
	

	 1	

1. Introdução: O que é advocacia política? 
 
 
É importante definir nosso conceito de incidência política, porque 
marcará o enfoque das nossas ações de incidência. Nesse sentido, há 
autores que entendem a incidência política como o uso de evidências 
para influenciar as pessoas que tomam decisões políticas, outros 
autores a entendem como a mudança de uma política, e outros como 
a aparição na mídia para tornar visível uma problema e alcançar a 
opinião pública.   
 
Para o projeto, vamos realizar uma definição geral que possa levar em 
conta as diferentes ações de incidência que permitem que diferentes 
abordagens sejam adotadas ao mesmo tempo na mesma estratégia 
de incidência política. Portanto, para nós, a definição será a seguinte: 
 
A incidência política é um processo realizado por um indivíduo ou um 
grupo de pessoas, que normalmente tem como objetivo influenciar as 
políticas públicas e as decisões de alocação de recursos dentro dos 
sistemas políticos, econômicos, sociais e instituições. 
 
 

 
2. Mas como podemos influenciar o processo de criação ou 
modificação de políticas públicas? 
 
A influência no processo de criação de políticas públicas está 
condicionada pela visão da criação política que se tem. Mas como é 
criada a política pública? 
 

	
A. Modelo Seqüencial-Linear 
 
	
O processo sequencial pressupõe que as políticas públicas seguem 
uma série de etapas que sucedem de forma linear e consecutiva: 
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definição do problema / agenda; construção de alternativas políticas / 
formulação de políticas; escolha de solução / política preferencial; 
desenho da política; implementação e/ou monitoramento da política, 
avaliação. 

 
	
	
	

	
	
 

 
No entanto, na prática real, esse modelo não funciona dessa 
maneira. As fases nem sempre acontecem na mesma ordem e 
não ocorrem apenas em um sentido único, mas podem ser 
retornadas de uma fase para outra. Da mesma forma, em cada 
uma das fases participam diferentes atores que condicionam o 
desenho da ação política. 

Definição	do	
problema	

Formação	Política:	
Alternativas	de	
Elaboração	

Escolha	de	Solução	

Dising	de	Políticas	

Acompanhamento	

Avaliação	
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B. Modelo de Lata de Lixo: 
 
 
 
Este modelo destaca a desarticulação das fases no processo de 
construção política. O modelo propõe que as pessoas 
responsáveis pela tomada de decisão tendem a encontrar, de 
maneira desordenada e desconectada, uma multiplicidade de 
problemas, soluções, participantes e oportunidades, como se 
olhássemos em uma lata de lixo. Nesse sentido, a tomada de 
decisões seria em grande parte acidental e o produto de fluxos 
de problemas e soluções são associadas aleatoriamente. 
 

 

 

	
C. Modelo de redes de políticas públicas:  
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Este modelo refere-se às relações entre atores 
interdependentes que se configuram em torno de problemas e / 
ou prioridades de políticas públicas. Poderíamos definir a 
construção política nesse modelo como o resultado de uma 
troca de informações, debates, desacordos, persuasões e busca 
de soluções. Neste modelo haveria uma interação contínua de 
uma comunidade composta por: pessoas responsáveis pela 
tomada de decisões (políticas), especialistas em políticas 
públicas (burocratas), pessoas de pesquisa, ativistas, meios de 
comunicação, etc. E todos esses atores unidos ou em desacordo 
em seus interesses políticos. 

 

 

Portanto, no momento de poder desenvolver nosso objetivo de 
incidencia política ou de influencia na formulação política, vamos nos 
concentrar na definição do problema. Para fazer isso, vamos nos 
basear no modelo de rede de políticas públicas e na teoria de 
formação de agenda. 
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3. Esferas ou Agendas de Incidência: Quais são as agendas? 
	
	
São a lista de assuntos de natureza pública, considerados e analisados 
pelos órgãos governamentais e políticos para sua intervenção. 
Também podem ser assuntos com maior visibilidade na mídia que 
recebem uma resposta política ou assuntos de relevância para a 
opinião pública. Essas três esferas ou agendas são o que condicionaria 
a ação política.   
 
Nesse sentido, vamos abordar a teoria da formação da agenda 
"Agenda Setting" que divide a influência em três agendas.  
A teoria de formação de agenda, analisa os processos através dos 
quais, problemas ou determinadas questões vêm para chamar a 
atenção séria e ativa dos governos como possíveis questões de 
política pública. Esta teoria afirma que há basicamente três agendas 
que influenciam a tomada de decisão de políticas públicas. 

	
	
	
	

	
	

Política	

Público	Comunicativo	
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a) Agenda  Comunicativa: São os assuntos da vida pública que 

recebem a atenção da mídia. No centro dessa teoria está a 
capacidade da mídia de graduar a importância desses assuntos, 
dando prioridade ao seu tratamento para obter mais audiência 
e maior impacto na opinião pública, influenciando, assim, a ação 
política ou a opinião pública para chamar para a ação política. 

