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Capítulo 4

Contextualizando o jogo político

Para melhor analisar o processo decisório da regulação da pu-
blicidade de alimentos no Brasil, com as estratégias dos grupos de in-
teresse e os resultados desse lobby, apresento neste capítulo, previa-
mente, um mapa do jogo político, identificando os atores envolvidos, 
as motivações da Anvisa para propor essa regulação e algumas inicia-
tivas anteriores da agência na área de publicidade. Essa contextualiza-
ção nos ajudará a entender a visão e os objetivos da Anvisa, bem como 
a força dos principais players em torno da regulação. 

Antes, porém, exponho brevemente a metodologia utilizada na 
parte empírica da pesquisa, que permitiu tanto mapear o cenário do 
jogo político e identificar os principais grupos de interesse atuantes, 
como analisar o processo decisório em todas as suas etapas. Para a 
consecução desses objetivos, lancei mão de três métodos: 1) pesquisa 
bibliográfica; 2) pesquisa documental; e 3) trabalho de campo com a 
realização de entrevistas semiestruturadas. 

A pesquisa bibliográfica, recorrendo a diversos trabalhos acadê-
micos, especialmente artigos publicados em revistas internacionais, foi 
importante para ter um panorama do estado da arte da literatura cientí-
fica na área de saúde, particularmente a discussão a respeito das doenças 
crônicas não transmissíveis, da obesidade e de propostas regulatórias.

A pesquisa documental amparou-se em três tipos principais de ma-
teriais: a) documentos oficiais de governo; b) relatórios elaborados pelos 
grupos de interesse; e c) matérias jornalísticas. Os documentos oficiais fo-
ram os mais vastamente explorados, pois permitiram reconstituir todas 
as etapas do processo decisório investigado. Foi por meio deles que tive 
acesso a todo o material produzido pela Anvisa a respeito da regulação 
da publicidade de alimentos, especialmente as normas publicadas no Di-
ário Oficial da União, como as resoluções que criaram o grupo de traba-
lho sobre o tema, lançaram a consulta pública e aprovaram a regulação.
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A consulta estendeu-se também à legislação pertinente relacio-
nada à publicidade, o que inclui diversos artigos da Constituição Fe-
deral e atos legislativos do Congresso Nacional. Pareceres de outros 
órgãos envolvidos na matéria, como o Conselho Nacional de Saúde 
(CNS), ligado ao Ministério da Saúde, e a Advocacia-Geral da União 
(AGU), também foram contemplados, assim como as decisões judi-
ciais referentes à norma aprovada na Anvisa. 

Os documentos elaborados pelos grupos de interesse também fo-
ram úteis para entender suas posições e estratégias. Destacam-se livros 
publicados e sites criados sobre o tema, pareceres jurídicos contratados 
pelos grupos empresariais, abaixo-assinados e cartas de apoio e de pres-
são aos órgãos estatais subscritos pelas organizações da sociedade civil, 
bem como peças jurídicas elaboradas para o processo judicial. Matérias 
de jornais de grande circulação, bem como de veículos especializados, 
também foram extensivamente utilizadas para ajudar no mapeamento 
do cenário político, uma vez que um tema polêmico como o aqui es-
tudado gerou grande interesse da mídia. Artigos de opinião também 
auxiliaram na identificação das posições dos grupos de interesse.

O terceiro e decisivo método foi o trabalho de campo, realiza-
do por meio de entrevistas semiestruturadas com representantes go-
vernamentais, organizações da sociedade civil, grupos empresariais e 
acadêmicos. As entrevistas foram fundamentais para a reconstituição 
da linha do tempo e a criação de uma narrativa equilibrada sobre os 
principais fatos ocorridos e sobre as ações e estratégias dos grupos de 
interesse, complementando e conferindo coerência ao que a evidência 
documental já havia apontado.

