Valor, de São Paulo

Muitas foram as etapas a que fu-
mantes e não fumantes tiveram de
se acostumar até o banimento to-
tal do cigarro em restaurantes, ba-
res, empresas e repartições públi-
cas. As normatizações do governo
sobre o assunto não vieram de
uma única vez. Começaram com a
separação de ambientes em locais
públicos, até a proibição total do
cigarro. Nesse processo, acontece-
ram infindáveis discussões entre
instâncias de governo e setores da
sociedade, até que a lei chegasse à
redação final. Em várias ocasiões, o
termômetro do debate subiu, de
acordo com os interesses de um ou
de outro lado. Uma coisa é certa:
todos foram afetados pela lei.

Esse é um dos exemplos que Gil-
berto Galan apresenta no livro “Re -
lações Governamentais & Lobby -
Aprendendo a Fazer”. Todos os
segmentos envolvidos nas discus-
sões que definiriam o destino do
cigarro acompanharam de perto a
evolução desse assunto, fazendo
lobby cada um a seu modo, defen-
dendo interesses e administrando
tempo e recursos, de forma a im-
plementar ações que prevenissem
ou, pelo menos, amortizassem
seus prejuízos. E Galan fala com
propriedade, pois foi diretor de re-
lações governamentais na Philip
Morris/Kraft.

O que o autor procura mostrar
com esse exemplo é que qualquer
decisão de governo pode impactar
profundamente não apenas a vida
do cidadão, mas também os negó-
cios da indústria, do comércio ou
do setor de serviços. Conseguir
identificar e saber interpretar as
ocasiões de risco geradas por polí-
ticas públicas e regulamentações
pode fazer toda a diferença nos re-

sultados de uma empresa. Por isso,
recomenda, é preciso atuar proati-
vamente, muito antes que o tema
“se torne politizado, que as emo-
ções alcancem alta temperatura e
que a mídia seja envolvida”. Ga-
nhar tempo, muitas vezes, pode se
constituir em uma estratégia ven-
cedora, talvez “a única possível”.

Cada vez mais as companhias
estão abrindo espaço para os
profissionais de relações gover-
namentais. Mas, em contraste
com a franca expansão dessa fun-
ção no país, poucas são ainda as
publicações dedicadas ao tema.
Por isso, quando surge um livro,
como o de Galan, escrito com
competência e conhecimento do
assunto, merece atenção.

L I V ROS

Parece brincadeira,
mas é a realidade
com outras cores
Gustavo Franco vai buscar parceria com Kafka e Campos para
explicar que país é este. Por Olga de Mello , para o Valor, do Rio

“As Leis Secretas da Economia -
Revisitando Roberto Campos
e as Leis do Kafka”
Gustavo H. B. Franco. Editora: Zahar.
216 págs., R$ 39,90

Uma dose de irreverência tem-
perada com personagens fictí-
cios ou reais, políticos e ainda ar-
tistas pode ajudar a traduzir a
dureza dos temas econômicos
para leitores que se interessam
pelo assunto, mesmo sem domi-
nar o jargão técnico do setor. Foi
pensando nesse público leigo
que o economista Gustavo Fran-
co, ex-presidente do Banco Cen-
tral, compilou observações sobre
episódios diferentes e as reações
— quase sempre semelhantes —
de quem decide e movimenta os
caminhos da economia brasilei-
ra. As anotações, coletadas ao
longo de quatro décadas, estão
em “As Leis Secretas da Economia
- Revisitando Roberto Campos e
as Leis do Kafka”.

A inspiração para o livro veio
de um artigo dos economistas
Roberto Campos e Alexandre
Kafka, publicado, em 1961, na re-
vista “Senhor ”. Os autores afir-
mavam, então, que a economia
brasileira não obedecia a nenhu-
ma das leis conhecidas, cabendo,
portanto, investigar as normas
secretas que a regiam. Algumas
das dez leis estabelecidas por
Campos e Kafka, que retomaram
o tema em outras publicações,
não integram o livro de Franco, já
que alguns dos tópicos perde-
ram a atualidade.

“Muito do que eles abordaram
ficou datado. Na época da hipe-
rinflação, ninguém se indignava

AILTON DE FREITAS/FOLHAPRESS

Kafka, sobre a transferência de culpa: “É menos importante encontrar soluções do que ter bodes expiatórios”

com aumentos de 5%. Hoje, esses
percentuais são preocupantes.
Há situações que simplesmente
deixaram de existir. Ainda se dis-
cute privatização no país, a infla-
ção permanece incômoda, po-
rém o enfoque é outro”, observa
F r a n c o.

