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1.DESCRIÇÃO DO PROBLEMA
A pesquisa irá ilustrar, em uma perspectiva comparada, a regulamentação do lobby
do setor financeiro no Brasil e nos Estados Unidos da América, haja vista que a crise
de 2008 demonstrou o quanto este setor é importante para a economia nas
sociedades capitalistas. Além disso, a crise também apontou para as consequências
das interferências políticas, já que foram as reformas na legislação financeira dos EUA
que possibilitaram tamanhas especulações bancárias. Portanto, vê-se a necessidade
de compreender as regulamentações do lobby no período subsequente à crise,
sabendo que o Brasil sequer o regulamentou em legislação específica.
Como supracitado, no Brasil a questão do lobby não é devidamente regulamentada e,
com base na teoria institucional de Douglass North (1990 apud GALA, 2003),
compreende-se a importância das instituições para a prosperidade das sociedades e,
neste contexto, do Estado como mantedor do enforcement. Ademais, sabe-se que
quando o estado não age devidamente como ruler, a sociedade pode deixar de
prosperar. É onde surge toda a problemática a ser analisada, já que com a influência
de diversos grupos e associações que buscam interferir na política para obter
benefícios próprios é necessário que o Estado cumpra adequadamente seu papel de
ruler mantedor do enforcement para não tornar a matriz ineficiente e prejudicar a
sociedade. Este contexto é evidente também na história dos Estados Unidos da
América, na crise de 2008, em um cenário de liberalismo econômico no qual se
pregava a mínima ação por parte do estado e cada vez mais os grupos do mercado
financeiro realizavam suas práticas de influência para aumentar seu poder de ação no
país, tirando restrições que antes lhes eram impostas, até que o setor financeiro
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especulou tanto a ponto de causar uma crise global. Sabe-se que neste período já
existia uma regulamentação sobre a prática do lobby nos EUA, mas o estado deixava
de cumprir seu papel à medida que se encontrava sujeito aos grupos de interesse do
setor financeiro. Tendo como base tais fatos, surge a questão da regulamentação da
prática no setor supracitado e das implicações de uma possível falta desta no Brasil,
já que mesmo com legislação o lobby ultrapassou um limite relativamente bom para a
sociedade, então, sem tê-la os impactos poderiam ser tão drásticos quanto ou mais.
A pesquisa abordará o lobby com a devida criticidade exigida, já que no Brasil este é
abordado como ilegal ou de maneira pejorativa, apesar da prática ser legalizada no
país por algumas brechas que a constituição fornece, mas não ser devidamente
regulamentada, o que abre espaços para a corrupção. Garret Hardin (1968) afirma
que um governo administrado por homens e não por leis é passível a corrupção e
pode ocasionar em efeitos prejudiciais como supracitados. Entretanto, é evidente a
linha entre lobby e corrupção, sendo ambas práticas diferentes e que serão abordadas
posteriormente no estudo.
Ademais, a comparação entre as nações do estudo será relevante tendo em vista que
a prática lobista já está desenvolvida nos EUA e ainda não é devidamente
regulamentada no Brasil. Portanto, busca-se compreender a regulamentação do
lobby, comparando a regulamentação existente nos Estados Unidos após a crise de
2008, buscando ilustrar possíveis nuanças ou semelhanças entre os países nos
termos de regulamentação do lobby, incisivamente, sob o setor financeiro.

2.REVISÃO DA LITERATURA
Deste modo, a pesquisa irá abordar as constituições e legislações sobre o tema em
cada país e retomará diversos estudos e abordagens sobre a temática, como as de
Mancur Oslon (2002) que aborda como os interesses e públicos difusos acabam
gerando dúvidas sobre a prática do lobby, fenômeno que ocorre no Brasil, onde a
sociedade acaba por vê-lo de maneira pejorativa. Além disso, a análise da tese de
Oliveira torna-se importante à medida em que ela discute o impacto sobre esta
representação de interesses no Brasil. Para tais análises, o guia de Thomas (2004
apud LABA, 2015) sobre grupos de interesse estadunidenses também se torna
extremamente relevante.
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Ademais, com enfoque em algumas questões mais atreladas ao setor financeiro, cabe
revisar a escrita de Wagner Pralon Mancuso (2004) na qual, tratando sobre o lobby,
ele percebe que este gera convergência entre a posição das entidades empresariais
e produção legislativa federal. Análises sobre estudos de Andrew Baker que
relacionam a capacidade do lobby no setor financeiro a conjuntura política e a
ideologia econômica, abordando o conceito que George Stigler criou na década de
1970, o Regulatory Capture citado por Pagliari (2012) como uma ideia que trata sobre
a capacidade de grandes grupos econômicos exercerem influência sobre a regulação
e órgãos regulatórios, tornam-se extremamente relevantes para compreender o poder
do lobby do setor financeiro sobre as regulamentações, o caso do lobby no Brasil e
nos Estados Unidos, assim como seus respectivos impactos. Outros autores também
terão seus argumentos retomados, como Ricardo Rodrigues que trata sobre a
regulamentação do lobby no Brasil, Figueiredo, que faz uma abordagem histórica do
lobby no Brasil, e o texto de Bezerra sobre corrupção.

