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Capítulo 2 

Teorias da regulação: captura e 
instituições

Com o crescente papel regulador do Estado, diversas teorias, nos 
mais distintos campos, buscaram dar conta do fenômeno regulatório, 
atentando, principalmente, para a interação entre atores públicos e 
privados. Em outras palavras, buscaram compreender como Estado e 
sociedade interagem para produzir as políticas públicas que afetam a 
vida de todos nós. Há grupos sociais que têm permanente vantagem 
na busca por seus interesses? Qual o papel do Estado: implementa in-
teresses de alguns grupos, medeia interesses entre grupos conflitan-
tes ou executa seus próprios interesses? Quando queremos entender 
o resultado de uma política pública de uma agência reguladora, basta 
olhar para ela ou é preciso olhar também para os outros atores e are-
nas políticas (Congresso Nacional, outros ministérios, Judiciário), que 
podem ter papel decisivo no processo? A economia e a ciência política 
debruçaram-se sobre essas questões, dando origem, respectivamente, 
à teoria da regulação econômica, também conhecida como teoria da 
captura, e à teoria positiva das instituições.  

A teoria da captura 

O primeiro grande esforço teórico a lidar com a questão da re-
gulação e da capacidade do setor privado de influenciar a formulação 
de regras regulatórias veio da economia, no início da década de 1970. 
Trata-se da teoria da regulação econômica, ou teoria da captura, for-
malizada por George Stigler, ligado à Escola de Chicago, em 1971, em 
seu texto seminal “The theory of economic regulation”.

De acordo com o autor, as principais tarefas atribuídas a esta 
teoria “são a explicação de quem receberá os bônus e arcará com os 
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ônus da regulação, da forma que a regulação tomará, e dos efeitos da 
regulação sobre a alocação de recursos” (Stigler, 1975, p. 114, tradução 
nossa). Ao focar a ação política dos grupos sociais e os resultados daí 
advindos, o autor afasta-se de uma discussão sobre regulação a partir 
de um prisma meramente econômico e realiza uma análise econômica 
da política. Isso não significa, como veremos, que variáveis políticas 
foram suficientemente incorporadas à sua análise.  

A teoria da regulação econômica traz à tona a discussão sobre 
a regulação atender primordialmente aos interesses da indústria em 
detrimento dos interesses do consumidor, o que caracterizaria uma 
forma de captura do poder público. Essa vantagem por parte do em-
presariado decorreria não apenas da ação da indústria para capturar 
as agências, mas também porque estas teriam sido concebidas desde o 
início para favorecer uma fração do setor privado. De forma direta, o 
autor explica o eixo central de seu argumento: “Via de regra, a regula-
ção é adquirida pela indústria e é concebida e conduzida primordial-
mente para benefício da mesma” (Stigler, 1975, p. 114, tradução nossa). 

O autor modela um sistema por meio do qual as indústrias de-
mandariam regulação e os políticos, por sua vez, ofertariam essa regu-
lação. A relação funcionaria da seguinte forma: os partidos políticos 
têm altos custos de operação para manter a máquina partidária funcio-
nando, especialmente durante as eleições, de modo que necessitam de 
dois tipos de recursos: auxílio financeiro e votos; as indústrias, por sua 
vez, necessitam da regulação para obter os principais tipos de bene-
fícios advindos do governo: subsídios, barreiras à entrada de concor-
rentes, controle de produtos substitutos e complementares e fixação 
de preços. A partir dessa relação de oferta e demanda, estrutura-se um 
sistema em que as indústrias financiam os políticos, garantindo sua 
sobrevivência, enquanto estes, em troca, disponibilizam a regulação 
econômica, assegurando toda sorte de benefícios às empresas. 

A estrutura argumentativa trata de incorporar à política os pres-
supostos microeconômicos acerca do comportamento dos agentes de 
mercado. Assim, o autor se baseia na teoria racional do comportamen-
to político, segundo a qual os políticos agem racionalmente para obter 
votos, independentemente do juízo de valor a respeito da política ado-
tada. Contrariamente à teoria do interesse público, que enfatiza a bus-
ca pelo bem comum nas ações dos agentes estatais (compreendidos 
aqui os políticos eleitos e os burocratas), a teoria da captura “descreve 



51

os atores no processo regulatório como detentores de objetivos estrei-
tos e autocentrados – principalmente manutenção do cargo ou busca 
por reeleição, autorrealização avinda do exercício do poder e, talvez, 
enriquecimento pessoal após deixar o cargo” (Levine; Forrence, 1990, 
p. 169, tradução nossa). 

Tendo em vista esses objetivos de maximização do interesse pes-
soal ou organizacional, Laffont e Tirole (1991) elencam uma série de 
meios pelos quais grupos de interesse buscam influenciar as decisões 
de políticas públicas: 1) suborno; 2) promessa de emprego futuro em 
alguma das empresas reguladas – este é um dos lados do fenômeno 
conhecido como “porta giratória”, que denota uma relação próxima 
entre a burocracia e o setor regulado, de modo que pessoas do setor 
regulado podem migrar para postos públicos (“porta de entrada”) ou 
burocratas podem migrar para as empresas reguladas após deixarem 
seu cargo (“porta de saída”); 3) estabelecimento de relações pessoais; 
4) acordo pelo qual as empresas do setor evitam criticar publicamente 
as agências, questão cara aos reguladores; 5) transferência de recursos 
a políticos eleitos que têm ascendência sobre a agência – isso envolve 
desde financiamento de campanhas a lobby junto a todos os grupos 
afetados pela regulação, de modo a convencê-los a respeito das medi-
das tomadas pelas agências em benefício do setor.    

