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Resumo: O presente artigo investiga o fenômeno das redes de políticas públicas e se 

dedica a responder a seguinte questão de pesquisa: existe diferença estatística 

significativa entre a participação política de grupos de interesse nas audiências públicas 

de comissões da Câmara dos Deputados? Por hipótese, a diferença de participação entre 

os grupos levaria ao entendimento de que há o domínio de uma determinada classe na 

arena legislativa. Foram utilizados o teste não paramétrico de Kruskal-Wallis e o post 

hoc de Dunn, bem como a técnica de ego-network para mapeamento completo da rede 

de entidades participantes na Câmara dos Deputados. Os resultados mostram 

equivalência no padrão de participação dos grupos de interesses econômicos e de 

interesses sociais, o que sugere a teoria do pluralismo majoritário como a mais 

adequada ao caso brasileiro. 
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Abstract: This article investigates the phenomenon of policy networks and is dedicated 

to answering the following research question: is there a significant statistical difference 

between the political participation of interest groups in the public hearings of 

committees of the Chamber of Deputies? Hypothetically, the difference in participation 

between groups would lead to the understanding that there is a dominance of a certain 

class in the legislative arena. The Kruskal-Wallis non-parametric test and Dunn's post 

hoc test were used, as well as the ego-network technique for complete mapping of the 

network of entities participating in the Chamber of Deputies. The results show 

equivalence in the pattern of participation of economic and social interest groups, which 

suggests the theory of majority pluralism as the most adequate to the Brazilian case. 
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Introdução  

Quem elabora as políticas públicas na Câmara dos Deputados? Quem está no 

poder no Parlamento? Quem de fato governa? Essa questão, onipresente na história da 

humanidade, ganhou o centro do debate na Ciência Política com a obra “O Conceito do 

Poder” de Robert Dahl (1957). Para Dahl, poder é uma relação entre as pessoas em que 

A tem poder sobre B na medida em que A pode fazer com que B faça alguma coisa que, 

de outro modo, B não faria. Essa distinção entre a ação livre e a ação distorcida pelo 

poder é mantida em trabalhos mais recentes que corrigem os pontos fracos da teoria de 

Dahl1, como o de Steven Lukes (2005). Mesmo com a ascensão da sociedade em rede, o 

poder continua como a capacidade de um ator social influenciar de forma assimétrica as 

decisões de outros atores, de maneira a favorecer os interesses, os valores e as crenças 

dos atores empoderados (CASTELLS, 2009, p. 10).  

No Parlamento brasileiro, Baião et al. (2018) confirmam grande centralização de 

poder na elite parlamentar, uma vez que deputados mais leais ao governo obtêm maior 

taxa de execução das emendas orçamentárias individuais por apoiarem a agenda 

legislativa do Poder Executivo. Os autores apontam que a distribuição de pastas 

ministeriais também é importante para os parlamentares, visto que ter um membro do 

mesmo partido em dado ministério facilita a liberação das emendas. 

Há, entretanto, grande dificuldade em operacionalizar o conceito de poder e 

fornecer evidências empíricas que indiquem quem de fato elabora as políticas públicas 

no Parlamento. A pesquisa recente de Gilens e Page (2014) indica que a realidade é 

mais bem captada por teorias mistas nas quais tanto as elites econômicas individuais 

quanto os grupos de organizações empresariais desempenham um papel principal na 

elaboração das políticas públicas, mas a sociedade organizada em geral e o "eleitor 

mediano" têm pouca ou nenhuma influência no caso estadunidense. Já no Brasil, há 

evidências tanto do protagonismo da indústria (MANCUSO, 2004) quanto de grupos de 

interesses sociais na arena legislativa (CESÁRIO, 2016).  

O estudo de Resende (2017) na Comissão de Ciência e Tecnologia, 

Comunicação e Informática da Câmara dos Deputados, entre 20017 e 2012, reforça a 

 
1 Dahl exclui variáveis importantes em seu modelo, como a dificuldade de percepção das preferências em relação às 

políticas públicas, os conflitos encobertos e/ou latentes, o enviesamento dado pelo sistema, pela cultura e pela ação 

coletiva e o controle da informação, que impossibilita a simetria da informação sobre as políticas públicas dentro da 

sociedade.  
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tese de que a comissão é o lócus para o qual se dirige grande parte do trabalho de 

grupos de interesse que atuam politicamente, e que se fazem representar em audiências 

públicas. Os resultados encontrados indicam um ambiente legislativo marcado, cada vez 

mais, por um amplo conjunto de inputs gerados pela participação social e com 

escrutínio, cada vez mais forte, de múltiplos setores do governo. 

Nesse sentido, a presente pesquisa investiga o fenômeno da participação política 

de grupos de interesse na Câmara dos Deputados e se dedica a responder a seguinte 

questão de pesquisa: existe diferença estatística significativa entre a participação 

política de grupos de interesse nas audiências públicas de comissões da Câmara dos 

Deputados? Por hipótese, a diferença na frequência de participação política entre os 

grupos de interesses, em especial entre os de caráter econômico e social, levaria ao 

entendimento de que há o domínio de uma determinada classe na arena legislativa. O 

caso contrário seria evidência de que prevalece o pluralismo majoritário no cenário 

brasileiro. Buscam-se, assim, evidências empíricas que suportem teorias de poder para o 

caso brasileiro. 