 

 

b) Agenda Pública: Está representada pela opinião pública e 

representa a tendência ou preferência de um indivíduo em 
relação aos fatos sociais que são de interesse. Normalmente, 
para conhecer e visualizar essa agenda são necessárias 
pesquisas de opinião, consultas e questionários. A teoria de 
formação de agenda sustenta que quando um assunto se torna 
um dos principais problemas ou foco de atenção pública, ela 
receberá uma resposta através dos responsáveis pela tomada 
de decisões políticas. 

 
 

c) La Agenda Política: Refere-se ao conjunto de assuntos e 

estratégias empregados por grupos políticos, sejam partidos 
políticos ou escolas de pensamento político, que, além dos 
temas de debate governamental, tentam influenciar a 
distribuição de recursos e o processo de tomada de decisão. 
Desta forma, quando um governo forma sua agenda política, ele 
pode ser influenciado pelas bases de seu partido, grupos de 
pressão com objetivos políticos, a mídia e a opinião pública para 
seguir mantendo o apoio de seus eleitores. 
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No entanto, há autores que ao abordar a agenda política falam de 
duas subagendas. Nesse sentido, eles fariam uma distinção entre: 
 
 

• Agenda governamental: Seria a agenda expressa nas 
prioridades políticas e temáticas de um governo e que 
geralmente vêm dos processos dos partidos e do desenho dos 
programas eleitorais. Resumidamente,  são as ações de tomadas 
de decisões com as quais o governo se comprometeu.  
 
 

• Agenda de decisão: Estaria composta por assuntos públicos 
que são introduzidos na agenda política e que podem 
condicionar a ação do governo e, inclusive, mudar a agenda 
governamental. Nesta teoria, a agenda é alimentada através da 
ação de organizações não-governamentais e outros coletivos 
que podem pressionar a agenda política. 
 

	
	

	

	
Agenda	Política	

Decisāo	

Governa
mental	
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4. Quais são os caminhos da Incidência ou as formas de influenciar 
na formação dessas agendas? 
 

	

	
 

• Ações de informação e conscientização: se a 
conscientização puder ser entendida como o ato de fazer com 
que uma pessoa ou um grupo de pessoas percebam o valor ou a 
importância de um assunto, ou conseguir a atenção para 
determinado assunto. Essas seriam as ações que exigiriam 
atenção da mídia, das pessoas responsáveis pela tomada de 
decisões, bem como da sociedade. Nesta categoria poderia 
entrar nas campanhas, relatórios, palestras informativas, 
seminários, etc. 

 
 

Informação	e	
Conscientização	

Meios	de	
comunicação	

Pressão	e	
mobilização	

Alianças,	redes	e	
coligações	 Lobby	 Órgãos	

consultivos	

Presença	em	
eventos	ou	
reuniões	

internacionais	
Uso	das	TIC	
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• Meios de comunicação: As ações que atrairiam a atenção 
dos meios de comunicação ou da "mídia de massa" sobre nossas 
ações de incidência política. Nessa categoria poderíamos 
destacar algumas ações, como artigos de opinião, cafés da 
manhã informativos e outras ações que visibilizem nossas 
prioridades na agenda comunicativa. 
 

• Pressão e mobilização: São as ações para influenciar a 
agenda de decisão e que se caracterizam por ser ações de 
pressão social na agenda governamental. Nesta categoria 
podem estar as greves, manifestações e comícios, assinaturas 
coletadas e outras ações de mobilização dos cidadãos. 
 

• Alianças, redes e coalizões: Seriam as articulações de 
grupos de interesse que, através das suas colaborações 
incrementariam a sua capacidade de incidir na agenda política 
e pública, visando um objetivo comum. Um exemplo poderia ser 
as plataformas do terceiro setor, reunindo todas as 
organizações que trabalham na área da economia social. 

 

• Lobby: grupo de pressão formado por pessoas com a 
capacidade de pressionar  um governo ou uma empresa, 
especialmente no que diz respeito a decisões políticas e 
econômicas.  

 

• Órgãos Consultivos: São os órgãos de assessores do serviço 
público para favorecer a participação da sociedade, das 
organizações e de outras instituições na vida pública. Um 
exemplo desses órgãos são os conselhos escolares, conselhos 
consultivos que assessoram governos ou conselhos setoriais de 
políticas, como a participação cidadã, que analisam a ação 
política e propõem ações de melhoria. 
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• Presença em Encontros e Eventos Internacionais: 
Vivemos em um mundo globalizado, onde os desafios sociais 
enfrentam uma visão multilateral, isto é, da cooperação 
internacional entre países e instituições. É por isso que a 
presença nessas reuniões internacionais pode ser uma 
ferramenta fundamental para visibilizar e colocar nossas pautas 
na agenda pública e política. Exemplos podem ser as reuniões 
do G7, da ONU, etc. 

