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Capítulo 1

As agências reguladoras no Brasil 
e a Anvisa

Para compreendermos a atuação da Anvisa, que capitaneou a 
regulação da publicidade de alimentos, alvo do lobby aqui investiga-
do, é importante dar um passo atrás e estudar o contexto histórico de 
criação e a própria concepção por trás das agências reguladoras, bem 
como analisar detalhadamente o surgimento, o papel, o desenho insti-
tucional, os procedimentos e o funcionamento da Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária, a Anvisa. 

Desenvolvimento das agências reguladoras no Brasil e no 
mundo

A própria formação do moderno Estado-nação pressupõe a in-
tervenção estatal na esfera econômica. De acordo com Majone (1999, p. 
6) “as teorias político-econômicas modernas do Estado distinguem três 
tipos principais de intervenção pública na economia: redistribuição de 
renda, estabilização macroeconômica e regulação de mercados”. A es-
pecificidade da regulação, em relação a políticas distributivas ou redis-
tributivas, deriva do fato de que a intervenção estatal ocorre não pela 
provisão de bens e serviços, mas pela definição de regras que visam 
moldar o comportamento dos agentes privados. Gerber e Teske (2000, 
p. 852) aprofundam as características desse tipo de política e começam 
a delinear os contornos institucionais de um órgão regulador, ao afir-
marem que “as políticas regulatórias são únicas por sua capacidade 
de conformar o comportamento do setor privado e por seu alto caráter 
técnico, o que requer significativo expertise e também a delegação de 
grande poder regulatório aos burocratas” (tradução nossa). A ênfase 
de cada uma dessas atividades estatais varia conforme a localização 
geográfica e o período histórico.
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A noção de agência reguladora nasceu justamente no país em 
que as políticas redistributivas tardaram a ocorrer e em que os servi-
ços de interesse público eram majoritariamente privados e, portanto, 
demandavam a ação regulatória do Estado. Assim, a primeira agência 
reguladora, a Interstate Commerce Commission (ICC), surgiu em 1887, 
nos Estados Unidos, com vistas a combater os monopólios existentes 
e os problemas daí advindos, como a manipulação de preços. Moran 
(2002, p. 392) resume de forma precisa esse fato: “Os norte-americanos 
praticamente inventaram o moderno Estado regulatório, na medida 
em que os Estados Unidos foram os grandes pioneiros da tecnologia 
administrativa de regular empresas por meio de agências especializa-
das em vez de utilizar a propriedade estatal” (tradução nossa). 

O contexto de criação da ICC remete à Era Progressista nos Es-
tados Unidos, correspondente ao movimento intelectual que, como o 
próprio nome sugere, acreditava no progresso por meio do aperfeiço-
amento do conhecimento e das instituições. Em relação à regulação, os 
progressistas propugnavam o controle do capitalismo monopolista vi-
gente à época por meio de estruturas burocráticas especializadas e téc-
nicas nas quais prevalecesse a separação entre política e administração 
(Nunes et al., 2007). Essa defesa da autonomia entre os campos político 
e burocrático coaduna-se perfeitamente com a visão do ex-presidente 
norte-americano Woodrow Wilson que, em texto publicado justamen-
te no mesmo ano de criação da ICC, advogava fortemente pela criação 
de uma administração pública moderna e independente. Visando ao 
combate à patronagem, Wilson (2005) acreditava que os políticos de-
veriam dar a direção geral do governo, mas a condução dos negócios 
públicos deveria estar a cargo de burocratas técnicos e apolíticos. 

Pode-se dizer, de forma sintética, que as agências especializadas 
e insuladas visavam corrigir duas distorções: o hiato técnico existente 
entre as empresas e o governo e o aparelhamento político-partidário 
nas estruturas governamentais. Para cumprir essa tarefa de profissio-
nalização das agências reguladoras independentes, três mecanismos 
institucionais foram adotados, conforme pontua Oliva (2006): a esta-
bilidade dos dirigentes, que têm mandatos fixos, nomeação compar-
tilhada entre os Poderes Executivo e Legislativo, o que incentivaria a 
escolha de profissionais reconhecidos por sua capacidade técnica, e o 
formato colegiado do corpo dirigente, que ampliaria o debate técnico 
e reduziria os riscos de captura.
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Cabe aqui fazer uma importante distinção conceitual entre mo-
delos burocráticos que muitas vezes são tratados como idênticos ou 
mesmo confundidos, mas que, na verdade, guardam importantes di-
ferenças. Um traço típico do sistema administrativo norte-americano 
é que grande parte da formulação e implementação das políticas pú-
blicas fica a cargo de burocracias que se situam à margem da estrutura 
ministerial. Essas burocracias, denominadas de agências executivas, 
são tidas como independentes. No entanto, o termo independência 
refere-se à sua maior autonomia administrativa e financeira, e não ne-
cessariamente política. Essas agências assemelham-se, nesse sentido, 
ao que seria a “administração indireta” no Brasil. As burocracias com 
autonomia política, de que tratamos, cuja tradução institucional está 
nos mandatos fixos dos dirigentes, que não podem ser demitidos ad 
nutum, são chamadas nos Estados Unidos de independent regulatory 
commissions (IRC) (Oliva, 2006).  

Ao longo do século XX, principalmente no período do New Deal, 
esses dois modelos de agência foram expandidos. No entanto, a função 
regulatória do Estado e o formato institucional de agência autônoma es-
tiveram restritos, basicamente, à experiência norte-americana. Até por-
que, de maneira geral, especialmente no período pós-Segunda Guerra 
Mundial, o foco da atividade estatal recaiu sobre a redistribuição e a 
gestão macroeconômica, o que se materializou na propriedade e provi-
são públicas de bens e serviços. A essa configuração estatal costuma-se 
atribuir o nome de Estado Keynesiano ou Estado de Bem-Estar Social. 