 

Tradições teóricas de poder e políticas públicas 

A partir do conceito de poder, a Ciência Política procura responder quem são as 

pessoas ou os grupos que de fato estão no comando, quando se trata de elaborar e 

implementar políticas públicas nas democracias do século XXI. Na literatura 

estadunidense, há hoje três tradições teóricas que se dedicam a essa questão. A primeira 

é a teoria da democracia eleitoral majoritária, na qual o eleitor comum ou mediano é a 

principal fonte de poder. Essa tradição começou com Anthony Downs – em seu clássico 

”Teoria Econômica da Democracia” (DOWNS, 1957) – e se consolidou com Mancur 

Olson (1971), nas chamadas teorias da escolha racional2. Essas teorias, apesar da difícil 

aplicação decorrente da sua universalidade, resultaram em diversos modelos empíricos 

importantes, como a teoria do cálculo do voto (RIKER; ORDESSHOOK, 1968) e o 

teorema do eleitor mediano, que explicam desde o resultado de eleições (FUJIWARA, 

2015), até a elaboração de políticas públicas redistributivas (HUSTED; KENNY, 1997). 

 
2 As teorias da escolha racional têm em comum a ideia de que o comportamento individual para maximizar benefícios 

explica os resultados das políticas públicas. Essas teorias pressupõem que os indivíduos têm uma ordem de 

preferências em relação aos resultados possíveis das políticas públicas e buscam maximizar a utilidade dos resultados 

para o seu caso particular. Assim, o indivíduo é a peça central na explicação dos resultados coletivos. A partir desse 

pressuposto, Olson cunhou sua máxima em que os indivíduos racionais não vão voluntariamente realizar sacrifícios 
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A segunda tradição é a teoria de dominação da elite econômica, na qual um 

pequeno grupo de pessoas domina o governo e, consequentemente, a elaboração e a 

implementação de políticas públicas. Essa tradição ficou famosa com o livro “A Elite 

no Poder” de Charles Wright Mills (MILLS, 1956), que estava em consonância com 

pensadores europeus como Vilfredo Pareto, Gaetano Mosca e Robert Michels. Mills 

identificou que um triunvirato – formado por políticos, militares e empresários – 

formava uma elite de poder nos Estados Unidos. Eles frequentavam as mesmas escolas, 

clubes, universidades e casavam seus filhos entre si. Nesse caminho, William Domhoff 

(1967) argumentou que a elite no poder, nos EUA, exerce seu domínio abertamente e 

controla instituições por meio do apoio de institutos de pesquisa, fundações, comissões 

e acadêmicos. Mais recentemente, Gilens e Page (2014) encontraram – por meio de 

análise multivariada3 – evidências empíricas que suportam as teorias da dominação da 

elite econômica e do pluralismo enviesado, no qual os grupos de interesses econômicos 

dominam a elaboração de políticas públicas no Congresso Nacional.   

A terceira é a tradição pluralista de Truman (1951), Latham (1952), Dahl (1961) 

e Lindblom (1963) – que preconiza que a política americana é a política dos interesses 

organizados (PETRACCA, 2018, p. 3). Desde a metáfora do triângulo de ferro, o lobby 

é visto como a força motriz responsável pela formulação e aprovação de importantes 

políticas públicas no Congresso. De fato, a dispersão de poder no Congresso aumenta as 

oportunidades para que grupos de interesse influenciem as decisões, tornando os 

parlamentares dependentes desses grupos em termos de informações, expertise e suporte 

político (PETRACCA, 2018, p. 25). Assim, a elite não mais governava a cidade de New 

Haven, mas uma gama de entidades diversas da sociedade organizada (DAHL, 1961). 

Lindblom (1984) não compartilhava dessa visão otimista, argumentando que nem todos 

os grupos que desejam participar dos trabalhos do Congresso são admitidos ou têm os 

meios para participar, havendo, assim, uma influência desproporcional dos interesses 

econômicos no Parlamento. 

Atualmente, a literatura sobre grupos de interesses na Ciência Política e na 

 
para ajudar seu grupo (free-ride).   

3 A análise multivariada utilizando dados da Câmara de Comércio e questionários nacionais indica que as elites 

econômicas e os grupos organizados que representam interesses comerciais têm impactos independentes substanciais 

na política do governo dos EUA, enquanto os cidadãos comuns e os grupos de interesse baseados em massa têm 

pouca ou nenhuma influência independente. Os resultados fornecem apoio substancial para a teoria da dominação da 

elite econômica e para a teoria do pluralismo enviesado, mas não para as teorias da democracia majoritária eleitoral 

ou para o pluralismo majoritário. 
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Administração Pública foi dominada pela pesquisa sobre “redes de políticas públicas” e 

“governança” (HAJER; WAGENAAR, 2003; HWANG; MOON, 2009) e dividida em 

duas escolas de pensamento: a Escola de Intermediação de Interesses interpreta a rede 

como um termo genérico para diferentes formas de relacionamento entre grupos de 

interesse e o Estado (RHODES, 2006); a Escola de Governança concebe a rede como 

um mecanismo para mobilizar recursos políticos em situações em que esses recursos 

estão dispersos entre atores privados (BORZEL, 1998). A primeira fornece uma 

ferramenta analítica para examinar as relações de troca institucionalizadas entre o 

Estado e a sociedade organizada; a segunda vê a rede de políticas públicas como um 

conceito analítico e um modelo (ADAM; KRIESI, 2007; BORZEL, 1998; KLIJN; 

KOPPENJAN, 2000). Enquanto pesquisadores britânicos e estadunidenses evidenciam 

a larga variedade dos atores envolvidos na elaboração de políticas públicas e a 

competição entre eles, acadêmicos alemães e escandinavos focam na cooperação entre 

poucos atores centrais4 (BORZEL, 1998; DOWDING, 1995; KLIJN; KOPPENJAN, 

2000).  