 

• Uso das TIC: À medida que o acesso à internet se expandiu, o 
surgimento das redes sociais como um meio de comunicação 
instantánea, surgiram novas formas de participar e fazer 
pressão utilizando as TIC.  

o Web: Informações sobre a campanha de incidência e 
recursos para desenvolver a campanha. 

o Assinaturas on-line: há plataformas de pressão, como a 
Change.org, que ajudam a destacar problemas e obter 
apoio através de engajamento virtual, 

o Espaços virtuais, listas de distribuição: uso de redes 
sociais para espalhar nosso problema e colocá-lo na 
agenda. 

 
 
 

4.1.- Como fazemos a agenda? 
	
 
Para a formação da agenda, começaremos com o seguinte esquema: 
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E com base nessa abordagem, traçaremos nosso plano de incidência 
política. 
 

	
	
5. O que é um plano de incidência? 
 

É nossa ideia ou modo de realizar uma ação de influência nas políticas 
públicas. Também detalhando os meios, agentes e ações necessárias 
para exercer a mudança desejada. 
 

O processo de criação de políticas públicas ocorre em um contexto de 
mudança, que varia facilmente e de maneiras que nem sempre são 
previstas. Além disso, trata-se de um processo complexo, uma vez que 
intervêm diferentes atores, cada um deles com seus interesses e 
motivações. Dada essa complexidade e a interferência devido aos 
inúmeros atores que buscam influenciar, o tempo e o desenvolvimento 
próprios das políticas, ou sucessivos imprevistos. Por que planejar? o 
que pode ser alcançado com o planejamento e quais são os desafios 
que se enfrenta no processo? 
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Estrutura básica de um plano de incidência:  

 

 

5.1. O diagnóstico 

O primeiro passo no desenvolvimento de um Plano de Incidência 
Política é a definição do problema. Neste sentido, estaríamos diante 
da teoria da formação de agenda e os passos seriam: 
 

1	 •  Diagnóstico	

2	 •  Objetivos	

3	 •  Atores	e	alianças	

4	 •  Design	de	estratégia	e	ações	

5	 •  Plano	de	comunicação	

6	 •  Recursos	e	cronograma.	

7	 •  Monitoramento.	

8	 •  Avaliaçao.	
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Para isso, podemos estabelecer diferentes metodologias de análise 
que nos ajudam na definição do nosso problema. Uma das 
ferramentas que podemos usar é a árvore de problemas: também 
conhecida como método da árvore, técnica de árvore de problemas, 
análise situacional ou análise de problemas, essa ferramenta nos 
permite mapear ou diagramar o problema. A estrutura de uma árvore 
de problemas é: 
 

• Nas raízes encontram-se as causas do problema.  

• O tronco representa o principal problema. 

• Os efeitos ou consequências estão nas folhas e galhos 
 

Definição	
•  Transforme	nossa	
questão	em	um	
problema	com	
escopo	social	

Meça	

•  Estabeleça	a	
magnitude	do	
problema:	Escopo	
social	

Projeção	
•  Cálculo	da	evolução	e	
impacto	do	problema	

Urgência	
• Defina	a	prioridade	
do	nosso	problema	
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É uma forma de representar o problema, entendendo rapidamente o 
que está acontecendo (problema principal), por que está acontecendo 
(causas) e o que isso está causando (os efeitos ou conseqüências), o 
que nos permite fazer várias coisas no planejamento do projeto. 
Permite-nos decompor o problema, as causas e os seus efeitos, 
melhorando a sua análise; Existe uma melhor compreensão do 
problema, desmembrando-o em causas e consequências, facilita o 
estabelecimento dos objetivos. 
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Depois de definir os problemas nos quais iremos focar nossa 
estratégia de incidência política, para analisar o alcançe do problema, 
teremos que saber quais são os atores que interferem no problema 
que identificamos.  
 
Para a análise dos atores, podemos usar ferramentas como o mapa de 
atores: 
 

• Mapa de atores: consiste em identificar claramente todas as 
partes envolvidas que têm interesses e / ou recursos que podem 
afetar ou que podem ser afetados por uma mudança nas políticas. 
Além disso, a análise dos atores tenta refletir o nível de poder de cada 
ator, de acordo com os recursos, necessidades e interesses dos outros 
envolvidos. 
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Grupo	de	Atores	 Ator	 Papel	no	Projeto	

(A	favor,	contra,	

indiferente)	

Relação	

Predominante	

Hierarquização	de	

seu	poder	(clave,	

primario,	

secundario)	

Atores	 Socio	 /	

Culturais	

-	A	família	

-	 O	 grupo	 de	

amigos/as	

-	 Instituições	

Educativas.	