Foi somente a partir da década de 1970, com a estagflação oriunda 
das crises relacionadas aos choques do petróleo, que esse modelo esta-
tal entra em crise, ao passo que o terceiro pilar de atuação do Estado, a 
regulação, cresce em importância. No bojo de reformas liberalizantes e 
privatizantes, ocorre a progressiva passagem do Estado positivo para 
o Estado regulador, para usar os termos de Majone (1999), com a pro-
liferação de agências reguladoras. É interessante notar que, de forma 
aparentemente paradoxal, os processos de privatização e desregulação 
vieram acompanhados de uma maior regulação. Como fica expresso 
no título do livro de Vogel (1996), Freer markets, more rules, mercados 
mais liberalizados e, portanto, com menor intervenção estatal direta, 
demandam maior regramento estatal da atividade econômica.

Concomitantemente às transformações estruturais relativas à 
privatização pelas quais passou o Estado desde a década de 1970, os 
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anos 1980 e 1990 foram palco de importantes movimentos de refor-
ma do aparelho do Estado, os quais ficaram conhecidos como “Nova 
Gestão Pública” (New Public Management, no original). Esse modelo de 
reforma gerencial, com origem na experiência inglesa, visava tornar a 
administração pública mais eficiente e flexível, amparada em concei-
tos como descentralização, orientação para resultados, foco no clien-
te e accountability/controle social (Bresser-Pereira, 1998). Do ponto de 
vista institucional, uma das principais mudanças do novo paradigma 
gerencial foi a expansão das agências executivas, dotadas de flexibili-
dade e autonomia, embora vinculadas e controladas pelos ministérios 
correspondentes. Em alguns lugares, esse novo modelo se difundiu 
de forma acelerada. Conforme informa Costa (2002, p. 14), “[...] a Grã-
-Bretanha implementava uma ‘revolução gerencial’ que em pouco me-
nos de dez anos (1988-1997) transferiu mais de 70% do Civil Service 
para as agências executivas [...]”. 

Observa-se, assim, que, nesse período, houve o incentivo para uma 
grande transformação institucional ao redor do globo com a consequente 
adoção dos dois formatos de agências, o que de fato ocorreu. Tratando 
da nova forma de intervenção estatal e da difusão dos novos modelos 
institucionais de regulação, Gilardi et al. (2006, p. 4) afirmam que 

A principal evidência dessa capacidade é a difusão de novas 
instituições regulatórias desde meados da década de 1980. 
Pesquisando 36 países na Europa e América Latina e 7 setores 
econômico e social, identificamos a criação de 174 agências no 
período até 2002 (tradução nossa). 

O processo internacional de “agencificação” ocorrido a partir da 
década de 1980 teve reflexos no Brasil a partir de 1995, com a posse do 
presidente Fernando Henrique Cardoso. Dois elementos foram cen-
trais nesse aspecto: as privatizações e a chamada “Reforma Gerencial”. 
Esse movimento de reforma administrativa, cujo objetivo anunciado 
era tornar a burocracia estatal mais flexível, eficiente e voltada ao aten-
dimento ao cidadão, foi capitaneado pelo recém-criado Ministério da 
Administração Federal e Reforma do Estado (MARE), sob a liderança 
de Luiz Carlos Bresser-Pereira. Seu principal instrumento era o Plano 
Diretor da Reforma do Aparelho do Estado (PDRAE), que propugna-
va mudanças institucionais, gerenciais e culturais na administração 
pública brasileira (Bresser-Pereira; 1998, p. 25).
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Dentre as mudanças institucionais, o Plano Diretor previa a cria-
ção de “agências autônomas”, as quais seriam responsáveis pela exe-
cução, de forma mais flexível, de atividades exclusivas do Estado, ou 
seja, aquelas atividades que somente o Estado pode, constitucional-
mente, prover à sociedade, como a regulação de mercados monopolis-
tas e a fiscalização de medicamentos e alimentos. O Plano estipulava 
ainda que, além das atividades exclusivas, a atuação do Estado deve-
ria ficar restrita àquelas áreas consideradas como núcleo estratégico 
do governo, responsável pela formulação de políticas públicas. Já os 
serviços não exclusivos prestados pelo Estado, como saúde, educação 
e cultura, deveriam ser transferidos para a propriedade pública não 
estatal, representada pelas organizações sociais (OS). A produção de 
bens e serviços, por sua vez, seguiria a cargo da iniciativa privada.

O Plano Diretor objetivava, assim, transformar as autarquias e 
fundações em “agências autônomas” reguladas por contrato de gestão 
e dotadas de autonomia gerencial e financeira. O dirigente da entidade, 
embora selecionado por critérios profissionais, seria nomeado pelo mi-
nistro de Estado (Brasil, 1995). Vê-se, assim, que, no documento orienta-
dor da reforma, não há distinção entre tipos de agência. O que o MARE 
tinha em mente, portanto, era simplesmente a transformação de alguns 
órgãos da burocracia em agências executivas, dotadas de maior flexibi-
lidade (principalmente orçamentária, de compras e de contratação de 
pessoal) para a execução das políticas públicas formuladas no núcleo 
estratégico do governo, mas não autonomia política propriamente.

O MARE, no entanto, não teve força política para liderar esse pro-
cesso dentro do governo, de tal maneira que, durante o processo de pri-
vatização nos setores de telecomunicações, energia elétrica e petróleo, 
os ministérios setoriais, inspirados no modelo norte-americano, criaram 
uma nova estrutura institucional: as agências reguladoras com ampla au-
tonomia política, e não as executivas dotadas de flexibilidade gerencial. 