Outra premissa importante de Stigler, relativa à preponderância 
de certos grupos empresariais, ampara-se nas ideias de Olson (1999) 
sobre a lógica da ação coletiva. O ponto central do autor para a questão 
da prevalência de certos grupos sociais é que há incentivos distintos 
para a atuação de diferentes de grupos, de tal modo que os prospectos 
de uma ação coletiva simétrica são, no mínimo, falaciosos.

Segundo seus postulados, indivíduos racionais e maximizado-
res de interesses próprios não têm incentivos, especialmente em or-
ganizações maiores, para colaborar visando à promoção de interesses 
comuns, uma vez que, independentemente da ação individual, esses 
benefícios coletivos serão compartilhados. Isso constitui, no jargão da 
literatura, o problema do “carona” (free-rider). Esses grupos, denomi-
nados pelo autor de “latentes”, têm menos incentivos para agir cole-
tivamente. Desse modo, assevera Olson (1999), a promoção conjunta 
de interesses só poderá ocorrer em grupos menores ou privilegiados, 
em que ocorra a coerção para arregimentar e alinhar os indivíduos do 
grupo em torno de determinada questão.
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Como corolário, “os resultados da luta política entre os vários 
grupos da sociedade não serão simétricos e equilibrados” (Olson, 
1999, p. 141). A capacidade organizacional dos grupos privilegiados, 
diante dos grupos latentes que têm interesses comuns, mas poucos 
incentivos para a mobilização, torna o jogo político desigual, de modo 
que, via de regra, aqueles tendem a ser beneficiados e sobressair nas 
disputas políticas. 

A partir desses pressupostos, Stigler conclui que grupos com 
menores custos de organização e informação tendem a ser favoreci-
dos pelas políticas regulatórias, na medida em que têm maior capaci-
dade de mobilização dos recursos necessários para o estabelecimen-
to da relação política de troca anteriormente descrita. Essa assertiva 
é válida não apenas quando se compara a assimetria de poder entre 
empresariado e consumidores, mas também ao verificar a força de 
grupos empresariais consolidados perante empresas emergentes. 
Gheventer (2003) é claro sobre esse aspecto:

Em indústrias competitivas, a regulação foi elemento essen-
cial para elevar o poder de mercado das empresas já estabele-
cidas, o que resultou não só na elevação de preços e práticas 
discriminatórias como também na cartelização e limitação da 
entrada de novos competidores que pudessem dissipar as 
rendas das empresas e beneficiar consumidores (p. 21).

Wilson (1989) também nos ajuda a entender a distinta capaci-
dade dos grupos de interesse em afetar as políticas públicas, mas a 
partir da observação do contexto político. O autor faz uma tipologia de 
ambientes políticos nos quais se inserem as agências governamentais, 
de modo que um determinado ambiente pode ser mais ou menos sus-
cetível à influência dos agentes privados, a depender dos incentivos 
à disposição dos grupos envolvidos. Sua argumentação aponta para 
situações em que há grande chance de a agência ser capturada ou be-
neficiar sobremaneira os interesses privados. 

O autor concebe quatro tipos de ambiente político para as agên-
cias: 1) clientelista (client politics); 2) empresarial/empreendedor; 3) 
permeado pela atuação de grupos de interesse (interest-group politics) e 
4) majoritário (majoritarian). Começando pelo último, trata-se de casos 
em que nenhum grupo social é fortemente afetado, pois os benefícios 
e os custos estão amplamente distribuídos na sociedade. Aqui, não há 
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grande incentivo à atuação dos grupos sociais. O terceiro ambiente 
refere-se àquelas situações nas quais grupos opostos têm fortes incen-
tivos para atuar, uma vez que os custos e os benefícios per capita são 
muito altos. Neste caso, a tendência é que a agência não se torne ins-
trumento de nenhum grupo específico de interesse, ou seja, não pro-
duza recorrentemente resultados favoráveis a um determinado grupo.

Os dois primeiros tipos de ambiente são os que mais nos inte-
ressam, pois tratam de situações em que o setor privado tem grande 
incentivo para agir, lançando mão de seus recursos organizacionais, 
financeiros e políticos. O primeiro ambiente é o da política clientelísti-
ca, que ocorre quando a maior parte dos benefícios vai para um grupo 
pequeno, como uma indústria, enquanto os custos distribuem-se entre 
um grande número de pessoas, como os consumidores. Neste caso, de 
benefícios concentrados e custos difusos, há grande incentivo para que 
as empresas se organizem, enquanto os consumidores permaneçam 
inertes. Na expressão de Olson (1999), haveria os pequenos poderosos 
(empresas) e os gigantes adormecidos (consumidores).

Por fim, temos o ambiente empresarial/empreendedor, no qual 
os custos são concentrados em um setor industrial e os benefícios, di-
fusos na sociedade. Neste caso, a oposição do grupo empresarial será 
forte contra a agência, que precisará buscar apoio de setores sociais 
para sustentar o ônus imposto à indústria. Tal situação é bastante deli-
cada, na medida em que os recursos políticos e as informações neces-
sárias à regulação podem estar concentradas nas mãos desses grupos. 
Assim, haverá grande pressão do empresariado para contornar o tipo 
de regulação vigente nessa indústria. 