No Brasil, apesar de as comissões no Parlamento constituírem um espaço 

fundamental para a sociedade organizada, a pesquisa sobre a atuação dos grupos de 

interesses ainda não recebeu a atenção merecida (RESENDE, 2017). Sabe-se pouco 

sobre os grupos que atuam no Congresso e sobre o nível de influência que eles têm no 

processo decisório (SANTOS, 2014, p. 5). Chamam a atenção o trabalho pioneiro de 

Vianna (1994) e as contribuições de Mancuso (2004 e 2007), o primeiro refutando a 

tese da debilidade política do empresariado industrial no Brasil e demonstrando o 

sucesso político do lobby da indústria, coordenado pela Confederação Nacional da 

 

4 A diferença entre essas escolas de pensamento expõe a diferença entre conceitos pluralistas e corporativistas. No 

pluralismo os grupos de interesse são livres e independentes do Estado. Essa infinidade de grupos gera variedade de 

posições políticas, mas também obriga todos a se acomodarem, comprometerem e alcançarem uma solução 

democrática. É da intensa competição entre grupos concorrentes que surgem políticas públicas boas e eficazes 

(WIARDA, 2015, p. 5). Já no corporativismo, o Estado tenta estruturar, licenciar, controlar e até monopolizar essa 

estrutura de grupos de interesse para impedir que a concorrência entre os grupos fique fora de controle e para integrar 

e organizar melhor a própria política do Estado. Ao mesmo tempo, os grupos corporativos tentam manter algum nível 

de autonomia do Estado a fim de promover os interesses de seus membros. Assim, os grupos de interesse são 

incorporados como parte do sistema estatal, responsáveis tanto por representar os interesses de seus membros quanto 

por ajudar o Estado a elaborar e executar políticas públicas. Essa dinâmica entre Estado e sociedade, essa tensão e 

luta, está no coração da teoria do corporativismo, bem como a liberdade individual está no coração do liberalismo e a 

luta de classes no coração do marxismo (WIARDA, 2015, p. 24). Em sua versão moderna, o sistema corporativista – 

também chamado de neocorporativismo – permite uma ampla participação e grupos de interesse relativamente livres. 

Nesse sistema, empresas, mão-de-obra e Estado chegam a um acordo que costuma ser chamado de "pacto social". 

Cooperação, consulta, negociações e compromisso são os caminhos usuais para tais acordos. A incorporação desses 

grupos de interesse, sob a tutela e a direção do Estado, no processo de tomada de decisão é a principal diferença entre 

o corporativismo e o pluralismo (WIARDA, 2015, p. 21 e 22). 
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Indústria - CNI; o segundo, fornecendo um balanço da produção acadêmica sobre o 

empresariado como ator político relevante no Brasil. 

Trabalhos mais recentes na linha de “governança” e de “redes de políticas 

públicas” discutem a importância do estudo da atuação dos grupos de interesse no 

Congresso por meio da abordagem de redes. Araújo (2007), em sua análise sobre a 

formulação da política nacional de biodiversidade e florestas no período 1992-2006, 

mostrou a existência de quatro coalizões atuando na Câmara, cada uma com seus atores 

e crenças políticas, e explicitou que os conflitos relacionados às diferenças nos sistemas 

de crenças políticas dos atores explicam problemas importantes nos processos 

decisórios (ARAÚJO, 2007). Seguindo os passos de Araújo, Vieira (2009) analisa o 

caso de sucesso da participação de grupos de interesses econômicos e sociais na 

construção da legislação urbanística federal brasileira no período 2000-2007. A partir 

do trabalho de Vieira (2009), Resende (2017) mostrou o quanto o mapeamento e a 

descrição da rede da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática 

contribuem para a compreensão das políticas públicas relacionadas a temas específicos.  

Nesse mesmo sentido, Cesário (2016) forneceu uma visão geral dos grupos de 

interesse e suas relações no Congresso Nacional5. Com foco multitemático, o 

pesquisador encontrou evidências de que grupos de interesses trabalhistas possuem uma 

participação superior aos grupos empresariais, bem como a inexistência de outros 

grupos no núcleo da rede6. A classificação dos grupos de interesse do autor, no entanto, 

segue a categorização sugerida Schlozman (2012), com 24 tipos de grupos, além de 

várias subdivisões. Tal classificação não parece adequada a estudos do Parlamento 

brasileiro, dada a sua complexidade, dificuldade de replicação e de adaptabilidade para 

a realidade brasileira. Outro problema é o curto período em que os dados foram 

coletados, o que gera diferenças nas participação dos grupos de interesse dada a agenda 

 
 

5 Os dados foram coletados nas participações em audiências públicas e seminários nos anos de 2011 e 2012. A rede 

foi desenhada de forma que grupos de interesse que buscavam influência na mesma política pública fossem ligados 

entre si. A rede é formada por 975 grupos de interesse com 81.668 ligações entre os grupos. A rede é altamente 

conectada, já que 93% dos grupos de interesse são conectados entre si de alguma forma. Os resultados também 

indicam um altíssimo agrupamento (ou clusterização, caracterizado por vizinhanças bastante densas) por meio de um 

índice de clusterização ponderado de 1,969. Os grupos de interesse estatais e técnico-científicos foram, no entanto, 

retirados da pesquisa (CESÁRIO, 2016). 