Restou a Bresser-Pereira e ao MARE correr atrás do prejuízo, pri-
meiro tentando guiar a construção e dar os contornos institucionais às 
nascentes agências reguladoras, depois caracterizando sua natureza 
e criticando sua disseminação indiscriminada. Assim, em 1996, uma 
recomendação do Conselho de Reforma do Estado (CRE), ligado àque-
le ministério, propugnou a criação de um marco legal para os entes 
reguladores, tratando de reconhecer esse novo formato institucional, 
bem como padronizá-lo (Brasil, 1997). Dois anos mais tarde, em seu 
livro “Reforma do Estado para a Cidadania”, Bresser-Pereira explica 
as diferenças entre os dois modelos de agência. 
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De acordo com o autor, ambos os modelos de agência devem ter 
ampla autonomia administrativa. As agências reguladoras, no entanto, 
também deveriam ser dotadas de autonomia política, tendo seus diri-
gentes mandatos fixos e não coincidentes com o do presidente da Re-
pública. Isto porque as agências reguladoras devem executar políticas 
de Estado, como a regulação de setores monopolísticos, definindo pre-
ços onde não há mercado. O Banco Central (Bacen) e o Conselho Admi-
nistrativo de Defesa Econômica (CADE) se somariam às agências regu-
ladoras nesse grupo. Já as agências executivas, que executam políticas 
definidas pelo governo da vez, devem ter seus dirigentes nomeados 
livremente pelo presidente da República, além de prestar contas ao 
ministério correspondente por meio da elaboração de um contrato de 
gestão. Anos mais tarde, em 2007, o ex-ministro afirmou em artigo para 
a Folha de São Paulo, que só a Agência Nacional de Telecomunicações 
(Anatel) e a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) merecem o 
nome de agência reguladora (Bresser-Pereira, 2007).

Ao final desse processo, o modelo de agências executivas acabou 
não sendo exitoso. Não à toa, de acordo com Costa (2002), entre 1996 e 
2002, apenas uma agência executiva foi instituída: o Instituto Nacional 
de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro). Esse fenômeno foi 
agravado pela demora na aprovação dos dois decretos (n. 2.487 e n. 
2.488) responsáveis pela definição dos critérios para a qualificação das 
autarquias em agências executivas e para a elaboração dos contratos 
de gestão. O outro lado dessa moeda foi a ampla adoção do modelo de 
agências reguladoras.

As agências reguladoras brasileiras e suas características

Se, por um lado, as agências executivas não prosperaram, por 
outro, as agências reguladoras fincaram raízes na arquitetura institu-
cional brasileira, disseminando-se, inclusive, embora em menor me-
dida, nos níveis estadual e municipal. Há, atualmente, onze agências 
reguladoras federais. Autores como Martins (2002) sugerem que a cria-
ção das dez primeiras agências, no período entre 1996 e 2006, pode ser 
dividida em três gerações1.

1 A última agência criada, a Agência Nacional de Mineração (ANM), é recente, datando de 
2017, já sob o governo de Michel Temer, e, portanto, fica fora dessa conceituação. 
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A primeira geração diz respeito ao processo de privatização de 
setores monopolísticos e à consequente necessidade de criação de ar-
cabouços regulatórios com regras claras e duradouras para garantir 
segurança jurídica e econômica ao empresariado, cujos investimentos 
nessas áreas demandariam longa maturação. É nesse contexto que sur-
gem, em 1996 e 1997, a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), a 
Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) e a Agência Nacional 
do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), todas dotadas de 
grande autonomia e com o propósito específico de garantir credibili-
dade aos agentes econômicos.

A segunda geração é chamada de regulação social, pois não mais 
está atrelada à garantia de contratos ao setor privado, mas sim à melho-
ria no desempenho dos serviços sociais prestados à população e à corre-
ção de falhas de mercado não relacionadas a monopólios naturais, como 
informação assimétrica, externalidades negativas e defesa da concorrên-
cia. As duas agências desse período, encarregadas de regular a área de 
saúde, são a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e a Agên-
cia Nacional de Saúde Suplementar (ANS), criadas, respectivamente, em 
1999 e 2000, sendo ambas ligadas ao Ministério da Saúde (MS).

Por fim, a terceira geração é caracterizada por grande heteroge-
neidade de finalidades e áreas de atuação, de tal forma que setores 
díspares como transporte, água, cinema e aviação civil passam a ser 
regulados segundo o mesmo modelo institucional. Representam essa 
fase a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), a Agência 
Nacional de Transportes Aquaviários (Antaq), a Agência Nacional 
de Águas (ANA) e a Agência Nacional do Cinema (Ancine), criadas 
nos três últimos anos de mandato de Fernando Henrique Cardoso, 
bem como a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), instituída já 
durante o governo Luiz Inácio Lula da Silva, em 2005. 

Vê-se, desta forma, que o modelo de agência reguladora passa a 
ser adotado nas mais diversas áreas, especialmente na terceira geração. 
Se se pode atribuir a criação das três primeiras agências ao processo de 
privatização e criação de novos arcabouços institucionais, não se pode 
dizer o mesmo do restante das agências, até mesmo pelo fato de que 
suas funções já eram exercidas previamente por algum órgão do Poder 
Executivo, como a antiga Secretaria de Vigilância Sanitária (SVS), no 
caso da Anvisa. É por isso que, na esteira da crítica de Bresser-Pereira, 
diversos autores afirmam que houve uma expansão indevida do mo-
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delo de agências reguladoras da área de infraestrutura para a social 
(Costa, 2002; Pacheco, 2006). 

As principais hipóteses aventadas para esse fenômeno são: 1) “a 
falta de coordenação e, principalmente, a falta de uma concepção mais 
abrangente de regulação”, que definisse claramente que áreas deve-
riam albergar o modelo de agência reguladora autônoma; 2) a busca 
por “simplicidade do formato e clareza de objetivos e, principalmente, 
[n]a autonomia financeira” (Costa; 2002, p. 37); 3) a indefinição sobre o 
modelo de agências executivas; 4) a “lógica de delegação congressual” 
e a estratégia de blame shifting, pelas quais os políticos preferem abrir 
mão de poderes e atribuições em certas áreas em favor de agências 
autônomas especializadas, repassando o ônus político de decisões 
extremamente técnicas e/ou impopulares (Melo, 2002); 5) mimetismo 
institucional, que equivale à reprodução de desenhos institucionais já 
estabelecidos (Pó e Abrucio, 2006); e 6) a “busca de autonomia para 
alavancar o desempenho institucional” (Pacheco; 2006, p. 8).

