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Capítulo 3

Grupos de interesse e agências 
reguladoras

Ao recapitularmos as principais teorias da regulação, observa-
mos a necessidade de, sem deixar de atentar aos aspectos institucio-
nais do jogo político, conferir maior atenção à atuação dos grupos de 
interesse. Assim, torna-se relevante traçar um breve panorama da lite-
ratura sobre grupos de interesse, com particular ênfase para um con-
junto de estudos mais recentes que buscou aferir a influência desses 
grupos na formulação das regras das agências governamentais me-
diante a observação de sua atuação em mecanismos de participação. 
Igualmente importante é situar a recente literatura brasileira sobre 
agências reguladoras, especialmente a vertente que buscou conjugar 
esse novo formato institucional com a atuação dos grupos de interesse. 

Lobby e grupos de interesse

A literatura que trata dos grupos de interesse, de raiz norte-ame-
ricana, costuma focar a ação desses grupos no âmbito do Congresso, 
dada a importância histórica e institucional deste Poder na configura-
ção política daquele país. Além disso, o Poder Legislativo é, de manei-
ra geral, uma arena mais plural, o que confere maior acesso aos grupos 
de interesse. Os estudos nessa área são bastante amplos, podendo fo-
car as táticas utilizadas pelos grupos de interesse (Schlozman; Tierney, 
1986; Kerwin, 1996; Furlong, 1997; Furlong; Kerwin, 2005) ou avaliar 
a influência desses grupos, comparando votações e financiamento de 
campanhas, por exemplo. 

No Brasil, diversos autores também procuraram avaliar a ação 
política dos grupos de interesse no Congresso Nacional, especialmen-
te pela observação da atuação da Confederação Nacional da Indústria 
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(CNI) (Mancuso, 2007; Santos, 2011). Cabral (2007) procurou alargar 
essa linha de estudos e, paralelamente à sua análise no Congresso Na-
cional, focou o impacto da participação do empresariado em um órgão 
do Poder Executivo, o Conselho Nacional de Meio Ambiente (Conama).

No âmbito do Poder Executivo, os estudos no Brasil enveredaram 
por análises mais amplas sobre os padrões de relacionamento entre o 
governo e os grupos de interesse, usando conceitos como clientelis-
mo, anéis burocráticos e corporativismo (Cardoso, 1975; Diniz; Boschi, 
1978; Schmitter, 1971; Nunes, 1997), afastando-se de abordagens mais 
concretas sobre a ação política, ou seja, o lobby propriamente dito dos 
grupos de interesse. 

Internacionalmente, o padrão foi o mesmo, ou seja, os estudos 
sobre a relação entre grupos de interesse e órgãos do Poder Executivo 
tinham uma abordagem mais abrangente e teórica, do que é exemplo 
justamente a teoria da captura. É por isso que Baumgartner e Leech 
(1998, p. 145, tradução nossa) afirmam que “surpreendentemente pou-
ca pesquisa empírica foi feita a respeito do papel dos grupos de inte-
resse na formulação de regras e políticas pelos órgãos do Executivo”. 

Essa relativa desatenção à atuação dos grupos de interesse jun-
to ao Poder Executivo é particularmente surpreendente nos Estados 
Unidos, na medida em que um papel formal para sua participação 
na formulação de regras das agências foi previsto pela legislação do 
país. Em 1946, foi editado o Administrative Procedure Act – APA –, que 
obrigava as agências norte-americanas a publicarem as propostas de 
regulamento no Federal Register (Diário Oficial) e solicitar comentários 
escritos às propostas – notice and comment period (equivalente às con-
sultas públicas) – antes de a agência definir o formato final da reso-
lução a ser adotada. Todos esses documentos são públicos e podem 
ser acessados para se verificar as contribuições feitas pelos grupos de 
interesse. As agências reguladoras no Brasil adotaram o espírito dessa 
lei, criando mecanismos de participação, como as consultas e as audi-
ências públicas. A maneira mais simples e direta de analisar a ação e a 
influência dos grupos de interesse no processo regulatório é por meio 
dos mecanismos de participação pública utilizados pelas agências. 