Entrevistas semiestruturadas significam que partimos de um 
rol predeterminado de questões, mas garantindo flexibilidade nas 
perguntas, conforme novas informações eram reveladas pelos inter-
locutores. As perguntas feitas aos entrevistados seguiram dois eixos 
básicos: 1) compreensão da estratégia de ação política dos grupos de 
interesse, com a identificação das principais arenas institucionais de 
atuação; 2) percepção acerca dos resultados políticos alcançados como 
consequência da influência exercida.   

Durante a pesquisa, foram realizadas entrevistas com 24 atores 
estratégicos do governo, indústria e sociedade civil entre 22/12/2011 e 
02/04/2012. Trechos das entrevistas, gravadas em sua maioria, aparecem 
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entre aspas ao longo do texto. O quadro a seguir apresenta uma classi-
ficação das instituições entrevistadas por categoria à qual pertencem.

Quadro 4.1 – Instituições entrevistadas

Grupo de Informantes

Governo
Executivo

Anvisa
Ministério da Saúde

Legislativo Câmara dos Deputados

Sociedade Civil

Setor Regulado

ABIA (Associação Brasileira das Indústrias 
da Alimentação)
ABIR (Associação Brasileira da Indústria de 
Refrigerantes e Bebidas Não Alcoólicas)
 Conar (Conselho Nacional de 
Autorregulamentação Publicitária)

Grupos de Interesse 
Público 

Instituto Alana
IDEC (Instituto Brasileiro de Defesa do 
Consumidor)
USP (Universidade de São Paulo)

UnB (Universidade de Brasília)

Fonte: elaborado pelo autor com base nos dados da pesquisa.

Estudar lobby, ou seja, influência política, é sempre muito de-
safiador. Os obstáculos para se estabelecer relações de causa e efeito 
entre a ação de um grupo e o resultado de uma política pública são 
enormes. Afinal, quem garante que uma política pública que beneficia 
uma parcela do empresariado foi aprovada pelo Congresso Nacional 
em função da pressão exercida por este ou aquele grupo de interesse? 
Talvez o próprio governo estivesse interessado em sua aprovação para 
estimular a economia, por exemplo. Ou, em realidade, a política apro-
vada contemplava apenas parcialmente os interesses do setor privado, 
tendo sido fruto de disputas e negociações entre vários atores políticos. 

Essas dificuldades metodológicas não são triviais e certamente 
contribuíram para um relativo afastamento dos pesquisadores em re-
lação a esse tema. Em que pesem os obstáculos, o fato é que o lobby 
existe e é cotidianamente exercido pelos mais diversos grupos de inte-
resse. Ou seja, é parte da realidade de todas as sociedades. Assim, se 
quisermos de fato entender como funciona a política brasileira, é fun-
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damental que busquemos estudar o lobby. As dificuldades inerentes 
a esse processo não podem servir de desculpa para a inação, mas sim 
de estímulo à descoberta de novas formas de estudar a questão e ao 
desvendamento do processo decisório. Espero que esta pesquisa seja 
uma pequena contribuição nesse sentido. 

Panorama das doenças crônicas não transmissíveis 
(DCNT) no Brasil e no mundo

 A intenção da Anvisa de regular a publicidade de alimentos, a 
partir de 2005, baseou-se em diagnósticos e recomendações nacionais 
e internacionais referentes ao aumento da incidência de doenças crôni-
cas não transmissíveis (DCNT), como diabetes, doenças cardiovascu-
lares, pressão alta e câncer. Nesse mesmo ano, de acordo com relatório 
da Organização Mundial da Saúde (OMS), esse tipo de doença seria 
responsável por cerca de 60% das aproximadamente 58 milhões de 
mortes previstas para ocorrer no mundo, muito acima do número de 
mortes associadas a doenças infecciosas. Já se projetava à época, acer-
tadamente, que, em 2020, 75% das mortes no mundo seriam decor-
rentes de doenças crônicas não transmissíveis. E, ao contrário do que 
se poderia supor, as DCNT atingiam de forma muito mais pesada os 
países em desenvolvimento, visto que 80% das mortes por esse tipo de 
doença ocorriam em países de renda média ou baixa (OMS, 2005). No 
Brasil, estimava-se que, em 1998, 59% das mortes eram decorrentes de 
doenças crônicas não transmissíveis (Brasil, 2005e).