Este parece ser bem o caso aqui, em que a Anvisa buscou implemen-
tar medidas que imporiam restrições à publicidade e, portanto, custos 
concretos ao setor privado, enquanto os benefícios sociais daí advindos, 
como uma possível melhora na saúde das pessoas, seriam praticamente 
imperceptíveis, especialmente no curto prazo. Evidentemente, os incen-
tivos para a ação política estão, neste caso, do lado do empresariado. 

Vimos, portanto, que as discussões teóricas trazidas tanto por 
Mancur Olson como por James Wilson reforçam a noção geral existen-
te a respeito da força política dos principais grupos econômicos. Con-
forme coloca Wilson (1989, p. 83, tradução nossa), “Sempre foi difícil 
organizar e direcionar os interesses das pessoas que têm pouco a per-
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der individualmente numa determinada política pública”. A despeito 
dessa proposição, ambos autores procuram matizar sua análise, seja 
mostrando as possibilidades abertas à participação de outros grupos, 
seja argumentando que há mecanismos que tornam viável a participa-
ção de grupos maiores. 

Wilson chama a atenção para o fato de avanços tecnológicos e a 
emergência de grandes fundações dispostas a financiar grupos de inte-
resse público que lutam por alguma causa terem contribuído para dimi-
nuir “o custo de criar uma organização política capaz de exercer o con-
trole social de um órgão que atua num ambiente político empreendedor 
(entrepreneurial)” (Wilson, 1989, p. 83, tradução nossa). Exemplos concre-
tos desses fatores, e que poderão ser observados ao longo do livro, são: 

1) a consulta pública aberta pela Anvisa para receber contribui-
ções sobre a matéria proposta, as quais podiam ser enviadas eletroni-
camente, e que, portanto, ensejaram participação expressiva, inclusive 
de pessoas físicas; 

2) a participação intensa de grupos de interesse público financia-
dos por grandes fundações, como o Instituto Brasileiro de Defesa do 
Consumidor (IDEC), e o Instituto Alana, ambos muito ativos no apoio 
à resolução proposta pela Anvisa.    

Voltando à teoria da captura, outro ponto de relevo diz respeito à 
cadeia de controle estabelecida entre os grupos econômicos e os buro-
cratas, que implementarão, em última instância, os interesses daqueles 
grupos. De acordo com a lógica da teoria, os grupos econômicos con-
trolam os políticos, que, por sua vez, controlam os burocratas, de modo 
que as políticas postas em marcha por estes “refletirão o balanço de 
poder subjacente a esses vários grupos” (Moe, 1987a, p. 275, tradução 
nossa). Nesse sentido, não haveria nenhum tipo de mediação institu-
cional entre os interesses de grupos sociais e os resultados finais de po-
líticas governamentais. Em outras palavras, os interesses empresariais 
seriam diretamente espelhados nas decisões, não havendo espaço para 
a ação de outros grupos sociais ou políticos. A contribuição de Stigler 
foi decisiva, portanto, para o estabelecimento das bases de uma teo-
ria econômica da ação governamental centrada em grupos econômicos 
cujos interesses são traduzidos diretamente em políticas públicas. 
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As ideias centrais de Stigler não apenas se mantiveram em voga 
por muito tempo – a ponto de ainda hoje, cinco décadas após seu texto, 
expressões como “captura” serem referência comum nos debates sobre 
agências e nos meios de comunicação –, como ensejaram desenvolvi-
mentos futuros desse corpo teórico. Diversos autores procuraram refi-
nar, corrigir, complementar e ampliar os postulados da teoria.

Talvez o principal autor a aperfeiçoar e debater o modelo analíti-
co de Stigler foi Samuel Peltzman. Atento ao contexto político norte-a-
mericano desde a década de 1960, o autor notou a emergência de po-
derosos grupos de consumidores, capazes de se contrapor, em alguma 
medida, aos interesses econômicos e auferirem vitórias nas disputas 
regulatórias. Assim, criticando o modelo inicial da teoria da captura, 
em particular a dominância incontrastável dos grupos empresariais, 
Peltzman (1976) argumentava que grupos difusos poderiam se orga-
nizar, reduzindo a assimetria existente. Ademais, o autor apresentava 
um olhar político mais sofisticado, afirmando que, mesmo sem capa-
cidade organizacional, grupos latentes poderiam ter alguma influên-
cia, já que participavam do jogo político por meio do voto. Com isso, 
Peltzman avança, ainda que timidamente, em relação à ausência de 
mediação institucional do modelo inicial de Stigler. Nesse sentido, a 
teoria da captura ganhou com Peltzman contornos de uma teoria mais 
geral sobre a competição entre grupos sociais opostos.

