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Os grupos que quiserem defen
der interesses na Constituinte devem 
esquecer os pudores, deixar de lado 
as extremas esquerda e direita e agir 
logo, defendendo seus pontos de vis
ta junto à massa de parlamentares 
de centro, além de explicar, no cor-
po-a-corpo o que e por que querem, 
com base ética e jurídica. Mas nada 
de propinas ou propostas duvidosas, 
porque os parlamentares que as acei
tam geralmente não têm poder de 
influência junto aos colegas. E, se a 
história vazar, será a desmoralização 
total da causa defendida, ainda que 
seja justa. 

Estes são os conselhos de quem 
entende do assunto, o ex-ministro de 
Comunicação Social do governo Fi
gueiredo, Said Farhat, que hoje diri
ge um dos três maiores escritórios 
que se dedicam ao lobby no País, o 
Semprel. Farhat calcula que haverá 
de 150 a 200 diferentes grupos de 
pressão defendendo seus interesses 
ag .elabor&ç&o. dg fut\ífà Carta. §<5 
seu próprio escritório, ém Brasília, 
com 17 funcionários, fará lobby para 
12 diferentes grupos e empresas. 

"Os diferentes grupos sociais 
têm interesses legítimos mas antagó
nicos — ensina Farhat. O lobby é a 
representação dos interesses legíti
mos perante quem vai decidir." A 
palavra lobby ainda tem conotação 
pejorativa, mas o ex-ministro acredi
ta que isso tende a mudar: "O proble
ma é que alguns grujpos de interesse 
procuram agir com métodos que 
nem sempre são os melhores. Acon
tecem subornos e corrupção em 
questões que deveriam ser discuti
das como direito, não como favores". 

Said Farhat tem alguns conse
lhos para aqueles que possuem al
gum interesse a defender na Consti
tuinte. O primeiro deles é que a cau
sa tenha legitimidade ética e jurídi
ca. A transparência do interesse tam
bém é fundamental. "Toda a vez que 
vou a alguma autoridade, começo di
zendo: 'Tenho um cliente que tem tal 
interesse'. Se perguntar que cliente, 
não minto. É preciso estabelecer en
tre o lobista e a autoridade uma rela
ção de confiança. A pior coisa é a 
autoridade enfrentar alguém que fin
ge ser amigo por interesse." 

É importante, frisa Farhat, colo
car no papel o objetivo a alcançar, a 
proposta a ser feita e seus fundamen
tos éticos e jurídicos. "Isso serve pa
ra que os membros do grupo cristali
zem o pleito e ajuda os parlamenta
res a compreenderem melhor a legiti
midade da causa". Na sua opinião, o 
lobby mais forte será o dos sindica
tos: "Primeiro, porque só têm pro
postas simpáticas; depois, porque 
têm poder de mobilização. Não se 
imagina empresários, por exemplo, 
acampando na frente do Congresso 
para pressionar parlamentares. Res-
ta-lhes apelar para a racionalidade. 
O lobby dos trabalhadores é mais 
emocional, porém é honesto". 

Outra dica: é importante saber a 
biografia de cada parlamentar, antes 
de procurá-lo, saber de suas prefe
rências pessoais, se é corintiano fa
nático, mais racional ou mais emo
cional, por exemplo. Mas é a legitimi
dade da causa que vai prevalecer, 
insiste Farhat. "Não acredito que 
ocorra algum caso de corrupção nes
ta Constituinte. O dinheiro deverá 
ser o menos significativo fator que 
atuará na hora das votações. Se al
gum lobista insinuar alguma propina 
e o parlamentar não aceitar, pode 
esquecer a causa, pois já está desmo
ralizada. E os parlamentares que a 
aceitam, geralmente não têm in
fluência junto aos colegas". 