6 O núcleo é composto por 14 grupos de interesse. Metade é composta de centrais sindicais (CTB, CUT, 

CONLUTAS, NCST e UGT) e de suas organizações afiliadas (DIEESE e FST). Também se destacam os sindicatos e 

associações de funcionários públicos. No núcleo há apenas dois grupos empresariais, a CNI e a CNC (CESÁRIO, 

2016).  
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da Casa e, consequentemente, pode enviesar os resultados. 

Em suma, não há estudos empíricos suficientes no Brasil para constatar como a 

participação de grupos de interesse sistematicamente influencia as decisões do 

Congresso. Na verdade, isso também se verifica nos Estados Unidos, onde são escassos 

e controversos os estudos quantitativos que oferecem evidências sobre o impacto da 

atuação de grupos de interesses no Parlamento baseados em diferentes políticas 

públicas, destacando-se os de Baumgartner et al. (2009), de Gilens e Page (2014) e de 

Grossmann (2014). O que prevalece na literatura são estudos de caso, e cada caso 

fornece evidências para diferentes teorias sobre quem está no poder. Um exemplo é a 

política agrícola estadunidense, que nos anos 70 e 80 era o exemplo clássico de como os 

interesses privados organizados capturaram o Governo e o Congresso para seu próprio 

benefício (LOWI, 1972). Já nos anos 90, havia pesquisadores que defendiam que a 

expansão da base de beneficiados com os subsídios agrícolas evidenciava o caráter 

majoritariamente pluralista desta política pública (BROWNE, 1995).  

Mesmo no caso de fatos bem determinados no tempo, como no caso da crise do 

subprime nos EUA em 2008, autores como Johnson (2009) e Igan et al. (2012) afirmam 

que a indústria financeira manipulou o governo e influenciou os parlamentares para 

obter ganhos injustificáveis ao alterar a regulação hipotecária. Enquanto autores como 

Mian et al. (2013) defendem que a indústria hipotecária se aliou aos hipotecados e suas 

associações para promover as mudanças regulatórias que geraram a crise7. Como 

resumiu bem Sheingate (2001, p. 12), a literatura em instituições e poder de grupos de 

interesse é confusa em relação a suas conclusões. Essa confusão começa no conceito de 

sucesso. O sucesso político pode ser definido como a convergência entre a decisão e a 

posição do grupo de interesse (MANCUSO, 2007). Entretanto, há uma distinção entre 

as posições políticas reais e as divulgadas pelos grupos de interesse, pois esses grupos 

podem racionalmente exagerar seus pedidos de mudança de política a fim de maximizar 

a probabilidade de que alguns de seus pleitos sejam aceitos pelos parlamentares. Dessa 

forma, apenas o sucesso de grupos de interesse pro-manutenção do status quo poderiam 

ser efetivamente medidos, pois seu ponto de política ideal coincide com definições do 

status quo (BAUMGARTNER et al., 2009). 

 
7 Mian, Sufi e Trebbi (2013) encontraram evidências de que o voto de cada parlamentar estava mais correlacionado 

com a quantidade de hipotecados do seu distrito, do que com as contribuições de campanha recebidas da indústria 

hipotecária.  
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Nesse contexto, urge a necessidade de pesquisas que possam fornecer evidências 

empíricas sobre a influência da participação de grupos de interesse no processo de 

elaboração legislativa do Parlamento, objeto de estudo deste trabalho.  

 

Método 

Com vistas a investigar se existe diferença entre a participação política de 

grupos de interesse atuantes na Câmara dos Deputados, foi adotada abordagem de teste 

quantitativo aplicado sobre quatro grandes grupos propostos por este estudo, 

classificados de acordo com a natureza dos interesses: (1) econômicos, (2) sociais, (3) 

técnico-científicos e (4) de governo ou de Estado. Esses grandes grupos foram baseados 

nas extensões dos domínios da Internet referentes às entidades representadas pelas 

pessoas participantes de audiências públicas e eventos das comissões permanentes e 

temporárias da Câmara dos Deputados, bem como nos principais aspectos da 

representatividade descritiva8 dessas entidades, no período de 2003 a 2018: “.com” ou 

entidades que congregam pessoas jurídicas que defendem segmentos e interesses 

econômicos; “.org” ou entidades que congregam indivíduos ou profissionais que 

defendem direitos, causas e interesses sociais; “.edu” ou entidades com interesses 

técnico-científicos que visam prestar consultoria especializada em diversos temas; 

“.gov”9, “.leg”, “.jus” e “.mil” ou entidades dos três poderes e militares nas esferas 

federal, estadual e municipal com interesses de governo ou de Estado10.  

Os dados foram extraídos do Sistema de Informações Legislativas - SILEG 

(ALVES, 2016) e do Banco de Discursos Parlamentares (BRASIL, 2015). A amostra de 

 
8 Baseado no trabalho de Pitkin sobre representação política, Perez e Smismans (2012) distinguem entre uma 

dimensão de representatividade 'agindo por' e 'representando por'. 'Agindo por’ refere-se a como o representante está 

autorizado (ex ante) a agir em nome e é responsável (ex post) perante o representado (PITKIN, 1972, p. 11). A 

dimensão "representativa" ou 'representatividade descritiva' refere-se à composição, e não à ação, e funciona como 

um mapa, um espelho, ou uma representação precisa de uma variedade de interesses na sociedade (PITKIN, 1972, p. 