O fato curioso, todavia, é que, a despeito da evolução marcada-
mente setorial das agências reguladoras, o processo brasileiro de agen-
cificação, para usar a expressão cunhada por Di Pietro (2004), produziu 
um modelo com relativa homogeneidade, garantindo características 
semelhantes às agências, como pode ser visto no quadro a seguir. É 
importante destacar que apenas recentemente, em 2019, foi aprovada 
a lei n. 13.848, conhecida como lei geral das agências reguladoras, que 
uniformizou o desenho institucional e os procedimentos adotados por 
esses órgãos estatais (Brasil, 2019a).
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Quadro 1.1 – Desenho institucional e autonomia das agências

Autonomia e estrutura decisória
Mandatos fixos e não coincidentes dos diretores [com o do presidente]
Impossibilidade de demissão ad nutum
Indicação e nomeação dos diretores pelo Presidente após aprovação do Senado
Decisões da diretoria em regime colegiado e por maioria
Independência financeira, funcional e gerencial
Autarquia especial sem subordinação hierárquica
Última instância de recurso no âmbito administrativo
Delegação normativa (poder de emitir portarias)
Poder de instruir e julgar processo
Poder de arbitragem
Orçamento próprio
Quadro de pessoal próprio
Accountability
Ouvidoria com mandato
Publicidade de todos os atos e atas de decisão
Representação de usuários e empresas
Justificativa por escrito para cada voto e decisão dos dirigentes
Audiências e/ou consultas públicas
Submissão a mecanismos de supervisão do Ministério competente

Fonte: adaptado de Melo (2002, p. 256).

Alguns pontos do quadro merecem destaque. Em primeiro lu-
gar, e de modo distinto a todo o resto da administração pública brasi-
leira, os diretores das agências reguladoras têm mandatos fixos e não 
podem ser demitidos de forma imotivada. Os requisitos para a demis-
são são a condenação penal definitiva ou em processo administrativo 
disciplinar, bem como a infração a algumas vedações estabelecidas na 
nova lei das agências, como o recebimento de honorários, o exercício de 
atividades sindicais, político-partidárias, estar em situação de conflito 
de interesse, dentre outras. Além disso, o presidente da República que 
assumir o poder terá de lidar com diretores que terão sido nomeados 
antes do início de seu mandato. Assim, o presidente da República terá 
de esperar acabar esse mandato para trocar o diretor, caso não esteja 
satisfeito com seu desempenho. Esse modelo confere uma autonomia 
ao diretor e, consequentemente à agência, que nenhum outro funcio-
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nário de alto escalão tem. Um ministro de Estado ou o presidente da 
Petrobras, por exemplo, podem ser demitidos a qualquer momento 
pelo presidente da República. 

A independência formal da agência também é um aspecto digno 
de nota, na medida em que não há uma subordinação hierárquica a 
algum órgão, embora as agências sempre estejam vinculadas a algum 
ministério. Da mesma forma, as agências contam com orçamento e 
quadro de pessoal próprios. Na prática, porém, essa autonomia deve 
ser relativizada, pois o orçamento, por exemplo, pode ser contingen-
ciado pelos ministérios aos quais as agências estão vinculadas. 

No tocante à responsabilização (accountability) ou controle so-
cial, destacam-se a existência de ouvidorias e a previsão de consul-
tas e audiências públicas, que podem ser realizadas pelas agências, 
garantindo maior participação social e supervisão de suas atividades 
pelos cidadãos e organizações interessadas. Os mecanismos de con-
trole social existem até mesmo para compensar o fato de as agências 
serem comandadas por dirigentes não eleitos pelo voto popular, mas 
indicados pelo presidente da República. O usuário dos serviços pú-
blicos prestados pelas agências tem, desta forma, a oportunidade de 
participar das principais decisões regulatórias. As agências regula-
doras também estão, obviamente, em constante contato com o setor 
regulado, que são as empresas cujas atividades são reguladas pelas 
agências. Essa aproximação é reforçada pelo fato de as agências apre-
sentarem caráter fortemente técnico, de forma que dependem, muitas 
vezes, de informações específicas de que só o setor regulado dispõe. 
Da mesma forma, as agências recebem demandas dos ministérios aos 
quais estão vinculadas, que são responsáveis, em última instância, 
pela formulação das políticas públicas que devem ser implementadas 
pelas agências. Nesse sentido, as agências aparecem como ponto de 
encontro da ação de uma tríade composta por usuários, setor regula-
do e governo, devendo mediar os interesses em conflito. 

Por fim, vale chamar a atenção para a amplitude das atribuições 
facultadas às agências reguladoras, expressas em sua capacidade de 
executar funções típicas dos três Poderes. Conforme aponta Nunes 
(2001, p. 3) a respeito das agências reguladoras, 
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A elas competem funções do Executivo, tais como a concessão e 
fiscalização de atividades e direitos econômicos, e lhes são atri-
buídas funções do Legislativo, como criação de normas, regras, 
procedimentos, com força legal sob a área de sua jurisdição. 
Ademais, ao julgar, impor penalidades, interpretar contratos e 
obrigações, as agências desempenham funções judiciárias.  

O poder das agências reguladoras decorre, em grande medida, 
de sua capacidade legal para editar normas que afetam a todos nós 
em vasta gama de setores, que vão desde as tarifas de energia elétrica 
e telefonia, passando pela definição das regras dos planos de saúde, 
até o estabelecimento de critérios sanitários mínimos para os alimen-
tos que consumimos. A extensão de seus poderes é consideravelmente 
grande, o que leva diversos grupos de interesse a questionarem sua 
competência legal, como veremos adiante. Nos Estados Unidos, onde 
as agências reguladoras têm longa história, enraizamento institucional 
e enormes poderes, alguns autores chamam-nas de “o quarto poder” 
(Yackee, 2005), mesmo título do trabalho de Nunes (2001) acima citado.   

Para demonstrar um aspecto da força das agências regulado-
ras, elaboramos o Gráfico 1, que compara o número de regulações 
expedidas pela Anvisa entre 2002 e 2011 com a legislação produzida 
pelo Legislativo no mesmo período. A comparação é feita entre as Re-
soluções da Diretoria Colegiada (RDC) e as Instruções Normativas 
(IN) da Anvisa, que são atos de natureza normativa (como a regulação 
da publicidade de alimentos), e quatro tipos de legislação do Congres-
so, a saber, leis ordinárias, leis complementares, emendas constitucio-
nais e medidas provisórias. Deixamos de fora do gráfico as Resoluções 
(RE) da agência, referentes a atos administrativos de natureza concre-
ta, como registros, concessões e autorizações, e que passaram de cinco 
mil apenas em 2011. Da mesma forma, não incluímos instrumentos le-
gislativos de caráter mais administrativo, como decretos e resoluções. 