Foi justamente esse o caminho trilhado por diversos autores nor-
te-americanos, a partir da década de 1990, ao buscar aferir a influên-
cia dos grupos de interesse nas decisões das agências do governo por 
meio da observação das sugestões feitas por esses grupos às resoluções 
propostas. Talvez a primeira autora a adotar o inovador desenho de 
pesquisa que levava em conta as contribuições dos grupos de interesse 
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nas normas editadas pelas agências tenha sido Golden (1998), que co-
teja as minutas de 11 resoluções, tal qual propostas pelas três agências 
analisadas, com sua versão final, de modo a inferir se as mudanças 
ocorreram de acordo com as sugestões propostas. Seu trabalho tam-
bém é o primeiro a propiciar um quadro preciso sobre a participação 
dos grupos de interesse nas agências, ao analisar exatamente quem são 
os grupos que contribuem para as normas propostas. Suas principais 
conclusões mostram um predomínio da participação do empresaria-
do, mas com grande variação entre as agências, e uma capacidade dos 
grupos de interesse de afetar o resultado final da resolução. 

Em uma variação dessa metodologia, West (2004) também focou 
nas alterações feitas em uma amostra de 42 resoluções, em 14 agências, 
mas baseou-se em entrevistas com os burocratas envolvidos no processo 
para aferir se houve mudanças e se as mesmas se deram em função dos 
comentários feitos pelos grupos de interesse. Contar com o julgamento 
dos funcionários públicos foi um importante avanço metodológico tra-
zido pelo autor, pois é impossível imputar causalidade partindo apenas 
das observações das contribuições feitas pelos grupos de interesse. 

Caudatária dessa linha, Yackee (2005) redesenha sua metodologia 
de pesquisa de modo a permitir amplas generalizações referentes ao im-
pacto exercido pelos comentários nas consultas públicas. Com esse obje-
tivo, a autora coleta mais de mil contribuições em dezenas de resoluções 
e faz análise de conteúdo para verificar se os comentários afetaram a 
versão final da regulação e quem são os principais beneficiados. 

A partir dessa metodologia pioneira, que permite amplas gene-
ralizações, Yackee buscou, em parceria com diversos autores, variar as 
possibilidades de análise, tratando de temas correlatos. Assim, Yackee 
e Yackee (2006) estudaram o viés empresarial na incorporação dos co-
mentários às versões finais das resoluções. Kelleher e Yackee (2006) 
procuraram aferir como as interações informais entre os grupos de in-
teresse, os legisladores e os governadores, por um lado, e as agências, 
por outro, afetaram as políticas regulatórias nos estados norte-ameri-
canos. McKay e Yackee (2007) avaliaram o impacto da competição en-
tre grupos de interesse nas decisões das agências. Naughton, Schmid, 
Yackee e Zhan (2009) analisaram a relevância de fazer comentários em 
um estágio inicial do processo decisório, de modo a moldar os passos 
seguintes da tramitação da regulação e ter maior influência sobre o 
que será incorporado. 
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Yackee (2011) buscou analisar o papel de conversações prévias à 
proposição da regulação, com vistas a definir ou bloquear a agenda re-
gulatória. Nelson e Yackee (2011) estudaram as condições sob as quais as 
coalizões são mais efetivas no lobby para afetar o conteúdo final das reso-
luções. Na esteira desses estudos ancorados nas contribuições dos grupos 
de interesse, Rinfret (2011) faz uso de frame analysis para estudar como 
a ação dos grupos de interesse em uma fase anterior à consulta pública 
molda a linguagem utilizada pelas agências na proposta de resolução.

Agências reguladoras e lobby

O Brasil, em que pese o recente e louvável esforço de aprofundar 
as pesquisas sobre lobby, não tem ainda uma tradição forte em estu-
dos sobre grupos de interesse. Essa assertiva é ainda mais verdadeira 
quando se trata da atuação dos grupos de interesse junto ao Poder 
Executivo. De todo modo, o próprio desenvolvimento das agências 
reguladoras no país e de uma literatura a elas relacionada acabou por 
operar uma convergência dos estudos brasileiros mais recentes na área 
com as abordagens norte-americanas de lobby nas consultas públicas. 

A literatura sobre regulação no Brasil é bastante recente, tendo 
acompanhado a evolução institucional do país, que criou suas primeiras 
agências reguladoras na década de 1990. Com a novidade institucional, 
vários estudos focaram a formação das agências, observando as tramita-
ções no Congresso Nacional e o debate político no interior do Executivo, 
que capitaneou todo esse processo (Piovesan, 2002; Nunes et al., 2007). 
Outros ainda buscaram compreender o significado institucional da cria-
ção das agências no âmbito da arquitetura político-institucional do país, 
identificando mudanças e continuidades (Cruz, 2007; Ramalho, 2007; 
Gomide, 2011). O desenho institucional das agências também foi tema 
recorrente, especialmente para aqueles preocupados com accountability 
e os mecanismos de participação (Pó, 2004; Pó; Abrucio, 2006). 