Outro expoente da teoria econômica da regulação é Gary Becker 
que, seguindo a vertente de Peltzman, procura realçar a competição 
entre diversos grupos com interesses e recursos distintos, oferecendo-
nos uma abordagem que já pende para o pluralismo político. Segundo 
Becker (1983), explicitando seu pendor pluralista, nenhum grupo 
social vence ou é derrotado cabalmente na disputa política, uma vez 
que mesmo os grupos menos favorecidos poderiam lançar mão de 
estratégias para reduzir as disparidades nesse jogo distributivo. Seria 
possível, por exemplo, investir mais recursos em atividades políticas, 
como contribuições de campanha e propaganda política. Em que pesem 
os novos elementos agregados à teoria, esse modelo não tem a capacidade 
de superar as deficiências associadas à não incorporação de variáveis 
políticas, como a burocracia e os poderes Executivo e Legislativo, que 
continuam a ser assumidos como meros transmissores dos interesses dos 
grupos. Nessa visão, a força relativa dos grupos da sociedade seria, por 
definição, refletida nas decisões de políticas pública, como se políticos 
ou servidores públicos não tivessem qualquer capacidade de influência. 
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Recentemente, houve, ainda, uma contribuição à teoria original 
de Stigler, desenvolvida por Daniel Carpenter em seu texto “Protection 
without capture”, no qual, com base em um modelo matemático, o au-
tor prevê situações nas quais um regulador age em favor das grandes 
indústrias, mas sem que isso constitua necessariamente captura, mas 
mera proteção, como indica o título de seu trabalho. Assim, os resulta-
dos das políticas, mesmo em benefício das indústrias, não explicariam 
os mecanismos subjacentes à sua aprovação. Equivale a dizer que os 
reguladores podem implementar políticas que favoreçam os empresá-
rios sem que isso signifique, necessariamente, uma ação em resposta 
às pressões da indústria.

Fundamentado em um modelo reputacional, Carpenter procura 
testar algumas hipóteses que justificariam um regulador neutro atuar 
em favor das indústrias, em particular as mais antigas no mercado, no 
que diz respeito à aprovação de novos produtos. A hipótese central 
do autor se refere à familiaridade do regulador com o produto da em-
presa. Nesse caso, mesmo um regulador teoricamente neutro poderia 
preferir determinada empresa, aprovando reiteradamente seus produ-
tos, simplesmente porque esta é um agente reconhecido no mercado 
e goza de grande reputação. Essa assertiva se mantém válida mesmo 
quando surge uma empresa nova com um produto de melhor quali-
dade. Em outras palavras, a qualidade do produto ficaria em segundo 
plano frente à conceituação de uma empresa no mercado.

A hipótese do autor não implica, portanto, captura, entendida 
como fruto da ação política do empresariado, mas antes um viés exer-
cido pelo regulador ao levar em conta a reputação da empresa regu-
lada. Assim, essa perspectiva não necessariamente acarreta refutação 
da teoria da captura, mas sim reorientação dos pressupostos e meca-
nismos. Nesse modelo, a ação do regulador pode coincidir com o lobby 
realizado pela indústria, reforçando-se mutuamente. As contribuições 
trazidas a lume por Carpenter têm dois sentidos relevantes. Primeira-
mente, reforça, em consonância com as conclusões já mencionadas de 
meu estudo sobre a política no setor de planos de saúde, que é irreal 
imaginar a possibilidade de alcançar um desenho institucional que in-
sule as agências de interesses externos, equalizando a participação dos 
diversos grupos (Baird, 2020). Em segundo lugar, conforme expõe o 
autor na conclusão, os resultados observados a favor ou contra deter-
minados grupos “podem dizer pouco ou nada sobre política, uma vez 
que podem existir por diversas razões, algumas relacionadas à captura 
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e outras não” (Carpenter, 2004, p. 627). Nesse sentido, somente um es-
tudo, como o que propomos aqui, que reconstitua a ação política dos 
grupos de interesse, atentando para cada fase do processo decisório 
das políticas públicas, pode mitigar essa dificuldade e ajudar a ilumi-
nar a influência real exercida por esses grupos.

Menciono, por fim, a teoria da escolha pública (public choice the-
ory), que também esteve muito em voga na década de 1970, ao lado 
da teoria da captura. Embasada nos mesmos pressupostos de raciona-
lidade dos atores, que sempre buscariam maximizar seus interesses, 
a contribuição dessa corrente foi incluir os burocratas em seu modelo 
de análise. Como qualquer outro grupo, os servidores também seriam 
agentes auto-interessados, que se empenhariam para obter, junto aos 
políticos, o maior orçamento possível para suas agências, visando ao 
aumento de salários, prestígio e poder. Da mesma forma, seria racional 
para os políticos “comprar” políticas regulatórias da burocracia, pois a 
eles interessaria implementar essas políticas, que garantirão o apoio da 
população e maximizarão seu potencial eleitoral. É importante mencio-
nar a teoria da escolha pública, pois foi a primeira, com essa abordagem 
mais economicista, a levar em consideração o papel de um ator para 
além dos grupos de interesse empresariais, que seriam os burocratas. 

Independentemente das diversas ramificações que a teoria da 
captura teve, seu foco foi a influência dos grupos sociais. Especialmen-
te em sua versão inicial, as indústrias eram tidas como os principais 
beneficiários da regulação estatal, em detrimento de consumidores e 
outros grupos desorganizados, cujos interesses difusos dificultariam 
alguma forma de mobilização e expressão política. A despeito de seu 
inegável poder explicativo, essa teoria contém várias lacunas, as quais 
foram expostas por diversos autores, especialmente aqueles que têm 
no Estado seu foco precípuo de análise.   

Instituições importam

Uma das principais críticas à abordagem econômica da regulação 
diz respeito ao pouco ou nulo espaço que é dado às variáveis políticas 
dentro de sua estrutura analítica. Assim, a teoria da captura, por exem-
plo, apesar de ter avançado na discussão sobre os grupos sociais en-
volvidos e afetados pela regulação, ignorou a importância do Estado 
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enquanto arena de conflitos e ator político com interesses próprios na 
regulação. No vácuo deixado pela teoria da captura, que centrava sua 
análise nos grupos sociais, uma onda de estudos e trabalhos focando o 
Estado ressurgiu na ciência política na década de 1980 sob o lema “Brin-
ging the State Back in” (Evans; Rueschmeyer; Skocpol, 1985). Sem nega-
rem a importância dos grupos sociais para os processos políticos, os 
estudiosos neoinstitucionalistas buscaram dar ênfase aos elementos ins-
titucionais que determinam e condicionam as ações dos grupos sociais.