Não queremos sugerir que o tipo de norma elaborada pelas duas 
instituições seja equivalente. Isso não faria sentido, até mesmo pelo 
fato de que o Congresso Nacional deve definir a legislação do país, cujo 
conteúdo deve ser regulamentado pela burocracia pública, incluindo 
as agências reguladoras. Buscamos, no entanto, mostrar que é grande 
a produção normativa de uma única agência, a Anvisa, e, consequen-
temente, sua capacidade regulatória, mesmo quando comparada com 
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o número de leis aprovadas pelo Congresso Nacional2. O número de 
regulamentos da Anvisa é considerável mesmo levando-se em conta a 
constante queda ocorrida a partir de 2006, quando o ambiente já estava 
relativamente regulado, e a agência diminuiu sua produção. 

Gráfico 1.1 –  Produção legislativa do Congresso x produção normativa da Anvisa

Fonte: elaborado pelo autor com base nos dados levantados no Senado Federal e na Anvisa.

Ora, se as agências reguladoras e a atividade regulatória adquiri-
ram grande centralidade, é natural que os grupos de interesse direcio-
nem seus esforços também para essa arena política. Nesse sentido, um 
olhar sobre a ação política dos grupos de interesse para a definição das 
regras regulatórias, na Anvisa e nas instituições políticas tradicionais, 
como Legislativo e Executivo central, é mais do que salutar à compre-
ensão do papel dessa institucionalidade relativamente recente que são 
as agências reguladoras e da dinâmica do lobby no país.

Gênese e desenho institucional da Anvisa

As agências da segunda geração estão localizadas na área da 
saúde e foram criadas com o intuito de modernizar o setor, aumentan-
do a eficácia e a qualidade no atendimento ao cidadão. Este parece ter 
2 Yackee e Yackee (2006) afirmam que, nas últimas décadas, dez vezes mais regulamen-
tações foram produzidas pelas agências federais (não apenas as reguladoras) do que leis 
aprovadas pelo Congresso (Yackee; Yackee, 2006 apud Coglianese, 2004, p. 5).  
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sido exatamente o caso da Anvisa, pois a vigilância sanitária passava 
por grave crise no final da década de 1990, quando foi criada a agência. 
Denúncias de corrupção e de falsificação de assinatura para o registro 
de remédios se alastravam pelo país. O auge da crise foi em 1998, com 
os escândalos dos remédios falsificados e das pílulas de farinha (Pio-
vesan, 2002). A constante troca de ministros e secretários dá uma boa 
medida da instabilidade na saúde e da crise na vigilância sanitária do 
país. Desde a posse de Fernando Collor de Mello, no início de 1990, até 
o final do primeiro mandato de Fernando Henrique Cardoso, em 1998, 
dez ministros passaram pelo cargo, entre titulares e interinos. No caso 
da Secretaria de Vigilância Sanitária, o quadro era ainda mais grave, 
com 13 secretários tendo ocupado o cargo. É nesse contexto que José 
Serra assume o Ministério da Saúde com a proposta de implementar 
um projeto há algum tempo acalentado dentro do ministério: a trans-
formação da Secretaria de Vigilância Sanitária (SVS) em agência regu-
ladora. De acordo com Gonzalo Vecina Neto, indicado por José Serra 
para a chefia da SVS e, posteriormente, para ocupar a presidência da 
Anvisa, quando ele assume a secretaria, já se estava na 17a versão de 
agência a ser montada para o setor (Baird, 2011).

O processo de criação da agência foi bastante célere, especial-
mente se levarmos em conta que se tratava de final de mandato pre-
sidencial e período de campanha política. O projeto da agência foi 
enviado pelo Ministério da Saúde à presidência da República como 
medida provisória em 12/12/1998. Na mensagem do ministro interino 
ao presidente da República, Barjas Negri invoca o Plano Diretor3, cita o 
Food and Drug Administration (FDA), homólogo norte-americano, como 
exemplo de agência, e faz referência à crise no setor para defender 
um modelo de agência autônoma capaz de melhorar a qualidade dos 
serviços de vigilância sanitária prestados. No dia 30 do mesmo mês, 
a medida provisória editada foi enviada ao Congresso Nacional, onde 
há uma única sessão extraordinária para debater o tema em 13/01/1999. 
Pouco depois, em 26/01/1999, era promulgada lei n. 9.782/99, que cria-
va a agência reguladora4.

3 É interessante e irônico notar como os políticos fizeram uso do Plano Diretor e sua menção 
à passagem de um Estado executor para um regulador para justificar a criação de agências 
reguladoras, modelo não proposto pelo plano e que, na concepção do MARE, deveria 
restringir-se às áreas de infraestrutura.
4 Quando criada, a sigla que designava a Agência Nacional de Vigilância Sanitária era 
ANVS. Posteriormente, a medida provisória 2.134-29, de 26/04/1999, alterou a sigla da 
agência, que passou a ser chamada de Anvisa.
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A Anvisa tem como objetivo básico proteger a saúde da população, 
conforme o artigo 6o de sua lei de criação, cuja redação determina que:

A agência terá por finalidade institucional promover a prote-
ção da saúde da população, por intermédio do controle sani-
tário da produção e da comercialização de produtos e serviços 
submetidos à vigilância sanitária, inclusive dos ambientes, 
dos processos, dos insumos e das tecnologias a eles relaciona-
dos, bem como o controle de portos, aeroportos e de frontei-
ras (Brasil, 1999b). 

A legislação garante à agência atuação ampla e transversal, uma 
vez que a Anvisa é responsável pelo controle sanitário dos produtos 
e serviços que possam trazer risco à saúde humana. A lei arrola gran-
de número de produtos passíveis de serem fiscalizados pela agência, 
como medicamentos, cosméticos, saneantes, equipamentos médico-
-hospitalares, órgãos, sangue, cigarros e alimentos. A abrangência e 
transversalidade da atuação da Anvisa pode ser considerada uma sin-
gularidade da agência, pois todas as outras são responsáveis apenas 
pela regulação de setores específicos da economia, como a Anatel em 
relação às telecomunicações ou a ANS no tocante aos planos de saúde. 