Se a vida mudou nos últimos
50 anos, há situações que se man-
têm praticamente imutáveis, co-
mo a descrita pela Lei do Kafka no

10 – Da Conservação do Ente Bu-
rocrático. A ementa define: “O
ente burocrático é indestrutível,
ou o instrumento é mais impor-
tante do que os objetivos, ou o
fim serve aos meios. Parágrafo
único: Toda vez que dois órgãos
públicos precisarem examinar o
mesmo processo em separado,
nenhuma decisão será tomada. E
quando se tornar imperativa
uma decisão consensual e nego-
ciada, ela terá o condão de man-
ter tudo exatamente como sem-
pre foi”.

Outra lei de Kafka que perma-
nece atual é a no 9, que trata da
transferência da culpa, e diz que
“é menos importante encontrar
soluções do que ter bodes expia-
tórios”.

Há ainda observações do pró-
prio Franco que desafiam a pas-
sagem do tempo, como a Segun-
da Lei das Fusões Bancárias, pela
qual em toda fusão de banco
apoiada pelo Banco Central ao
menos um dos “nubentes” está
q u e b r a d o.

O tom informal e profunda-
mente ácido do texto segue o es-
tilo empregado por Campos e
Kafka. “É irônico, porém, não fiz
brincadeiras superficiais. Todas

as leis existem e têm respaldo em
teses econômicas comprovadas,
como aponto na bibliografia”,
diz Franco.

As dez leis originais se esten-
deram a 74, que, agrupadas em
capítulos que tratam de finanças
públicas, mercado, bancos, glo-
balização e câmbio, entre outros
temas, apresentam o panorama
da vida econômica brasileira nas
últimas décadas. Não houve
uma ordem de valores nem de
cronologia, apenas a intenção
de criar um panorama que aju-
da a compreensão da economia
por leitores que estão distantes
da angústia que o tema já provo-
cou, quando a busca por infor-
mações era no afã de encontrar
“respostas para sobreviver”, diz
Franco. Esse novo leitor, que
tem, segundo o economista,
uma visão mais positiva da eco-
nomia, combina com uma ten-
dência na literatura econômica
acentuada a partir de 2008.

“A crise mundial levou a uma
profusão de documentários e li-
vros explicando a história finan-
ceira em termos abrangentes, de
fácil compreensão para a maioria
do público. Incluí ilustrações no
texto que, além de trazer leveza ao
volume, também têm a intenção
de cativar o público não habitual
de economia, sem abrir mão, no
entanto, do pensamento econômi-
co sólido”, explica Franco.

A crítica à linguagem dura e,
por vezes, vazia dos economistas
e acadêmicos, está em diversos
trechos do livro, como o peque-
no glossário do “Teorema do Es-
q u i m ó”, que determina que “o
número de palavras incompre-

ensíveis, em economês, de índi-
ces de inflação e de pessoas en-
volvidas com o assunto, é pro-
porcional ao quadrado do índice
da inflação”.

Referências à cultura pop mais
recente, utilizando personagens
de séries televisivas, como o mé-
dico Gregory House, ou de cine-
ma — “Forrest Gump” e “Kage -
m u s h a” — para dar nome a leis,

teoremas ou axiomas, juntam-se
a citações tiradas de obras dos es-
critores favoritos do autor, entre
eles William Shakespeare, Ernest
Hemingway, Carlos Drummond
de Andrade e Mario Vargas Llosa,
exemplificando ou esclarecendo
as estranhas normas que regem o
Brasil, não apenas no campo eco-
nômico. As reformas sociais em-
preendidas por Mikhail Gorba-

chev e o romance “O Velho e o
Mar ”, de Ernest Hemingway, são
unidos no Teorema de He-
mingway-Gorbachev, que prevê
o desgaste progressivo e irrever-
sível dos governantes reforma-
dores, que acumularão inimigos
até entre os beneficiários de suas
iniciativas, “incapazes de perce-
ber que a melhoria de seu padrão
de vida se deve aos reformistas”.

O autor, profissional conhecido
(e reconhecido) no mundo da co-
municação corporativa, desenvol-
veu sua carreira como diretor de
relações governamentais e comu-
nicação em empresas de grande
porte, como Ko d a k , E m b r a e r, H P,
Citigroup e Philip Morris/Kraft. É
professor nos cursos de pós-gra-
duação da Escola Superior de Pro-
paganda e Marketing e no MBA da
Associação Brasileira de Comuni-
cação Empresarial.