 Os principais fatores de risco para essas doenças, além de ida-
de, sexo e genética, estão relacionados ao comportamento, como uso 
abusivo de bebidas alcoólicas, tabagismo, sedentarismo, obesidade e 
alimentação inadequada. A prevenção das DCNT requer políticas pú-
blicas de promoção da saúde que mitiguem a ocorrência desses fatores 
de risco, especialmente por meio do incentivo à criação de ambientes 
que promovam escolhas saudáveis. Essas políticas abarcam desde a 
conscientização até a implementação de medidas de controle do taba-
gismo, do uso nocivo de álcool e da alimentação não saudável, como 
restrição da publicidade, do acesso a esses produtos e medidas fiscais, 
como o aumento de impostos.  
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No caso da alimentação especificamente, o controle da obesidade 
é um ponto particularmente crítico, pois o mundo como um todo já 
apresentava dados alarmantes nesse sentido. A OMS estimava que, em 
2005, mais de 1 bilhão de pessoas apresentava sobrepeso, enquanto 
mais de 300 milhões estavam obesas. Como resultado, ao menos 2,6 
milhões de pessoas morriam por ano em decorrência do sobrepeso 
ou da obesidade. Outras 2,7 milhões morriam anualmente como 
consequência do baixo consumo de frutas e vegetais (OMS, 2005).

No Brasil, dados da Pesquisa de Orçamentos Familiares (POF), re-
alizada em 2002 e 2003 pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
(IBGE) e pelo Ministério da Saúde, mostravam que já passava de 40% a 
população adulta acima do peso, sendo que quase 10% das pessoas eram 
consideradas obesas. No caso das crianças, a situação era ainda pior, pois 
a prevalência de obesidade triplicou no país em um intervalo de apenas 
20 anos, passando de 4,1% em meados da década de 1970 para pratica-
mente 14% em meados de 1990 (Brasil, 2007c). 

Os custos associados às doenças crônicas não transmissíveis eram 
enormes já nessa época, atingindo a cifra de R$ 7,5 bilhões. Doenças de 
longa duração e que por isso exigem ampla e contínua gama de proce-
dimentos e serviços de saúde, as DCNT absorviam 69,1% dos gastos 
do Sistema Único de Saúde (SUS) com atenção à saúde (Brasil, 2005e).

Para enfrentar os fatores de risco relacionados à alimentação ina-
dequada e à obesidade, ações de promoção da saúde incluem a educa-
ção para uma alimentação saudável, o fomento à produção de deter-
minados tipos de alimentos, como orgânicos e de base agroecológica, e 
a medidas regulatórias que, ao desestimularem o comportamento não 
saudável e diminuírem a vulnerabilidade do indivíduo a ambientes 
obesogênicos9, incentivem a adoção de comportamentos saudáveis.

Os maus hábitos alimentares referem-se, principalmente, ao con-
sumo crescente e excessivo de alimentos considerados de baixo teor 
nutricional, como açúcar, sódio, gordura saturada e gordura trans. 
Esse padrão alimentar é crescente e fortemente estimulado pela pu-
blicidade, que tem como foco a promoção comercial desses alimentos, 
especialmente aquela voltada ao público infanto-juvenil. Os números 
do setor publicitário denotavam a importância do setor alimentício 
na economia brasileira: dos R$ 40 bilhões investidos em publicidade 
9 Obesogênico é um termo cunhado na área de nutrição e que se refere a um ambiente cujos 
fatores são conducentes ao ganho de peso.
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no ano de 2006, R$ 1.777 bilhão (3%) foi direcionado aos alimentos, e 
outros R$ 423 milhões (1,06%), aos refrigerantes. Enquanto isso, ape-
nas 0,47% foi destinado à publicidade de brinquedos e acessórios, por 
exemplo (Ibope, 2006). 