61). A representatividade da organização na dimensão descritiva tem três aspectos principais: o alcance territorial da 

organização, as questões substantivas que uma organização deve representar e a forma de  associação a uma 

organização. 
9 Apesar de não possuírem a extensão “.gov”, as entidades que congregam municípios foram classificadas como 

governo. A Constituição determina que os Municípios são entes federados, porém não estabelece uma representação 

dos municípios no Congresso Nacional, como ocorre com os Estados no Senado. Como os municípios não participam 

da formação das normas jurídicas federais – nem mesmo para a criação, incorporação, fusão e desmembramento de 

municípios, que de lei complementar federal – essas entidades surgiram para suprir esse déficit de representação 

municipal.  

10 Quanto a órgãos do Estado, os agrupamentos se deram da seguinte forma: no âmbito federal, secretarias e 

departamentos menores foram agrupados nos Ministérios; no âmbito estadual e municipal, as secretarias, 

departamentos, comissões e conselhos foram agrupados em governos estaduais ou municipais, em câmaras 

municipais ou assembleias estaduais, e em tribunais.    
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análise contou com 17.375 observações únicas sobre cada entidade: quando mais de um 

representante de uma entidade participou da mesma audiência pública ou evento, a 

entidade foi contada uma única vez. Dessa forma, foi possível estabelecer um quadro de 

frequência de participação dos grupos de interesse nas atividades da Casa nas últimas 

quatro legislaturas, com 568 entidades diferentes. O período de 16 anos é longo 

suficiente para mudanças em diversas políticas públicas (GROSSMANN, 2014, p.100), 

o que atrai diferentes grupos de interesse ao Parlamento.  

São associações brasileiras, federações e confederações nacionais de empresas, 

bancos, construtoras, multinacionais e outras grandes empresas representando os 

interesses de segmentos econômicos; associações, federações e confederações 

brasileiras e nacionais de profissionais, sindicados, centrais, uniões, conselhos, comitês, 

fóruns, fundações e movimentos representando e defendendo os direitos e os interesses 

sociais dos brasileiros; universidades, conselhos federais e institutos de pesquisa 

prestando apoio técnico-científico às comissões; ministérios, agências reguladoras, 

conselhos, institutos e tribunais representando o Governo e o Estado brasileiro em busca 

da elaboração das políticas públicas mais apropriadas para o desenvolvimento do país.  

O problema de pesquisa parte do pressuposto de que os grupos de interesse 

recorrentes – aqueles que tiveram ao menos quatro participações nas quatro últimas 

legislaturas11 – estão obtendo algum resultado na elaboração de políticas públicas de seu 

interesse, uma vez que a participação recorrente pode ser um indicativo de benefícios 

auferidos. Dessa forma, as entidades foram organizadas pelos respectivos grupos e, em 

seguida, foram comparadas as frequências de participação média dos grupos. 

Por hipótese, a diferença na frequência de participação política entre os grupos 

de interesses na Câmara dos Deputados, em especial entre os de caráter econômico e 

social, levaria ao entendimento de que há o domínio de uma determinada classe na 

arena legislativa. Em outras palavras, a teoria de dominação ganharia suporte 

empírico12. O caso contrário, de não haver diferença, seria evidência de que o 

pluralismo majoritário é a teoria mais correta para o cenário brasileiro, cabendo 

 
11 O recorte de quatro participações eliminou praticamente todos os grupos que não têm alcance nacional, coincidindo 

com o aspecto de alcance territorial da dimensão descritiva. 

12 Além das teorias do pluralismo enviesado e do majoritário, é possível investigar as outras duas. Se grandes 

empresas, corporações e bancos dominarem a arena legislativa, é possível encontrar evidências para a teoria da 

dominação da elite econômica. Caso haja a participação frequente de cidadãos sem vínculo com os grupos analisados, 

é possível encontrar evidências para a teoria do domínio do eleitor mediano.   
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investigar se esses grupos formam uma rede de políticas públicas13 e se há um equilíbrio 

na participação de entidades econômicas e sociais no núcleo da rede.   

Para verificação da hipótese foram escolhidos o teste não paramétrico de 

Kruskal-Wallis e o teste post hoc de Dunn (McDONALD, 2014), em razão de as 

frequências nos respectivos grupos não possuírem distribuição normal, o que foi 

constatado pelo teste de Shapiro-Wilk. O uso do teste de Kruskal-Wallis requer 

variâncias similares nos grupos, o que se conseguiu por meio da transformação das 

frequências de participação com a aplicação da função inversa (1/x) aos dados de 

frequência. O teste post hoc de Dunn foi escolhido por ser apropriado a grupos com 

número de observações diferentes.  

Depois dos testes de Kruskal-Wallis e Dunn, utilizou-se a técnica de ego-

network para mapear a rede completa da Câmara dos Deputados (BORGATTI et al., 

2013, 28)14, bem como a comparação entre o coeficiente de clusterização15 observado e 

o de uma rede randômica para determinar se os grupos formam ou não uma rede de 

políticas públicas (BORGATTI et al., 2013, 161) e, finalmente, um estudo longitudinal 

de estrutura núcleo-periferia (BORGATTI et al., 2013, 27) para investigar se há 

hegemonia dos interesses econômicos no Câmara16.  

Seguindo práticas da reprodutibilidade de pesquisa, que vêm ganhando caráter 

mandatório perante a comunidade científica mundial (MCNUTT, 2014), o passo-a-

passo da construção do conjunto de dados e os códigos de programação em linguagem 

R (ambiente RStudio v. 1.2.5033) escritos para a execução dos testes estão disponíveis 

em repositório público17. 

