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O objetivo principal de uma organização que utiliza a atividade de lobby é influenciar o 
curso das políticas públicas a seu favor. Seria natural, portanto que os cientistas políticos 
estudassem como os lobistas obtêm influência. Apesar de diversos fenômenos 
associados ao lobby – formação, organização, acesso e atividade dos grupos de 
interesse – terem sido estudados exaustivamente, ironicamente os especialistas se calam 
quando o tema é influência (Mahoney, 2007).

Essa ironia decorre da dificuldade em operacionalizar tal conceito. De maneira geral, 
influência pode ser definida como o poder de moldar a política ou garantir tratamento 
favorável para alguém, especialmente por meio de status, contatos ou riqueza. É influente 
aquele que tem a capacidade de mudar o comportamento, crença ou opinião de outro ou 
de modificar a prioridade dos temas da agenda pública.

Na Ciência Política, tradicionalmente, o termo tem sido utilizado como sinônimo de poder 
político. A abordagem reputacional, por exemplo, infere que as bases do poder se 
traduzem em influência. Isso significa que, ao identificar quem possui os recursos para 
exercer influência, assume-se automaticamente que esse a possua. No entanto, é 
necessário refletir, em que medida recursos realmente se traduzem em influência. Em 
outras palavras, seria possível mensurar como o dinheiro se transforma em 
poder? (Lowery, 2015)

Mas os obstáculos persistem. Como identificar com precisão os verdadeiros objetivos dos 
grupos de interesse e cada possível fator gerador de influência? (Mahoney, 2007) Como 
definir de maneira precisa como a influência se evidencia? Especula-se que, talvez, os 
especialistas estejam procurando as evidências de influência no lugar errado. (Lowery, 
2015)

Para aqueles que precisam mensurar os resultados de suas ações de lobby, essa não é 
uma discussão abstrata. Muitas vezes, a manutenção ou o fortalecimento da área de 
relações governamentais de uma organização são determinados pela capacidade dos 
profissionais que nela atuam de comprovar os seus resultados e traduzi-los em números.

Diferentemente do mundo corporativo, onde as decisões são baseadas em certezas, uma 
vez que os papéis, metas e preços estão bem definidos, o mundo do lobby é governado 
pela incerteza de objetivos e significados (Lowery, 2015).

Sendo assim, o grande desafio para especialistas e profissionais de relações 
governamentais é tornar o que é substancialmente significativo em termos de influência 
em algo observável e mensurável.
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