Grande parte da publicidade veiculada nos meios de comunica-
ção, especialmente a televisão, é composta por produtos alimentícios de 
baixo teor nutricional, como os mencionados acima. Uma pesquisa de 
2006 sobre o perfil da publicidade de alimentos na televisão brasileira 
categorizou os alimentos em 4 grupos: 1) gorduras, óleos e doces; 2) lei-
te, queijo e iogurte; 3) carne, ovos e leguminosas; e 4) pão, cereais, arroz 
e massa. A análise da frequência de veiculação desses grupos revelou 
que a primeira categoria, mais prejudicial à saúde, aparece disparado 
em primeiro lugar, com 57,8% dos anúncios televisivos. Tem-se, assim, 
uma inversão da pirâmide de alimentação ideal (Nascimento, 2007).

Corroborando esses dados, uma pesquisa do mesmo ano do 
Observatório de Políticas de Segurança Alimentar e Nutricional (OP-
SAN), ligado à Universidade de Brasília (UnB), verificou, por meio do 
monitoramento de 1.040 horas de programação em canais fechados 
de televisão voltados ao público infantil, que 72% dos anúncios eram 
de produtos não saudáveis (Monteiro; Coutinho; Recine, 2008). Dian-
te desse cenário, diversos países vinham adotando medidas de regu-
lamentação ou autorregulamentação da publicidade, especialmente 
para crianças (Hawkes, 2004).

Com base nessa realidade, que não se restringia ao Brasil, a OMS 
lançou em 2004 a “Estratégia Global para Alimentação Saudável, Ati-
vidade Física e Saúde”, marco no debate mundial sobre o papel da 
publicidade de alimentos nos hábitos alimentares. Aprovado pela 57a 
Assembleia Mundial da Saúde, o documento recomendava o desen-
volvimento de abordagens multissetoriais para lidar com a promoção 
de alimentos saudáveis, especialmente para as crianças. Mais especifi-
camente, o item 3 do ponto 46 do documento orientava expressamente 
os governos a “colaborar com os grupos de consumidores e do setor 
privado (incluindo o da publicidade) a fim de formular critérios mul-
tissetoriais apropriados para a comercialização dos alimentos dirigida 
às crianças, abordando questões como o patrocínio, a promoção e a 
publicidade” (OMS, 2004). 
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No Brasil, o Ministério da Saúde instituiu, por meio da Portaria 
n. 596/2004, grupo técnico assessor para analisar a “Estratégia Global” 
e propor medidas sobre o tema. No ano seguinte, o grupo publicou a 
“Análise da Estratégia Global para Alimentação Saudável, Atividade 
Física e Saúde”, que esmiuçou o documento da OMS e validou suas 
conclusões. Além disso, a Política Nacional de Alimentação e Nutrição 
(PNAN), de 2003, e a Política Nacional de Promoção da Saúde (PNPS), 
ratificada pelo ministério em 2006 e que endossa a “Estratégia Global”, 
preconizavam a regulamentação da publicidade de alimentos, especial-
mente aquela direcionada ao público infanto-juvenil (Brasil, 2006a). 

É nesse contexto amplamente favorável a uma forte atenção à ali-
mentação saudável que a Anvisa resolveu propor uma resolução que 
disciplinasse a publicidade de alimentos no Brasil, restringindo-a para 
as bebidas com baixo teor nutricional e aqueles produtos que contives-
sem quantidades elevadas de açúcar, de gordura saturada, de gordura 
trans e de sódio.