A expressão da abrangência da regulação da Anvisa, que perpas-
sa os mais variados setores econômicos, incluindo produtos, serviços, 
processos e ambientes, pode ser observada na quantidade de produtos 
e serviços regulados como proporção do Produto Interno Bruto (PIB) 
do país. Ao completar 10 anos, estimava-se que a agência já controlava 
produtos e serviços que correspondiam a 25% do PIB brasileiro (Mello; 
Ramalho, 2009). Esse fato, associado ao amplo quadro de funcionários 
da agência, que conta com aproximadamente 1.500 servidores, e a um 
orçamento de quase R$ 800 milhões, tornam a Anvisa a maior e mais 
poderosa agência reguladora do país (Brasil, 2021)5.

A despeito dos amplos poderes conferidos à agência em sua lei 
de criação, é interessante notar que ela não determinava nenhuma 
competência concernente à publicidade. No entanto, a medida provi-
5 A Anvisa chegou a ter quase 2 mil funcionários em 2008, número 65% superior ao quadro 
atual de funcionários, mas a falta de concursos públicos vem debilitando o quadro de servi-
dores da agência. Os recursos financeiros também vêm diminuindo: em 2017, o orçamento 
previsto para a agência era de R$ 920 milhões. Disponível em: https://www.poder360.com.br/
brasil/numero-atual-de-funcionarios-da-anvisa-e-o-menor-desde-2007/ e https://exame.com/brasil/
vacinas-contra-covid-19-anvisa-tem-deficit-de-servidores-e-corte-de-orcamento/. 
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sória n. 2.190-34, de 2001, acresceu à lei o seguinte parágrafo a respeito 
da incumbência da Anvisa: 

XXVI - controlar, fiscalizar e acompanhar, sob o prisma da 
legislação sanitária, a propaganda e publicidade de produtos 
submetidos ao regime de vigilância sanitária (BRASIL, 2001) 6.

Conforme relato de Franklin Rubinstein, diretor da Anvisa à épo-
ca, esse era um período em que, na esteira do processo de criação da 
agência, realizado a toque de caixa por medida provisória, ainda havia 
condições políticas para se alterar a legislação da Anvisa, outorgando-
-lhe mais atribuições. Essa mesma medida provisória, por exemplo, 
conferiu à Anvisa o poder para regular economicamente o mercado, 
monitorando a evolução dos preços de medicamentos e outros insu-
mos e até mesmo impondo penalidades às empresas fiscalizadas que 
cometessem infrações.

A Anvisa foi constituída como uma autarquia sob regime espe-
cial, com sede em Brasília e ligada ao Ministério da Saúde, ao qual 
compete definir a política nacional de vigilância sanitária, bem como o 
Sistema Nacional de Vigilância Sanitária. Além da Diretoria Colegia-
da (Dicol), a agência é integrada por outros órgãos internos, a saber, 
uma Procuradoria, uma Corregedoria, uma Auditoria Interna, uma 
Ouvidoria e um Conselho Consultivo, além de unidades técnico-es-
pecializadas. O Regimento Interno da Anvisa ainda criou as Câmaras 
Técnicas e as Câmaras Setoriais (Brasil, 2006b). 

A Anvisa é comandada por uma Diretoria Colegiada composta 
por cinco membros, sendo um deles designado como diretor-presi-
dente. A estrutura organizacional da agência mudou bastante ao lon-
go do tempo, mas tinha o seguinte modelo em 2021: a 1a Diretoria, 
ocupada pelo diretor-presidente, estava mais voltada para questões 
internas, sendo responsável, principalmente, por aspectos administra-
tivos, financeiros e de recursos humanos; a 2a Diretoria ocupava-se da 
regulação de alimentos e medicamentos; à 3a Diretoria cabiam tarefas 
relacionadas à toxicologia, ao tabaco e a cosméticos e saneantes; a 4a 
Diretoria estava incumbida da fiscalização; à 5a Diretoria competiam o 

6 Segundo um ex-diretor da Anvisa, a ideia inicial era garantir à agência o poder de regular 
a publicidade não apenas de produtos, mas também de serviços. No entanto, a Procurado-
ria da Anvisa entendeu que os serviços deveriam ser regulados pelos conselhos profissio-
nais, como o de medicina, por exemplo.  



42

monitoramento de produtos sujeitos à vigilância sanitária e a fiscaliza-
ção de portos, aeroportos e fronteiras. 

A Anvisa, de modo similar às outras agências, caracteriza-se pela 
autonomia financeira, independência administrativa e estabilidade de 
seus dirigentes. Os diretores são de livre nomeação do presidente da 
República, após aprovação prévia do Senado Federal, e têm manda-
tos de cinco anos, sendo vedada a recondução. Como vimos antes, 
os membros da Dicol não podem ser demitidos de forma imotivada, 
como, por exemplo, pela vontade do presidente da República. Sua re-
moção do cargo só poderia ocorrer em caso de condenação ou por des-
cumprimento a alguns preceitos estabelecidos em lei. 

Os mandatos dos diretores não são coincidentes com o do presi-
dente da República, de modo a garantir maior autonomia aos dirigen-
tes que, desta forma, não necessariamente terão sido indicados pelo 
presidente em exercício. A título de exemplo, Bolsonaro assumiu a 
presidência no início de 2019, mas apenas ao longo de 2020 conseguiu 
indicar a maioria dos diretores da Anvisa. É notório, assim, o poder 
de que são investidos os diretores da Anvisa. Somado à competência 
legal para emitir normas, abre-se amplo espaço para uma atuação au-
tônoma da agência. 