Nesse sentido, Skocpol (1985) afirma que essa nova linha de aná-
lise assumiria o Estado em duas funções complementares, porém dis-
tintas, quais sejam, como estrutura e como ator político. Assim, seria 
fundamental entender o Estado como uma estrutura, uma arena polí-
tico-institucional, no interior da qual diversos grupos competem en-
tre si para tentar influenciar as políticas públicas. No entanto, a visão 
trazida pelos neoinstitucionalistas busca enfatizar que as instituições 
não são arenas neutras, mas que as regras do jogo político conformam 
e determinam o resultado das políticas e dos interesses trazidos pelos 
grupos sociais ao Estado. 

Assim, as demandas desses grupos continuariam a se processar 
dentro do Estado, mas as arenas por onde elas passariam, com suas 
regras específicas, seriam decisivas para o sucesso ou não das políti-
cas públicas desejadas pelos mais diversos grupos. É com base nesses 
pressupostos que a ciência política volta-se para os estudos das regras 
que definem o jogo político, como as legislações eleitoral e partidá-
ria. Apenas para exemplificar a questão, e fazendo uso de estudos que 
justamente focam a atuação de grupos de interesse nas instituições 
políticas nacionais, regras internas do Congresso Nacional, como os 
regimentos internos da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, 
ao estipular, por exemplo, por quais comissões passam determinadas 
matérias durante sua tramitação, definem os acessos dos grupos de 
interesse e as possibilidades de aprovação da lei (Taglialegna; Carva-
lho, 2006; Cabral, 2007). Nesse sentido, a força dos grupos sociais deve 
ser relativizada face às implicações políticas advindas das instituições. 
Um grupo social pode ter grande poder político, sendo capaz de ar-
regimentar importantes forças de sustentação, mas o sucesso de suas 
ações também dependerá das regras existentes no jogo político e de 
sua capacidade de mobilizá-las em seu favor. 
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O Estado também deve ser entendido, segundo essa perspectiva, 
como um ator político, capaz de atuar com relativa autonomia frente 
aos mais diversos grupos sociais. Assim, agências estatais, burocratas 
e políticos devem ser vistos como atores com interesses outros que não 
os dos grupos sociais, podendo formular e afetar o desenho de políti-
cas públicas. Ao sugerir a autonomia do Estado, não se quer dizer que 
“atores estatais podem ignorar interesses sociais, mas simplesmente 
que suas preferências não podem ser reduzidas às dos interesses so-
ciais” (Vogel; 1996, p. 20, tradução nossa). 

Reconhecer a autonomia relativa do Estado não equivale a enxer-
gá-lo como um bloco monolítico, que interagiria de forma coesa com 
os grupos sociais. Ao contrário, há diversas instituições no sistema po-
lítico, como os Poderes Executivo, Legislativo, Judiciário, a burocracia, 
os partidos políticos, todos com suas divisões internas, podendo ou 
não ter interesses convergentes, seja entre eles ou dentro deles. Este 
ponto também é fundamental, pois, como veremos, a Anvisa, como 
órgão do Poder Executivo federal, também tinha suas preferências, 
manifestas quando da proposição da regulamentação da publicidade 
de alimentos, as quais foram confrontadas por outras instituições polí-
ticas, inclusive do próprio Executivo. 

A partir dos aportes trazidos pelo neoinstitucionalismo, diver-
sas críticas foram direcionadas à teoria da captura. A primeira diz res-
peito à suposta inexorabilidade da predominância do setor regulado. 
Ora, se há eleições recorrentes, de modo que o eleitor pode influenciar, 
mesmo que marginalmente, a posição dos políticos; se há disputas en-
tre atores estatais, os quais atuam com alguma autonomia; e se alguns 
grupos sociais, mesmo os menos favorecidos, são capazes de poten-
cializar, em alguma medida, sua ação política no Estado, é de se supor 
que nem sempre os interesses do setor regulado devem prevalecer. 

Como vimos, mesmo alguns teóricos da captura, posteriores a 
Stigler, como Peltzman e Becker, já haviam notado esse fato e procu-
raram adequar algumas conclusões mais gerais dessa perspectiva, re-
conhecendo a competição entre grupos de interesse e a possibilidade 
de que nem sempre o empresariado saia vitorioso do embate político. 
A extensão da regulação em questões trabalhistas, ambientais e rela-
cionadas ao consumidor na década de 1960 nos Estados Unidos foi 
determinante nesse diagnóstico. Nesse sentido, a despeito da inegável 
influência dos principais grupos econômicos, seu poder político teria 
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a capacidade de explicar apenas parcialmente os resultados políticos. 
Conforme apontam Carrigan e Coglianese (2011), é muito provável 
que a influência exercida pela indústria varie ao longo do tempo, espe-
cialmente entre diferentes administrações. 