	

-	 ONG’s,	 tiempo	

libre	 (scouts	 e	

outros)	

-	 Influencers	 e	

-	 Formadores	 de	

opinião.	

-	 Formadores	 de	

opinião.	

-Primeira	 formação	

participativa.	

-	 Primeira	

experiencia	 de	

organização	

-	 Construção	 de	

modelos	 por	

-	 Contra	 ações	

participativas.	

-	Indiferente.	

-	A	favor	sempre	

que	 não	 se	

suponha	 um	

problema	

-	A	favor	

	

-	 Pode	 ser	 a	

-	Media.	

	

-	Alta.	

	

-	Media.	

	

-	Alta	

	

Falta	de	
cultura	

participativa	
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outros	 referentes	

sociais	

imitação	 favor	ou	Contra.	 -	Media		

Atores	Políticos	 -	 Administrações	 e	

Instituições	

Públicas.	

-	Partidos	políticos.	

-	 Agentes	 sociais	

(sindicatos).		

	 	 	

Atores	

Econômicos	

-	Empresas.	 .	 Não	 têm	 uma	

cultura	

participativa	 e	 não	

reconhecem	 os	

aprendizados.	

-	A	favor	se	têm	

consciencia	 dos	

benefícios		

-	 Contra	 se	 são	

empresas	

hierarquizadas	

-	Media	

Meios	 de	

Comunicação	

-	 	 Imprensa	 escrita	

e	digital.	

-	Televisão	e	rádio	

	 	 	

 

Escolheremos nossos atores com base no poder de influência que eles 
têm sobre o assunto que queremos abordar e seu apoio ou oposição. 
Selecionando os que são mais benéficos para o nosso trabalho. 
Também avaliaremos outros aspectos que terão impacto em nossa 
escolha, levando em conta se eles são atores necessários, por que, o 
que eles nos fornecem em termos de conhecimento, proximidade com 
a tomada de decisões ou mesmo financiamento? 
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5.2. O desenho da estratégia e as ações. 

 
Uma vez que analisamos o cenário, definimos nossos objetivos e 
identificamos os principais atores, precisamos estabelecer a 
estratégia. Para isso, avaliaremos as formas de incidência nas páginas 
8 e 9. 
 

 
 
No caminho da informação e da conscientização, poderíamos fazer 
uma definição mais ampla e incluir uma linha estratégica que tenha 
sido usada na cooperação para o desenvolvimento que estaria dentro 
da educação e do treinamento, o que poderia falar sobre a formação 
de funcionários responsáveis. de políticas públicas, treinamento dos 

Informação	e	
Conscientização	

Meios	de	
comunicação	

Pressão	e	
mobilização	

Alianças,	redes	e	
coligações	 Lobby	 Órgãos	

consultivos	

Presença	em	
eventos	ou	
reuniões	

internacionais	
Uso	das	TIC	
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próximos líderes políticos ou sensibilização dos jovens. Em suma, 
prepare a próxima geração. 
 
Da mesma forma, uma estratégia de advocacy pode ser uma 
combinação de diferentes ações e que reúne mais de um desses 
canais de advocacy. 
 
Exemplo: 
 
Nesse sentido, poderíamos escolher trabalhar na precariedade da 
juventude, derivada de políticas que impedem você de entrar no 
mercado de trabalho ou de ter um emprego de qualidade. 

• Objetivo: Trabalhamos em administrações públicas que são 
responsáveis pelas políticas de ocupação de jovens. 

• Atores aliados: 

o Grupos políticos na oposição com presença nas 
instituições. 

o Mídia com incidência na opinião pública. 

o Opinião pública em geral. 

o • Estratégia: Sensibilizar a situação precária dos jovens 
para mudar políticas 

• Ações: 

o Edição de um estudo sobre a situação do emprego dos 
jovens. Juventude Necessária: Consequências Econômicas 
da Juventude Precária. 

o Elaboração de uma campanha em torno das principais 
conclusões do estudo. Juventude em perigo de extinção. 
Desenvolvimento de uma campanha comunicativa para 
colocar mensagens através de redes sociais com vídeos 
promocionais e ações em redes sociais. 

o Envio do estudo aos atores aliados e aos responsáveis 
pelas políticas públicas de ocupação juvenil. 

o Rodada de contatos com atores para apresentar o estudo 
e solicitar sua colaboração para mudar as políticas. 
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o • Formação de jovens técnicos em programas de 
ocupação juvenil como experiências políticas em 
"Garantia Juvenil1". 

																																																								
1	Programa	de	promoção	do	emprego	juvenil	promovido	pela	União	Européia,	que	
facilita	o	emprego	de	jovens	por	meio	de	treinamento,	tutoria,	estágios	ou	
contratações	para	evitar	que	um	jovem	fique	desempregado	por	mais	de	4	meses.	