 

13 Por meio de um questionário sociométrico aplicado aos grupos de interesses que participaram de audiências 

públicas nos EUA, Vieira (2017, p. 84 e 118) apresentou evidências a favor da hipótese que de fato esses grupos 

formam uma rede de políticas públicas.  

14 Os dados foram inseridos no software UCINET no formato "Nodelist1".  

15 Coeficiente de clusterização é uma medida que captura a extensão em que uma rede tem áreas de alta e de baixa 

densidade (∑i,j,k xijxjkxik / ∑i,j,k xijxjk) (BORGATTI et al., 2013, p. 156). 

16 Teoricamente, a participação em eventos não apenas oferece a oportunidade para os atores interagirem, mas 

também aumenta a probabilidade de vínculos diretos entre eles se desenvolverem, oferecendo a oportunidade de 

influência interpessoal (WASSERMAN; FAUST 1999, p. 293). Se poder é a capacidade de um ator social influenciar 

de forma assimétrica as decisões de outros atores, os vínculos entre eles são vistos como relações de poder 

(WASSERMAN; FAUST, 1999, p. 20) e, consequentemente, ser central em uma rede de políticas publicas é uma 

forma de exercer poder político. 

17 https://######.###/#####/redes####politicas (link alterado para preservar o anonimato dos autores) 
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Resultados e Discussão 

A amostra apresentou 568 entidades diferentes que participaram recorrentemente 

dos trabalhos da Câmara dos Deputados nas últimas quatro legislaturas. No geral, os 

órgãos de Governo e/ou Estado são representados principalmente por ministérios e 

agências reguladoras. Já a participação técnico-científica é concentrada em 

universidades públicas, conselhos de classe e fundações. Representando os interesses 

econômicos, há 47 associações, 18 federações e 9 (nove) confederações que atuam em 

âmbito nacional18. Os dois bancos públicos – Banco do Brasil (BB) e Caixa Econômica 

Federal (CAIXA) – também se destacam, bem como a Petrobrás. Do lado social são 35 

associações, 21 federações, 24 confederações, 10 institutos, 11 conselhos, além de 

fóruns, fundações, uniões, sindicatos, centrais sindicais e movimentos sociais. Chama 

atenção a participação de entidades que representam servidores públicos do alto escalão, 

como delegados, magistrados, auditores, procuradores e oficiais militares. As 

estatísticas descritivas da amostra são apresentadas por grupo na Tabela 1. Também são 

mostrados os valores da média e do desvio padrão para a transformação 1/x. 

 

Tabela 1 – Estatística descritiva por grupos de interesse. 

Grupos 
Número de 

Entidades 

Frequência 

Média  

Desvio 

Padrão 

Frequência 

Média (1/x) 

Desvio 

Padrão (1/x) 

1 – Econômicos 144 9,58 12,51 0,17 0,07 

2 – Sociais 184 9,36 7,94 0,16 0,08 

3 – Técnico-Científicos 72 16.72 25,89 0,13 0,08 

4 – Governo ou Estado 185 26.62 33,87 0,10 0,07 

Fonte: elaboração própria. 

 

Da Tabela 1, verifica-se que as variâncias (ou os desvios padrão) da frequência 

dos grupos são bem diferentes, o que é corrigido após a aplicação da transformação 1/x. 

Esse fenômeno pode ser visualizado na Figura 1. 

 

 

18 Houve uma participação acima do esperado de 16 clubes, principalmente de futebol, da Confederação Brasileira de 

Futebol e do Comitê Olímpico Brasileiro o que pode ter ocorrido em função da Copa do Mundo e das Olimpíadas no 

Brasil.  
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Figura 1 – Frequência de participação dos grupos de interesse: (a) frequência original; 

(b) frequência transformada (1/x). 

 

Fonte: elaboração própria. Grupos: 1 – Econômicos; 2 – Sociais; 3 – Técnico-Científicos; 4 – Governo ou Estado. 

 

Ajustadas as variâncias, efetuou-se o teste de Kruskal-Wallis, cujo resultado 

mostrado no Quadro 1 revela, a um nível de significância de 0,05, que as populações 

dos grupos de interesse não são idênticas. 

Quadro 1 – Teste Kruskal-Wallis. 

Resultado da função kruskal.test do R 

kruskal.test(freq ~ grupo, data = lobby) 

 

Kruskal-Wallis rank sum test 

 

data:  freq by grupo 

Kruskal-Wallis chi-squared = 82.8, df = 3, p-value < 2.2e-16 

 

Fonte: elaboração própria. 

A análise post hoc foi realizada para determinar quais níveis da variável 

independente (grupo de interesse) diferem entre si. O Quadro 2 ilustra o resultado do 

teste de Dunn. Os grupos representados por letras iguais não apresentam diferença 

significativa entre si. Observa-se, portanto, que não existem diferenças significativas 

entre as participações de grupos de interesses econômicos e sociais. Por outro lado, os 

grupos de Governo ou Estado e os técnico-científicos diferem entre si, bem como 



A Participação de Grupos de Interesse na Câmara dos Deputados 

 

Simpósio Interdisciplinar sobre o Sistema Político Brasileiro & XI Jornada de Pesquisa e Extensão da Câmara dos 

Deputados                   13 
 

diferem dos outros dois anteriores.  

 

Quadro 2 – Teste post hoc de Dunn. 

Resultado da função dunnTest do R 

dunnTest(freq_inv ~ classe, data = lobby, method="bh") 

 

Group Letter MonoLetter 

    1      a        a   

    2      a        a   

    3      b         b  

    4      c          c 
Fonte: elaboração própria. Grupos compartilhando a mesma letra não são significativamente 

diferentes. A coluna MonoLetter destaca c significativamente diferente de b, que é 

significativamente diferente de a.  
 