Mas talvez o principal esforço empreendido pela academia bra-
sileira tenha sido no sentido de compreender por que delegar poderes 
a burocratas não eleitos, que não poderiam ser exonerados imotivada-
mente, e as questões daí decorrentes, como autonomia e credibilidade. 
Correa et al. (2006) estudaram a “hipótese da credibilidade”, segundo 
a qual, o governo abriria mão de certas prerrogativas em prol de uma 
administração técnica e autônoma que garantisse estabilidade nas re-
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gras e, por conseguinte, credibilidade aos investidores, ao sinalizar a 
não interferência política. Pavão (2008) analisou a questão da credibili-
dade regulatória em dois setores de infraestrutura no Brasil. 

No entanto, ao mesmo tempo em que o governo abre mão de 
certos poderes e prerrogativas, ele busca controlar as agências, de tal 
forma que seus interesses (e dos eleitores a quem ele responde) sejam 
levados em conta no processo regulatório. Assim, é importante estudar 
em que medida se dá esse controle governamental e de quais instru-
mentos o governo dispõe para garantir a conformidade das ações das 
agências. Nesse sentido, Silva (2011a) analisou o reflexo da política 
de nomeações na autonomia do Conselho Administrativo de Defesa 
Econômica (CADE), enquanto Gheventer (2003) discutiu a autono-
mia do CADE em relação ao Executivo e ao Legislativo, mostrando o 
predomínio do Poder Executivo no arcabouço político-institucional 
do país. Outros autores focaram a atuação do Poder Legislativo na 
construção das agências reguladoras e seu papel de controle em rela-
ção a essas agências, garantindo a accountability nos processos regu-
latórios (Godoi, 2005; Oliva, 2006). 

Poderíamos, grosso modo, distinguir entre dois olhares possí-
veis para as agências reguladoras: um que focaliza os principais atores 
estatais e outro mais atento à atuação dos grupos de interesse. Todos 
os trabalhos citados optaram pelo primeiro caminho, investigando a 
relação das agências com outros poderes políticos, principalmente o 
Executivo e o Legislativo. A segunda via, que destaca o lobby dos gru-
pos de interesse, foi relegada a um segundo plano, o que é compreen-
sível, especialmente tendo-se em vista as dificuldades metodológicas 
relacionadas à análise da ação desses grupos. No entanto, alguns tra-
balhos, na mesma linha dos estudos norte-americanos mencionados, 
focados nas contribuições por meio de mecanismos de participação, 
buscaram avaliar o impacto da influência dos grupos de interesse so-
bre a regulação implementada pelas agências reguladoras. 

Mattos (2004) tratou da participação e influência dos grupos de 
interesse em 10 consultas públicas sobre universalização de serviços de 
telecomunicações na Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) 
entre os anos de 1998 a 2003. Alves (2008) buscou avaliar a participação 
dos grupos e sua influência na versão final de 11 resoluções no âmbito 
da Anvisa entre os anos 2000 e 2006 sobre os temas de acesso e qualida-
de em serviços de saúde. 
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Silva (2012) mediu o impacto exercido pelos grupos de interesse a 
partir da análise de todas as resoluções submetidas a audiências públi-
cas na Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) entre 1998 a 2006, 
enquanto Baird e Fernandes (2014) analisaram todos os comentários 
realizados nas audiências públicas da Agência Nacional de Aviação 
Civil (Anac) entre 2007 e 2012 para explicar não apenas quais grupos 
têm suas contribuições incorporadas nas regulações expedidas, mas 
também a razão de alguns grupos serem mais beneficiados que outros.

Teorias da regulação e dos grupos de interesse: uma 
conexão necessária

É curioso notar como opera a ciência na busca por explicar a 
complexa realidade social existente. Às vezes, dá-se ênfase a um fator 
que nos ajuda a entender um fenômeno, mas acabamos deixando al-
guma variável importante descoberta. Mas é assim que avança a ciên-
cia mesmo, buscando cobrir parte da realidade, até que outra pessoa 
ou grupo note uma falta e complete esse “buraco” com novas teorias, 
hipóteses, pesquisas. 