O modelo teórico proposto pela teoria da captura prevê um viés 
pró-empresa na regulação exercida pelo Estado justamente por centrar 
suas atenções exclusivamente na capacidade dos grupos organizados 
da sociedade de impor seus interesses ao governo, o qual produzi-
ria automaticamente os resultados demandados por esses grupos de 
pressão. Nesse sentido, seus teóricos pressupunham que esses grupos 
tivessem “controle sobre todas as variáveis que interferem no ambien-
te onde operam as políticas, quando de fato os resultados de aplicação 
de políticas por vezes são muito diversos, senão opostos, a suas mo-
tivações iniciais, por força de todos os outros elementos envolvidos” 
(Salgado, 2003, p. 10). 

Essa visão é simplista e reducionista na exata medida em que de-
riva os resultados das políticas diretamente das motivações e interesses 
dos grupos, desconsiderando a política. Dito de outra maneira, essa cor-
rente, de caráter economicista, pressupõe que a distribuição de interesses 
e de poder na sociedade reflete diretamente em políticas públicas e/ou 
regulatórias, como se o Estado fosse um mero transmissor dos interesses 
sociais, particularmente dos poderosos grupos econômicos. Sua princi-
pal fragilidade, assim, é o foco exclusivo na avaliação de resultados em 
detrimento de uma abordagem mais ampla que englobasse a relação 
entre os diversos atores governamentais e também os mecanismos po-
lítico-institucionais que moldam e determinam os resultados políticos. 

Teoria positiva das instituições (relação agente-principal)

Esses desdobramentos dentro da ciência política ensejaram, no 
âmbito da regulação, o surgimento daquilo que Moe (1987b) chamou 
de teoria positiva das instituições (ou relação agente-principal), focada, 
principalmente, na questão do controle político. Essa literatura também 
buscava compreender, à sua maneira, como grupos sociais afetavam a 
política. No entanto, essa tarefa seria realizada com o foco menos vol-
tado aos interesses desses grupos e mais para “os mecanismos pelos 
quais as preocupações dos eleitores são transformadas pelo processo 
político em políticas públicas” (Levine; Forrence; 1990, p. 170). 
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As regras do jogo são, portanto, decisivas para se compreender 
como interesses situados na sociedade são traduzidos em políticas pú-
blicas. Nesse sentido, o poder para estabelecer regras de supervisão 
sobre atores estatais, inclusive agências responsáveis pela regulação, 
determina vencedores e perdedores do jogo político. De acordo com 
Moe (1987b, p. 476, tradução nossa), “precisamente porque as decisões 
de políticas são sensíveis a características institucionais, estas últimas 
podem ser manipuladas por atores em posições-chave de poder – pre-
sidentes de comissões no Parlamento, por exemplo – para controlar os 
resultados de acordo com seus interesses pessoais”. 

A teoria da agência (problema do agente-principal) discute os pro-
blemas envolvidos na relação entre agente-principal em uma situação 
de assimetria de informação. O “principal” (detentor do poder último) 
aciona um “agente” para tomar medidas em seu lugar e no seu interesse. 
Ocorre, no entanto, que em razão da maior especialização do “agente”, 
este tem mais informações e pode ter o incentivo de contrariar os inte-
resses do “principal”, caracterizando o fenômeno do risco moral (moral 
hazard). Tendo em vista esse cenário, o “principal” procura desenvolver 
formas de monitoramento e controle sobre as ações do “agente”.

Dada essa assimetria, compreende-se a razão pela qual eleito-
res encontram dificuldade em controlar seus representantes eleitos, os 
quais, por sua vez, veem-se com o mesmo problema no que se refere à 
sua relação com os burocratas das agências governamentais. Essa teoria 
revela-nos, desse modo, que há razoável autonomia dos diversos atores 
políticos. O olhar para essas disputas em torno da questão do controle 
foi a forma que a literatura do agente-principal encontrou para tentar 
superar aquilo que Moe (1987b) chamou de “caixa preta” da teoria da 
captura e explicar a política e a influência no sistema político. 

Torna-se patente, assim, que essa linhagem teórica contrasta em 
diversos aspectos com a teoria da captura. A primeira diferença é que 
o foco deixa de ser os grupos de interesse e sua capacidade de mobi-
lização política, centrais para os economistas da Escola de Chicago, 
e passa a ser os eleitores, a quem os políticos eleitos devem, de uma 
forma ou de outra, responder. Talvez o principal aspecto da distinção 
entre os dois corpos teóricos seja a cadeia de transmissão que vai dos 
interesses sociais, passando pelos políticos eleitos, até os burocratas, 
responsáveis pela implementação das políticas públicas. A teoria posi-
tiva das instituições não vê uma ligação direta entre os interesses dos 
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eleitores e o resultado final da política, estipulando, antes, uma mirí-
ade de alternativas políticas, as quais, por sua vez, são condicionadas 
pelas regras do jogo político nas diferentes instituições. Além disso, 
esta teoria coloca grande ênfase na discricionariedade dos burocratas 
e nos meios à disposição dos outros poderes instituídos para contro-
lá-los, questão desprezada pela teoria econômica. É a esta discussão 
que nos voltamos agora, tendo em vista ser o ponto fulcral da teoria 
positiva das instituições. 

Também chamada de teoria neoinstitucionalista, sua atenção 
está voltada para as relações entre atores políticos eleitos pelo voto e 
reguladores não eleitos aptos a formular e implementar políticas pú-
blicas (Carrigan; Coglianese, 2011). Conforme apontam esses autores, 
essa literatura, predominantemente norte-americana, enfatizou a rela-
ção entre o Congresso e as agências, atentando para as motivações que 
levaram o Poder Legislativo a delegar poderes às agências e às formas 
de supervisão sobre elas, processo comumente denominado oversight.