3.OBJETIVO
Logo, busca-se ilustrar a regulamentação do lobby no setor financeiro do Brasil em
face da americana. E responder as questões a seguir, sendo estas fundamentais para
a ilustração.
1- Quais aberturas e restrições a constituição brasileira tem sobre o lobby?
Existem especificações sobre o caso do setor financeiro?
2- Como os Estados Unidos regulamenta o lobby? Como a legislação americana
passou a abordar o lobby e o setor financeiro após a crise de 2008?
3- Existem drásticas nuanças entre as legislações dos países?

4.METODOLOGIA PROPOSTA
Esta pesquisa busca ilustrar a problemática através de uma inferência descritiva, um
estudo de caso, já que uma análise qualitativa e contextualizada permite a
compreensão de um fenômeno, como afirma Godoy (1995). Para realizar o estudo de
caso, haverá um enquadramento da pesquisa em uma das séries propostas por
Seawright e Gerring (2008) na obra cujos autores apresentam os devidos cuidados a
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serem tomados na seleção de cada tipo de método do estudo de caso e os descrevem,
separando em 7 tópicos, o método utilizado para casos típicos, casos diversos,
extremos, divergentes, influentes, casos mais semelhantes e mais diferentes. Haja
vista a dificuldade em realizar um enquadramento preliminar, ao decorrer da pesquisa
este será feito, já que existem semelhanças e diferenças nas estruturas de poder
brasileira e estadunidense. A instituição da democracia e do capitalismo, pontos
importantes para uma análise que abordará o lobby no setor financeiro sob a ótica
legislativa, constituem as semelhanças e, a ausência de uma regulamentação
específica para o lobby no Brasil a enquanto há a existência desta nos EUA, configura
uma diferença. Sobretudo tendo em vista o contexto histórico da crise de 2008 que
encontrava suas origens na regulamentação financeira influenciada pelo lobby,
perspectiva que pode ser comparada a configuração atual da segunda nação.
Dessa maneira, será feito o levantamento dos dados e apontamento de questões
relevantes que possam ser observadas, realizando uma pesquisa exploratória, sem
ter que inicialmente apresentar uma hipótese quanto ao tipo de caso. Tendo sempre
em vista que é mais importante demonstrar o panorama do lobby no setor financeiro
no legislativo das nações do que compreender qual a causa para tais influências,
ficando a cargo de uma próxima pesquisa.
Para tal, o trabalho será realizado em três partes principais, sendo a primeira a
compreensão da temática no cenário brasileiro, a legislação e as aberturas que ela
permite para a prática do lobby, especificando sempre para o setor financeiro. A
segunda etapa será uma exploração das regulamentações americanas sobre o
mesmo pano de fundo do caso brasileiro. Por fim, a terceira etapa constitui uma
comparação entre ambas buscando observar possíveis nuanças e semelhanças.

5.RESULTADOS ESPERADOS
Portanto, o trabalho visa retratar as semelhanças e diferenças que possam ser
encontradas na pesquisa da regulamentação sobre o lobby do setor financeiro nos
dois países. Por fim, evidenciar-se-á se existe, de fato, uma falta de regulamentação
no Brasil, comparada a do país norte americano ou se a regulamentação norteamericana possui alguma lacuna em sua regulamentação em face à brasileira.
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6.CRONOGRAMA DA ATIVIDADE

Cronograma de pesquisa 2022
Atividades
Compreensão sobre a legislação
e os estudos sobre o lobby do
setor financeiro no Brasil
Compreensão sobre a legislação
e os estudos sobre o lobby do
setor financeiro nos EUA
Comparação entre os países

Atividades de escrita

Fev

Mar

Abr

Mai

Jun Jul Ago Set Out

Nov

Dez
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