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Por que comunicar-se com o Governo? 

Decisões governamentais desinformadas podem ter forte impacto 
na competitividade das empresas  

É fundamental monitorar constantemente as tendências 
regulatórias e legislativas 

Contribuir direta ou indiretamente com o processo decisório que 
abarca a elaboração de políticas públicas é um direito (art. 5º)  



Relações Governamentais 

 Refere-se ao 
estabelecimento de um 
diálogo contínuo com o 
poder público para que se 
construam sólidos e 
duradouros vínculos com 
os principais formuladores 
de políticas públicas, 
sedimentando assim um 
canal de comunicação de 
via de mão dupla  

  Com essa atividade é 
possível também defender 
interesses e influenciar as 
decisões governamentais 
que possam afetar as 
empresas de alguma 
forma, realizando lobby ou 
advocacy  
 

As principais ferramentas utilizadas são a informação e a comunicação  



Governo: um stakeholder peculiar 

Estado e Mercado atuam sob lógicas e tempos 
distintos 



Princípios constitucionais da 
administração pública 

Legalidade 

Impessoalidade 

Moralidade 

Publicidade 

Eficiência 



Não se exceder na busca do interesse público 

Atender necessidades sociais 

Zelar pela legalidade e eficiência dos seus próprios atos 

Defender a supremacia do interesse público 

Divulgar oficialmente seus atos 

Cumprir a lei e, ao mesmo tempo, buscar o melhor resultado para a 
administração pública 

Levar em conta a finalidade pública de seus atos  

Restringir-se ao que é permitido pela lei 

O que significam esses princípios,  
na prática? 



Alinhando expectativas internamente 

A velocidade e a 
liberdade na tomada de 
decisões do Estado são 
fortemente 
comprometidas por esses 
constrangimentos 

A construção de um 
relacionamento 
frutífero com o 
governo é um objetivo 
de médio a longo 
prazo 



Fator crítico de sucesso 

Empatia 

Honestidade 

Transparência 

Evidências 

CONFIANÇA 



Habilidades humanas contam! 

Um profissional é mais eficaz se aqueles que ele está tentando influenciar 
gosta dele como pessoa (se ele é comunicativo, tem senso de humor, é bem 
informado e possui credibilidade, se é simpatico e educado).  

Saber ouvir 

Ouvir pode ser mais importante do que falar  

Ser observador 
Observar atentamente o ambiente do tomador de decisão  

Conectar-se diretamente 
Estabelecer uma relação pessoal, direta e de longo prazo com o tomador de decisão 

Ser honesto 
Dizer a verdade sobre o ponto de vista de seus opositores, avaliando os prós e contras 



 

Sócia-Diretora 

 

Desenvolve projetos voltados à gestão 

estratégica, produção de conhecimento, 

treinamento e capacitação em relações 

institucionais, governamentais e 

advocacy 

www.gozettoeassociados.com.br 

andrea@gozettoeassociados.com.br 

(11) 9.8111-2451 

 

 

 

Coordenação Acadêmica 

 

MBA em Economia e Gestão – Relações 

Governamentais 

https://goo.gl/aMG9NG 

 

Curso de curta-duração “Advocacy e 

Políticas Públicas: Teoria e Prática” 

https://goo.gl/4BFncw 

andrea.gozetto@fgv.br 

(11) 9.8111-2451 

 

 

Currículo lattes: http://lattes.cnpq.br/3377243585930786  

Linkedin: https://www.linkedin.com/in/andr%C3%A9a-gozetto-9823b721/ 
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