Há diversas maneiras de controlar as agências, como: a apro-
vação de leis detalhadas, que dão pouca margem à regulamentação 
pelas agências (Kerwin, 1996); o contingenciamento orçamentário; e 
os comitês legislativos, responsáveis pela supervisão de políticas pú-
blicas regulamentadas pelas agências. Mas a literatura costuma focar 
dois mecanismos principais pelos quais o congressista pode controlar 
a agência: “patrulha de polícia” e “alarme de incêndio”. 

O primeiro diz respeito ao acompanhamento sistemático dos bu-
rocratas para garantir que suas ações contemplem as preferências dos 
legisladores. O segundo se refere a uma reação do Congresso ao alerta 
realizado pelos grupos sociais cujos interesses foram desafiados pelos 
burocratas (McCubbins; Schwartz, 1984). Uma vez acionado o alarme, “o 
Congresso reage com uma das muitas possíveis ações, que vão desde um 
simples interrogatório sobre o assunto até uma completa investigação, 
repleta de audiências precedidas de relatórios do Escritório de Contabili-
dade Geral [Government Accountability Office]” (Kerwin, 1996, p. 233).

Por fim, a imposição de procedimentos administrativos também 
funciona como uma relevante forma de controle pelo Congresso. Com 
a criação de regras que definem canais de participação popular, como 
consultas e audiências públicas, os burocratas e os grupos de interesse 
se aproximam, facilitando a supervisão daqueles por estes. Ao menor 
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sinal de oposição a seus interesses, esses grupos podem recorrer à su-
pervisão do tipo “alarme de incêndio”.

São diversos, portanto, os meios dos quais o Congresso dispõe 
para supervisionar as agências governamentais. No entanto, como vi-
mos, não é sensato entender o Estado como um ente coeso. Nesse sen-
tido, seria plausível supor que o Congresso teria diversos competido-
res na busca pelo controle da burocracia; e não foi outra a conclusão de 
vários pesquisadores, que passaram, então, a dirigir sua atenção para 
outro “principal”, o presidente. Isso foi particularmente relevante para 
o caso norte-americano, no qual se identificou uma “dominância pre-
sidencial”, pela qual o chefe do Executivo teria conseguido, ao longo 
do tempo, reunir meios e implementar medidas que garantissem seu 
controle sobre os órgãos governamentais.

Diversos meios estão à disposição do presidente, como a 
prerrogativa de indicar os chefes das agências (political appointment) 
e a capacidade de definir a agenda política das burocracias. O Office 
of Management and Budget, ligado à presidência dos Estados Unidos, 
também confere enorme poder de influência ao presidente, pois 
lhe faculta a revisão de todas as normas emitidas pela burocracia 
pública. O papel deste órgão ainda foi ampliado no governo Reagan, 
que expediu uma ordem executiva determinando que as principais 
questões regulatórias passassem por análises de custo e benefício e 
fossem submetidas a ele.

Com o fenômeno da judicialização da política, o outro Poder, 
o Judiciário, também passou a receber maior atenção dos estudiosos, 
assomando como um terceiro “principal”, cujas decisões a respeito da 
constitucionalidade dos regulamentos podem exercer impacto signi-
ficativo sobre as ações dos burocratas. Conforme revelam Carrigan 
e Coglianese (2011), observou-se, nas décadas de 1970 e 1980 o sur-
gimento da doutrina do “hard look” nos Estados Unidos, pela qual o 
sistema de revisão judicial das normas expedidas foi fortalecido, com 
vistas a garantir que os processos burocráticos levassem em conta to-
das as informações relevantes para a regulação.

Em que pese o freio posterior imposto pela Suprema Corte a esse 
modus operandi, diversos autores seguem criticando as revisões judi-
ciais excessivas. Associadas à heterogeneidade das decisões dos tribu-
nais, que julgam casos similares com interpretações distintas, tem-se 
um cenário de grande incerteza para as agências governamentais, que 
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são desestimuladas a tomar ações mais autônomas e acabam reduzin-
do o número de normas expedidas.

Interesses e instituições: uma síntese

Toda teoria, como não poderia deixar de ser, acaba por simplifi-
car a realidade, pois foca um aspecto para explicar o mundo social em 
detrimento de outro. É nessa perspectiva que podemos entender as 
diferenças entre a teoria da captura e a teoria positiva das instituições. 
Ambas buscam explicar como interesses sociais e instituições políticas 
interagem para produzir resultados políticos. A questão fundamental, 
no entanto, é como cada uma acentua alguns aspectos dessa equação 
em detrimento de outros. Enquanto a primeira enfatiza os interesses 
dos grupos sociais, a última prioriza o funcionamento das instituições. 

No âmbito da regulação, a teoria da captura buscou explicar os 
fatos políticos a partir da ênfase aos grupos econômicos poderosos, 
cujos interesses acabariam por se traduzir quase que naturalmente em 
políticas públicas que os beneficiassem. Não é à toa que seus teóricos 
tinham uma visão negativa da regulação e da influência dos grupos de 
interesse. Contraposta a essa vertente teórica está a teoria positiva das 
instituições, cujo foco recai sobre as estratégias de controle dos atores 
no âmbito das instituições e sobre como as regras moldam sua atuação. 