A Figura 2 ilustra a participação dos grupos com destaque para as entidades mais 

assíduas nas audiências públicas da Câmara. Pela ego-network, fica notória a diferença 

entre a participação política dos quatro grandes grupos propostos. Uma vez que as 

audiências públicas podem ser usadas pelos parlamentares como um instrumento de 

prestação de contas aos seus constituintes, ou como uma ponte para aproximar os 

interesses locais e regionais das autoridades governamentais federais, muitas vezes 

esses eventos reúnem órgãos de Governo sem a presença de entidades nacionais de 

interesses econômicos e/ou sociais (VIEIRA 2017, p. 47). Já a frequência de 

participação das entidades técnico-científicas pode ser explicada pelo seu amplo escopo, 

o que as leva a contribuir em diversos temas em diferentes comissões. Finalmente, o 

fato de não haver diferenças significativas entre as participações de grupos de interesses 

econômicos e sociais pode significar que esses grupos estão participando dos mesmos 

eventos, formando uma rede de políticas públicas. 

 

Figura 2 – Frequência de participação dos grupos de interesse entre 2003 e 2018. 
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Fonte: elaboração própria. Grupos: azul – Econômicos; rosa – Sociais; laranja –Técnico-Científicos; verde – 

Governo ou Estado. 

Considerando que não há diferença na participação entre entidades de grupos 

econômicos e sociais, efetuou-se a análise da participação conjunta desses dois grupos 

por meio da comparação entre o coeficiente de clusterização da rede observada – 

ilustrada na Figura 3 – e o de uma rede randômica. Os resultados indicam que esses 

grupos formam uma rede de políticas públicas na Câmara. Apesar da diversidade de 

temas abordados nas diferentes comissões, há apenas cinco entidades isoladas19. O 

coeficiente de clusterização (0,351) é maior que o usualmente mencionado na literatura 

(0,016), segundo o modelo de Erdös-Rényi (1960) para uma rede randômica de mesmo 

tamanho. No entanto, a densidade20 da rede é próxima à desse modelo. O caminho 

 

19 Federação Sindical Nacional de Servidores Penitenciários – FENASPEN; Fundação Cultural Palmares; Associação 

Brasileira de Vaquejada – ABVAQ; Concessionária ECO 101; Itaú Cultural; Vale S.A.  

20 Densidade é a medida mais simples de coesão, significa o número de vínculos em uma rede expresso como uma 

proporção do número possível de vínculos, pode ser interpretado como uma probabilidade de existir um vínculo entre 

um par randômico de atores (BORGATTI et al., 2013, 150). 
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médio entre os atores na rede é de 3,51 e o grau de centralização é de 0,105, o que 

sugere uma rede descentralizada. A baixa densidade e centralidade, juntamente com a 

presença de clusters e a pequena distância entre os atores sugere que a rede pode ser um 

exemplo do fenômeno denominado small world21 na literatura de redes (BORGATTI et 

al., 2013, p. 156 e 259).   

 

Figura 3 – Grupos de Interesses Econômicos e Interesses Sociais por Centralidade. 

 

Legenda: cor = eigenvector (vermelho, laranja, amarelo, branco); tamanho = centrality degree. 

 A Tabela 2 destaca as características das entidades mais centrais, de acordo com três 

diferentes medidas de centralidade: grau de centralidade (degree centrality), eigenvector 

e betweenness22. A combinação dessas três medidas possibilita a análise da estrutura 

 
 
21 Uma rede small word é um tipo de grafo matemático (ramo da matemática que estuda as relações entre 

os objetos de um determinado conjunto) no qual grande parte das conexões são estabelecidas entre os 

vértices mais próximos, apresentando-se como um mundo pequeno (BORGATTI et al., 2013, p. 156 e 

259). 

22 Degree centrality é a medida mais simples de centralidade e significa o número de vínculos que um ator possui 
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núcleo-periferia da rede de políticas públicas da Câmara dos Deputados nas últimas 

quatro legislaturas23. Dos 20 (vinte) grupos de interesse mais centrais, 8 (oito) 

representam interesses econômicos e 12 (doze) representam interesses sociais. A 

preponderância das três grandes confederações – CNI, CNA e CNC – é evidente, bem 

como a assídua participação dos dois bancos públicos – BB e CAIXA – e da 

FEBRABAN. Entretanto, há um forte contraponto das centrais sindicais – CUT, CTB e 

CSB – e dos trabalhadores na agricultura (CONTAG). Também se destaca do lado 

social a capacidade de interconexão do IDEC, atuando como importante ponte entre 

diferentes grupos. Dada a presença equilibrada entre grupos econômicos e sociais no 

núcleo da rede, não há evidências de hegemonia dos interesses econômicos no 

Parlamento, nem há evidências, como encontrou Cesário (2016), de que grupos de 

interesses trabalhistas possuem uma participação superior aos grupos empresariais24.  

 

Tabela 2 – Entidades mais centrais. 