O trabalho de Silva (2011a) vem confirmar esse diagnóstico, ao 
mostrar que a Anvisa goza de um alto índice de independência polí-
tica. A autora modela a independência das agências a partir de duas 
dimensões distintas. A primeira, de independência formal, remete 
ao desenho institucional das agências, e é formalizada por um índice 
composto por variáveis como regras de indicação e demissão, autono-
mia financeira, independência administrativa, entre outras. Este índice 
mostra que as agências reguladoras têm um grau similar de autono-
mia política entre si e que todas apresentam um grau relativamente 
alto de independência. A segunda dimensão busca estipular o grau de 
interferência política do Poder Executivo sobre as agências, e é opera-
cionalizada por um índice que inclui contingenciamento orçamentá-
rio, vacância das diretorias e número de diretores que entregaram o 
cargo antes do término do mandato, instrumentos de que esse Poder 
dispõe para intervir no processo regulatório7. Os resultados indicam 

7  Considera-se a vacância das diretorias como um mecanismo de interferência política, pois 
esses órgãos decisórios das agências necessitam de quóruns mínimos e da formação de 
maiorias para, respectivamente, deliberar e tomar decisões.
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que todas as agências sofrem interferência do Poder Executivo, mas 
os graus variam bastante entre elas. Enquanto a ANP desponta como 
a agência que mais sofre interferência política, a Anvisa aparece como 
a segunda agência que menos recebe ingerência, atrás apenas da ANS. 

Evidentemente, esses indicadores devem ser observados com 
cautela, pois como já destacou Bonis (2016), a influência presidencial 
realizada por meio das nomeações políticas aos cargos de direção 
nas agências reguladoras é enorme. De fato, como mostrei em meu 
livro sobre o jogo político na Agência Nacional de Saúde Suplementar 
(ANS), em que pese a inconteste autonomia das agências vis-à-vis ou-
tros órgãos públicos, a prerrogativa de nomear os dirigentes máximos 
dessas instituições garante ao presidente da República e àqueles com 
capacidade de influenciar essas indicações a possibilidade de levar 
para a agência projetos e agendas políticas (Baird, 2020). Daí haver 
uma disputa política tão grande entre Executivo e Legislativo, com a 
participação de vários grupos sociais, para a indicação dos dirigentes 
das agências reguladoras. Conforme revelou o ex-senador Delcídio do 
Amaral, em sua delação premiada no âmbito da Operação Lava Jato, 

há verdadeira ‘queda de braços’ para indicação de nomes 
para as agências reguladoras relacionadas à área da saúde, 
até pela visibilidade negativa que o Caso Lava Jato impôs aos 
setores de energia, engenharia e petróleo [e, portanto,] espe-
cial atenção deverá ser dada à ANS e Anvisa, cujas diretorias 
foram indicadas pelo PMDB do Senado, principalmente pelos 
senadores Eunício Oliveira, Renan Calheiros e Romero Jucá. 
Jogaram ‘pesado’ com o governo para emplacarem os princi-
pais dirigentes dessas Agências (STF, 2016).

Os aspectos institucionais que garantem autonomia política 
à Anvisa em relação ao governo, aliados a outras características do 
órgão, procuram dar condições para uma atuação relativamente de-
simpedida da agência também face aos grupos de interesse. Entre as 
medidas –  no sentido de impedir a captura pelos grupos de interesse 
e garantir essa autonomia –, estão a necessidade de as decisões serem 
colegiadas, com a presença de pelo menos três diretores, dentre eles o 
diretor-presidente, deliberando por maioria simples, e o instituto da 
quarentena, que veda ao ex-dirigente a representação de qualquer pes-
soa ou interesse por 6 meses após deixar o cargo.
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A independência da Anvisa para propor medidas e levá-las a 
cabo, mesmo que afetem os mais poderosos interesses, é um ponto ex-
tremamente relevante para este livro, na medida em que buscaremos 
observar as consequências do lobby dos grupos de interesse sobre a 
proposta de regulação da publicidade de alimentos feita pela agência.

Aqui, novamente, é preciso ter cautela, pois assim como a auto-
nomia em relação ao Executivo central apresenta limites, tampouco se 
pode esperar uma atuação da agência alheia às influências de grupos 
sociais, especialmente os empresariais, mesmo com as proteções insti-
tucionais mencionadas. Frise-se aqui que, em realidade, influências so-
ciais são bem-vindas, podendo inclusive contribuir para os trabalhos da 
agência. Preocupante, de fato, é quando a influência torna-se captura, 
de tal modo que o interesse público é solapado por interesses privados. 

Potencial exemplo disso nos é trazido pelo estudo recente de 
Scheffer et al. (2020), que analisa a “porta giratória” na Anvisa e na 
ANS. Tal fenômeno ocorre quando pessoas oriundas do setor privado 
assumem um posto na diretoria colegiada da agência e depois voltam 
ao mercado, ou quando, mesmo tendo origem e trajetória no setor 
público, indivíduos migram para o setor regulado após terem exercido 
um cargo de direção na agência. Essa situação preocupa, pois, em tese, a 
perspectiva de trabalho futuro no setor privado poderia afetar as decisões 
presentes dos dirigentes. O estudo mencionado acompanhou as duas 
agências ao longo de 20 anos e identificou que, dos 36 diretores que 
por elas passaram, 16 estiveram em situação enquadrada como “porta 
giratória”. No caso da Anvisa, 5 diretores com origem no setor público 
acabaram transitando para o setor privado. Embora não seja o caso da 
Anvisa, vale mencionar, como contraponto, conforme abordei em meu 
livro sobre a ANS, que, muitas vezes, a indicação de alguém com origem 
no setor privado gera tamanha suspeição que pode não ser a melhor 
estratégia empresarial de influência. De fato, no caso da agência de saúde 
suplementar, a gestão de maior proteção ao consumidor foi liderada por 
um empresário do setor. De todo modo, trata-se de prática preocupante 
e que deve ser acompanhada de perto, especialmente quando a “porta 
giratória” vai além dos dirigentes e passa a operar também nos escalões 
inferiores, como mostrei no caso da ANS (Baird, 2020).  