Parece-nos claro que a teoria econômica aportou relevantes con-
tribuições ao debate, mostrando como importantes grupos sociais são 
capazes de influenciar decisões de políticas públicas, pois é evidente 
que a elite política que se move no interior das instituições ressaltadas 
pelos institucionalistas não age no “vácuo”, descolada dos interesses 
sociais, que inclusive são responsáveis, muitas vezes, pela eleição dos 
representantes políticos. 

Todavia, a experiência histórica mostra que, a despeito do poder 
do “dinheiro”, nem toda regulação é desenhada e implementada para 
favorecer grupos empresariais. A própria ideia de que a assimetria de 
poder na sociedade seja espelhada diretamente no ambiente político 
beira a simploriedade. Se fosse assim, seriam inconcebíveis todas as re-
gulações postas em marcha pelos governos para salvaguardar interes-
ses de cidadãos com a mais variada gama de demandas, desde o meio 
ambiente à proteção social. Esse fato ocorre não apenas em decorrência 
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da competição entre grupos de interesse – fato, aliás, já notado pela 
própria teoria da captura –, mas em razão dos atores estatais atuarem 
com relativa autonomia no processo decisório. Um presidente eleito, 
por exemplo, tem grande poder de agenda e está respaldado por gru-
pos variados na sociedade, dispondo, desse modo, de certa autonomia 
para implementar projetos outros que não os defendidos pelos grupos 
de interesse mais poderosos. 

As regras das instituições também afetam a definição de quem 
serão os ganhadores e os perdedores na disputa política, conforme 
acentuado pelos neoinstitucionalistas. Nesse sentido, a própria cria-
ção de certas instituições políticas pode ser pensada de modo a coibir 
a captura por certos grupos econômicos (Weingast; Moran 1983, apud 
Carrigan; Coglianese, 2011). 

Justamente por realçarem o papel fundamental dos atores e ins-
tituições políticos, os autores filiados à teoria positiva das instituições 
acabaram, no entanto, por focar demasiadamente as mediações ins-
titucionais. Não é que esses autores desconsiderem o papel dos inte-
resses sociais, até porque políticos e burocratas agem em função das 
preferências dos eleitores e dos grupos de interesse. Mas o fato é que 
os interesses sociais acabam por se traduzir em políticas de modo mui-
to indireto, diluído, de tal forma que esses interesses acabam subli-
mados em meio à ação de atores políticos operando no interior das 
instituições estatais. Tanto é assim que os autores dessa corrente não se 
preocupam com a possibilidade de controle ou captura pelo lado dos 
interesses organizados, tentando inferir apenas a capacidade dos entes 
estatais de controlar a burocracia. 

Se por um lado a ciência política foi beneficiada por uma onda de 
estudos que perscrutaram o funcionamento das instituições políticas, 
por outro, houve um prejuízo no tocante à compreensão mais abrangen-
te da política dos grupos de interesse. Isso explica, por exemplo, a escas-
sez de estudos no Brasil sobre lobby, influência e grupos de interesse, 
peças fundamentais no jogo político regulatório. Embora os interesses 
sociais sejam representados, mesmo que indiretamente, pelos atores po-
líticos que interagem no âmbito das instituições – como o Congresso 
Nacional e o Executivo com sua burocracia e agências – é imprescindí-
vel, para uma análise política mais acurada e aderente à realidade, que 
esses grupos sejam conhecidos e que se explicite como atuam politica-
mente acionando essas instituições em defesa de seus interesses. 
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Essa mudança na chave analítica é fundamental, uma vez que es-
ses grupos se organizam e atuam diretamente junto a essas arenas po-
líticas, buscando exercer pressão e influenciar as questões que lhes são 
atinentes. Isso também deve ser investigado com maior profundidade. 
Quem pontuou essa questão mais cristalinamente foi Kerwin (1996, p. 
297), que, ao analisar a teoria do agente-principal, afirmou que

os grupos de interesse nunca são considerados os principais, 
mas influenciam profundamente essas outras instituições. 
Suas ações estimulam e por vezes motivam as do Congresso, 
da Casa Branca e dos tribunais. Quando ameaçados pela ação 
ou inação dos burocratas, os grupos de interesse vão ao Con-
gresso e à Casa Branca pedir ajuda.

O que ocorreu com as teorias que tratam da regulação foi um mo-
vimento pendular que passou de um extremo de ênfase aos interesses 
sociais a um extremo de atenção às instituições, sem conseguir articular 
uma abordagem mais equilibrada que desse conta de balancear interes-
ses e instituições. Não tenho a intenção de esboçar aqui qualquer teoria 
que dê conta de abarcar esses dois elementos fundamentais para a com-
preensão da regulação estatal. Mas é premente chamar a atenção para a 
importância, especialmente na ciência política, de resgatar o papel dos 
grupos de interesse, inserindo-os de forma coerente na análise das insti-
tuições políticas, com vistas a explicar mais fidedignamente a realidade.  

É essa lacuna que busquei preencher ao estudar o lobby na 
regulação da publicidade de alimentos da Anvisa. Procurei analisar as 
estratégias e a influência dos grupos de interesse ao longo da tramita-
ção dessa resolução, ao mesmo tempo em que levei em consideração a 
autonomia burocrática da Anvisa e o papel exercido por outros atores 
institucionais, como o Executivo federal, o Congresso Nacional e o Po-
der Judiciário, de modo a alcançar a tradução mais fiel possível desse 
jogo político.