A teoria da captura, na economia, chamou a atenção para os gru-
pos de interesse, mas deixou de lado o papel das instituições e atores 
políticos. A ciência política buscou completar essa lacuna, mas não 
deu a devida importância aos grupos de interesse. Essa mesma dis-
ciplina procurou corrigir isso e inaugurou diversas linhas de estudo 
sobre lobby, como vimos acima, analisando as estratégias dos grupos 
de interesse ou sua atuação política junto ao poder público. No entan-
to, muitos desses trabalhos tinham um foco demasiado estreito, anali-
sando o jogo político e de influência em apenas um Poder ou somente 
numa fase do processo decisório, como é o caso dos estudos que acom-
panharam as contribuições dos grupos de interesses nas consultas ou 
audiências públicas. 

Nesse sentido, seria importante buscar pontos de conexão e res-
gatar contribuições valiosas de cada um desses arcabouços teóricos, 
com vistas a se municiar das melhores ferramentas para entender 
como se dá a interação entre grupos de interesse e instituições políticas 
numa abordagem mais ampla e completa.
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Uma vertente teórica na qual vale se inspirar para buscar esta-
belecer essas pontes entre grupos de interesse e instituições são os es-
tudos de policy subsystems, nichos de políticas públicas nos quais se 
estabelecem relações próximas entre grupos de interesse, agências e 
comissões do Congresso (Fritschler, 1969; Heclo, 1978). As pesquisas 
nesta área costumavam apresentar uma perspectiva longitudinal, ana-
lisando extensivamente uma única política pública (como Fritschler 
[1969], que estuda a regulação da indústria do cigarro) e abarcando 
todos os atores envolvidos no processo.

Assim como as teorias da regulação e as teorias dos grupos de 
interesse parecem não se comunicar, de acordo com Baumgartner e 
Leech (1998, p. 121, tradução nossa), “parece haver uma linha invisível 
entre os estudos de policy system e os estudos de grupos de interesse, 
e há pouca intersecção entre as duas linhas de pesquisa”. Nesse senti-
do, as abordagens que enfocam os grupos de interesse parecem estar 
mais interessadas em desvendar suas estratégias, problemas de ação 
coletiva ou influência, mas de maneira muito restrita, ao passo que 
as teorias que dão maior atenção às instituições políticas acabam por 
relevar o papel mais direto dos grupos de interesse. 

Este livro procura contribuir para aproximar e considerar as di-
versas abordagens e vertentes, focando as estratégias e a influência po-
lítica dos grupos de interesse, mas levando em conta o papel de ou-
tras arenas políticas. Assim, nosso olhar estará voltado para a atuação 
política dos grupos de interesse desde 2005, início da tramitação da 
matéria, até 2011, ano seguinte à expedição da resolução que buscava 
regular a publicidade de certos tipos de alimentos, explicitando como 
buscaram mobilizar em seu benefício os principais atores políticos, 
bem como sua capacidade de influência. Trata-se, desta forma, de um 
trabalho que busca compatibilizar, em alguma medida, os estudos de 
policy subsystem com aqueles focados nos grupos de interesse, ajudando 
a apagar a “linha invisível” referida por Baumgartner e Leech (1998).        

De modo mais concreto, à maneira dos estudos focados na atu-
ação dos grupos de interesse nas consultas públicas, partiremos da 
observação da Consulta Pública no 71 da Anvisa, que abriu o debate 
público a respeito da regulação da publicidade de alimentos, buscan-
do avaliar a assimetria de representação e o papel desse instrumento 
para que os grupos façam valer seus interesses. Mas pretendemos dar 
um passo além. Ancorados nos relatos de ampla gama de grupos e 
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pessoas envolvidos no processo e no exame de diversos documentos, 
analisaremos detidamente outros estágios e atores do processo, como 
a audiência pública, o papel da Procuradoria Federal da Anvisa, a ação 
da Advocacia-Geral da União (AGU), o posicionamento do Ministério 
da Saúde e a função desempenhada pelo Congresso Nacional, além do 
próprio lugar da Anvisa nessa intrincada teia de relações políticas. To-
dos esses processos e instituições serão analisados tendo como pano de 
fundo as ações estratégicas dos grupos de interesse. O resultado final, 
espera-se, é a construção de um quadro mais claro a respeito da atua-
ção e articulação política dos grupos de interesse junto a diversos atores 
políticos para influenciar o processo regulatório encetado pela Anvisa. 