Entidade Eigenvector Degree Betweenness  

Confederação Nacional da Indústria - CNI 0.311 48 12049 

Confederação Nacional da Agricultura e Pecuária - CNA 0.279 39 7449 

Central Única dos Trabalhadores - CUT 0.230 27 3788 

Caixa Econômica Federal - CAIXA 0.230 39 10866 

Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e 

Turismo - CNC 
0.190 20 3074 

Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura - 

CONTAG 
0.186 22 2986 

Central dos Trabalhadores do Brasil - CTB 0.184 19 1633 

Central dos Sindicatos Brasileiros - CSB 0.179 18 1986 

Associação Nacional dos Auditores da Receita Federal - ANFIP 0.164 32 4933 

 
(BORGATTI et al., 2013, p. 165); eigenvector centrality é uma medida de popularidade que mede a extensão a qual 

um ator é conectado a outros atores que também são bem conectados (BORGATTI et al., 2013, p. 165); e 

betweenness centrality é uma medida de quão frequente um ator aparece no caminho mais curto entre dois outros 

atores (BORGATTI et al., 2013, p. 174). 

23 A degree centrality não leva em consideração se o ator está conectado a outros atores centrais ou periféricos, pois é 

muito diferente estar conectado a, por exemplo, cinco atores que não se conectam com mais ninguém ou a cinco 

atores centrais, que se conectam com todos os outros no núcleo da rede (BORGATTI et al., 2013, p. 165). Apesar de 

corrigir esse problema, a eigenvector não leva em consideração se os atores estão em contato com os mesmos grupos, 

formando bolhas sem contato com o restante da rede. Como pode ser interpretada em termos de potencial para 

controlar os fluxos da rede, como um porteiro (gatekeeping) (Borgatti et al., 2013, p. 174 e 175) ou como uma ponte 

entre diferentes grupos, a medida betweenness complementa a eigenvector. 

24 Em parte, essas diferenças são um reflexo das diferenças entre as classificações dos grupos e do período analisado. 

Cesário (2016), por exemplo, não considerou a CNA, a CAIXA e o BB como grupos econômicos, nem a OAB, o 

CFM e o DIEESE como grupos técnicos-científicos, nem a CNM como governo/Estado.  
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Associação dos Juízes Federais - AJUFE 0.149 26 3925 

Banco do Brasil - BB 0.146 27 4556 

Movimento dos Trabalhadores Rurais sem Terra - MST 0.127 14 1983 

Associação Nacional dos Magistrados do Trabalho - 

ANAMATRA 
0.122 16 903 

Federação Brasileira dos Bancos - FEBRABAN 0.116 14 1723 

Associação dos Magistrados Brasileiros - AMB 0.113 23 3585 

Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e 

Equipamentos - ABIMAQ 
0.105 17 1819 

Câmara Brasileira da Indústria da Construção - CBIC 0.099 15 1812 

Associação dos Delegados de Polícia - ADEPOL 0.093 29 4351 

Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor - IDEC 0.071 23 6877 

Associação Brasileira de Criminalística - ABC 0.068 23 1094 

Fonte: elaboração própria.  

 

 
   

Conclusão 

As evidências sugerem que há maior probabilidade de a teoria do pluralismo 

majoritário estar correta para o caso brasileiro, pois não houve diferença no padrão de 

participação política entre grupos de interesses econômicos e grupos de interesses 

sociais. Os resultados também indicam que é mais provável que esses grupos 

constituam uma rede de políticas públicas no Parlamento. Apesar de algumas entidades 

de interesses econômicos terem participado mais frequentemente e serem mais centrais 

na rede, há um maior número de entidades sociais, o que evidencia uma participação 

equilibrada entre esses dois interesses. A elevada quantidade de clusters encaixa no 

modelo de comissões temáticas do Parlamento, no qual os grupos de interesse se 

reúnem em torno de temas específicos. Nesse contexto, entidades de escopo mais 

amplo, como as confederações empresariais e as centrais sindicais, atuam como nós no 

centro da rede, servindo como pontes entre os clusters temáticos.   

É provável que os representantes desses grupos, embora muitas vezes 

antagônicos em suas esferas temáticas de atuação, participem dos mesmos eventos e das 

mesmas audiências públicas, formando laços de amizade e estreitando relacionamentos. 

Logicamente, como o mero conflito entre esses grupos levaria a resultados pobres e a 

grandes riscos, as entidades tenderiam a fazer concessões e a política pública seria fruto 

desse comportamento competitivo/colaborativo como estratégia para atingir os 

melhores resultados possíveis para o momento. Como é um jogo de soma-não-zero 

repetido sem fim, o comportamento colaborativo tenderia a ser reforçado e a confiança 
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aumentaria com a constante interação. Já para os deputados, quando esses grupos 

econômicos e sociais agem juntos, eles se tornam um novo estrato entre o Parlamento e 

a sociedade, fornecendo informações cruciais e facilitando a aprovação das políticas 

públicas.  

Embora acesso e participação não signifiquem necessariamente influência no 

processo legislativo, há fundamentação teórica e achados empíricos de que esses grupos 

de interesse também detêm parcela de poder no Parlamento, interferindo, em certa 

medida, no processo de elaboração legislativa. A participação política equilibrada entre 

grupos econômicos e sociais é um indicativo de que essas entidades são peça essencial 

do funcionamento do Parlamento. Nesse sentido, mostra-se clara a necessidade de maior 

atenção ao evento da participação política de grupos de interesse e à formação de redes 

de políticas públicas no Congresso Nacional, a fim de ampliar a compreensão sobre 

esses fenômenos por meio de novas pesquisas, sejam estudos de caso ou abordagens 

multitemáticas. Investigar a governança dessas redes em cada comissão e medir sua 

influência, bem como a dos grupos partícipes, tanto no debate e votações parlamentares 

quanto na construção das políticas públicas, torna-se fundamental para aperfeiçoar a 

práxis política e melhorar o desempenho do Legislativo. 
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