Em boa medida, a ação política desses grupos de interesse acon-
tece nos mecanismos de participação disponibilizados pela Anvisa. O 
principal deles é o Conselho Consultivo, cujo objetivo é dar suporte à 
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Diretoria Colegiada a partir da institucionalização da participação dos 
grupos de interesse no âmbito da agência. O órgão, presidido pelo mi-
nistro da Saúde, é composto por treze membros, entre representantes do 
setor regulado, grupos de defesa do consumidor e governo. O Conselho 
Consultivo é, assim, um espaço privilegiado de atuação política dos gru-
pos de interesse, pois permite um acompanhamento constante das ações 
da Anvisa, bem como o aconselhamento sobre seus rumos. 

A Anvisa ainda dispõe de outros órgãos consultivos responsá-
veis pelo assessoramento em algumas áreas e temas da agência, como 
as Câmaras Setoriais, compostas por representantes do governo, setor 
regulado e sociedade civil, e as Câmaras Técnicas, integradas por es-
pecialistas da sociedade civil. 

Instrumento por excelência de participação dos grupos de inte-
resse nas decisões regulatórias da Anvisa, a consulta pública consti-
tui o canal aberto pela agência para o recebimento de comentários e 
sugestões a respeito das propostas de resolução. Para a realização da 
consulta, a Anvisa determina um período para o recebimento das con-
tribuições dos grupos de interesse, as quais podem ser enviadas por 
meio de um formulário eletrônico existente no site da agência. As prin-
cipais resoluções elaboradas pela Anvisa são colocadas em consulta 
pública para que os grupos de interesse possam enviar suas contribui-
ções, as quais podem ou não ser acatadas pela agência.

Há, ainda, as audiências públicas, que são fóruns presenciais re-
alizados pela Anvisa para obter a percepção dos grupos de interesse 
a respeito da matéria discutida, receber subsídios atinentes ao tema e 
permitir que cidadãos e coletivos interessados possam debater e fazer 
propostas referentes à resolução em escrutínio. No caso das regulações 
mais polêmicas e que afetam diretamente os grupos de interesse, a 
agência costuma, após o período de consulta pública, convocar uma 
audiência pública antes da expedição de qualquer resolução. Cabe res-
saltar, de todo modo, que a Anvisa não define critérios para a convoca-
ção nem das consultas públicas, nem das audiências públicas, ficando 
a cargo da Diretoria a decisão a esse respeito. Tal aspecto reforça o 
poder discricionário da Diretoria Colegiada.

Por fim, destaca-se que a Anvisa instituiu um fórum específico 
para o atendimento ao público, especialmente o setor regulado, que 
é o Parlatório. Trata-se de um sistema online para agendamento de 
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reuniões presenciais ou virtuais, especialmente com o corpo técnico 
da agência, geralmente para tratar de processos atinentes às empre-
sas que correm na Anvisa. É necessário dispor de um Cadastro Nacio-
nal de Pessoa Jurídica (CNPJ) para ter acesso ao sistema e solicitar e 
acompanhar o trâmite das solicitações de audiências. As audiências no 
Parlatório, que podem ser gravadas, são regulamentadas por portaria 
específica, que determina, dentre outras coisas, que haja ao menos dois 
agentes públicos presentes na reunião e a lavratura de ata com relação 
de participantes, assuntos tratados e decisões tomadas (Brasil, 2014a). 
Por praxe, os diretores da agência atendem nos gabinetes, mas já hou-
ve caso de diretor que atendia apenas no Parlatório (informação envia-
da pela Anvisa ao autor por e-mail)8. 

É interessante notar que se trata de um caso pioneiro de autorre-
gulamentação do lobby por um órgão federal. Embora essa regulação 
possa ser aperfeiçoada e tornada mais abrangente, essa experiência po-
deria ser levada a outras agências reguladoras e mesmo a outros ór-
gãos da administração pública federal, especialmente num momento 
em que vem se discutindo uma regulamentação geral do lobby no país. 

Em relação à estruturação interna para a regulação da publici-
dade, houve o desenvolvimento de uma área logo após o surgimento 
da agência, culminando com a instituição, em 2004, de uma gerência 
específica para tratar do tema: a Gerência-Geral de Monitoramento e 
Fiscalização de Propaganda, de Publicidade, de Promoção e de Infor-
mação de Produtos Sujeitos à Vigilância Sanitária (GPROP), responsá-
vel por todas as atividades de avaliação, controle, acompanhamento e 
fiscalização da publicidade de produtos sujeitos à vigilância sanitária, 
exceto aqueles derivados do tabaco. Criou-se, desta forma, uma es-
trutura com uma característica semelhante à própria Anvisa, que é a 
transversalidade das ações. A GPROP ficava incumbida de se articular 
com as outras gerências-gerais, como medicamento, cosmético e ali-
mento, para tratar do tema da publicidade. Como veremos adiante, 
esta gerência não existe mais. No ano seguinte, em 2005, a área de pu-

8 Para o agendamento de reuniões com parlamentares, bem como para o acompanhamento 
mais geral das pautas legislativas, a Anvisa dispõe de uma assessoria parlamentar que 
atua no Congresso Nacional. Até 2016, 9 agências reguladoras dispunham de assessorias 
parlamentares. Diferentemente do que muitos imaginam, o próprio Estado, por meio de 
agências, ministérios e tribunais, também se articula para fazer lobby no Legislativo fe-
deral. Em 2016, 95 órgãos públicos estavam cadastrados na Câmara dos Deputados para 
o acompanhamento do trabalho legislativo, o que representa um crescimento constante 
desde a redemocratização (Santos e Baird, 2019). 
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blicidade foi ainda mais robustecida, com a criação da Câmara Seto-
rial de Propaganda e Publicidade de Produtos Sujeitos à Vigilância 
Sanitária, instância de natureza consultiva, cuja função era subsidiar 
as decisões da Diretoria Colegiada.

Dotada de ampla autonomia e vasto rol de atribuições, bem como 
uma estrutura institucional robusta, que dava sustentação às suas 
ações, não tardou para que a Anvisa iniciasse sua incursão pela regu-
lação da publicidade. Em 2005, seis anos após a sua criação, a agência 
tomou iniciativas de regulação da publicidade em três áreas: bebidas 
alcoólicas, medicamentos e alimentos. 