Baseando-se em sua experiên-
cia, Galan diz que é possível, sim,
fazer o trabalho de lobby de forma
eficaz e ética. Principalmente, ob-
serva, é importante conhecer bem
o modus operandi, para que a ati-
vidade não seja confundida com

tráfico de influência ou corrupção.
Galan chama a atenção para as

diferenças entre fazer relações
governamentais e lobby. No pri-
meiro caso, trata-se de formular e
executar estratégias e ações para
manter um diálogo contínuo,
profissional e ético com o gover-
no. No lobby, a principal caracte-
rística é a persuasão, tendo como
objetivo influenciar políticas pú-
blicas, as decisões governamen-
tais, a legislação e a regulação.

Por sua natureza, lobby impli-
ca conflito de interesses e diferen-
tes pontos de vista. Para o autor, é
um imprescindível meio de reso-
lução de conflitos, porque “o le-
gislador vai ter em mãos uma sé-
rie de dados, posições e análises

de todos os lados, o que permitirá
a ele tomar uma decisão, certa pa-
ra uns, errada para outros, vence-
dora ou perdedora, mas cujo pro-
cesso ajuda a perpetuar o sistema
democrático realmente partici-
pativo, que é o ideal”.

Dois outros aspectos do lobby
também são apresentados. Um de-
les é o “lobby reverso”, quando é o
próprio governo que procura in-
fluir junto às empresas para conse-
guir algo. O outro é quando uma
empresa ou setor deve promover
uma retirada estratégica, ou seja,
quando tem de declinar do lobby,
para evitar desgaste em suas rela-
ções com o aparato oficial ou da-
nos à imagem e reputação da com-
panhia. Essa decisão, diz Galan, ex-
trapola a atuação do profissional
de relações governamentais, sen-
do analisada e tomada na mais alta
esfera da hierarquia corporativa.

Partes do livro são dedicadas a
questões práticas e operacionais.
Explica-se como organizar uma
área de relações governamentais, o
que determina seu tamanho, apre-
senta modelos de estrutura e qual
a importância e impacto das novas
tecnologias e novas mídias.

O livro também dá sugestões
para se ter acesso facilitado às au-
toridades. Destaca algumas carac-
terísticas dos principais interlocu-
tores dos profissionais de relações
governamentais, descreve como
funciona a cabeça do parlamentar
e do servidor público, o que os mo-
ve e que elementos devem ser leva-
dos em conta no trato diário com
eles. Orienta, por exemplo, como
interagir com o presidente da Re-
pública e outras altas autoridades
do Executivo, ou como tratar com
a mídia, obedecendo a rigorosos
padrões de ética e de conduta.

As páginas finais são dedicadas
a referências bibliográficas, limita-
das ao essencial, bem como a sites
para consulta. Nos anexos, são re-
latados os “cases” de duas compa-
nhias, Natura e Alcoa, em sua prá-
tica de lobby.

PASCAL PRETTI

Muito tempo e muita discussão fizeram o processo que acabou levando à legislação reguladora do uso do cigarro
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Fonte: Livraria Cultura, Saraiva e Submarino.  Elaboração: 
Valor Data * Entre 19/11/2012 a 25/11/2012
Obs: Preços sugeridos pelas editoras.

"Conhecimento Em 
Gerenciamento de Projetos 
- Guia Pmbok" Project 
Management Institute, 
Project Management, R$ 193,90

“O Monge e o Executivo”
James C. Hunter, Sextante, 
R$ 19,90 

"O Poder do Hábito"
Charles Duhigg, Objetiva, 
R$ 39,90

“Os Segredos da Mente 
Milionária” T. Harv Eker, 
Sextante, R$ 19,90

“Casais Inteligentes 
Enriquecem Juntos”
Gustavo Cerbasi, Gente, R$ 34,90

“A Menina do Vale”
Bel Pesce, Casa da Palavra, 
R$ 19,90

"Os Segredos Das 
Apresentações Poderosas"
Roberto T. Shinyashiki, Gente, 
R$ 44,90

"As 25 Leis Bíblicas do 
Sucesso" Douglas Willian, 
Sextante, R$24,90 

"Qual é a Tua Obra?" Mario 
Sergio Cortella, Vozes, R$23,00

“Rápido e Devagar - Duas 
Formas de Pensar”
Daniel Kahneman, Objetiva, 
R$54,90 
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Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo , 4 dez. 2012, Eu & Investimentos, p. D3.