Os principais players 

 O tema posto em discussão pela Anvisa já seria por si só bas-
tante polêmico, mas se tornou ainda mais conflituoso na medida em 
que as restrições previstas na minuta da resolução eram bastante se-
veras, e colocariam o Brasil como um dos países com legislação mais 
avançada no mundo no sentido de limitar a publicidade de alimentos. 
Em parte, a dificuldade em lidar com o tema tinha a ver com o cará-
ter incipiente da discussão no mundo. Hawkes (2004), ao fazer um 
estudo comparativo sobre o marketing de alimentos para crianças em 
73 países, verificou que 1) ainda não se reconhecia o alimento como 
uma categoria especial do ponto de vista da saúde pública; e 2) apesar 
de 85% dos países apresentarem alguma forma de regulamentação ou 
autorregulamentação, havia grande heterogeneidade nos cenários re-
gulatórios, não havendo consenso a respeito do melhor modelo.

 Seja como for, o fato é que a proposta de regulação posta em 
marcha pela Anvisa afetava diretamente poderosos interesses econô-
micos, como a indústria de alimentos e a de publicidade. No caso des-
ta última, devemos ter em mente que o leque de interesses envolvidos 
é bastante extenso, na medida em que o setor de publicidade está as-



82

sentado em um tripé composto por anunciantes, agências e veículos de 
comunicação. O quadro a seguir oferece alguns dados que mostram o 
peso do setor como um todo na economia nacional à época em que o 
tema era debatido na Anvisa.

Quadro 4.2 – Indicadores  Econômicos da Indústria de Publicidade

Faturamento (2008) % PIB (2008) Nº Empregado (2008)

R$ 21,4 bilhões 4% 711 mil

Fonte: elaborado pelo autor com base nos dados do Grupo de Mídia São Paulo (2011) e 
ABAP/IBGE (2008)

Vale lembrar, ainda, que alguns dos maiores anunciantes são do 
setor de alimentação, o que reforça a convergência de interesses entre 
este setor e o de publicidade. Ao mapear a ação política dos grupos 
de interesse empresariais durante o processo de regulação, apuramos 
que o principal representante desse setor era o Conselho Nacional de 
Autorregulamentação Publicitária (Conar), que engloba diversas enti-
dades do setor privado e que já havia travado outros dois embates com 
a Anvisa, como veremos adiante. 

O Conar, formado originalmente pela ABA (Associação Brasi-
leira de Anunciantes), ABAP (Associação Brasileira das Agências de 
Publicidade), ABERT (Associação Brasileira de Emissoras de Rádio 
e Televisão), ANER (Associação Nacional dos Editores de Revistas), 
ANJ (Associação Nacional de Jornais) e Central de Outdoor, foi pos-
teriormente integrado pela ABTA (Associação Brasileira de Televisão 
por Assinatura), IAB Brasil (Interactive Advertising Bureau) e Feneec 
(Federação Nacional das Empresas Exibidoras Cinematográficas).

Antes de irmos adiante, é importante compreender o papel do 
sistema de autorregulamentação no Brasil, exercido pelo Conar, cuja 
modelo finca raízes na experiência britânica. Assim como em outros 
países, o Brasil não possui um órgão governamental exclusivamente 
investido de poder para regular a publicidade. A responsabilidade 
pela regulamentação está a cargo do Conar, organização não gover-
namental (ONG) fundada em 1980 e composta pelas entidades do 
mercado publicitário brasileiro, cuja missão é estabelecer parâmetros 
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para o exercício da publicidade, fazendo recomendações e aplicando 
penalidades quando considerar cabível. Ressalve-se, no entanto, que 
algumas disposições constitucionais tratam diretamente de publici-
dade. Há, ainda, o Código de Defesa do Consumidor (CDC), que, ao 
tratar das relações de consumo, regula também a promoção de pro-
dutos e serviços, cuidando, especialmente, da publicidade abusiva e 
enganosa. Nesse sentido, o Brasil possui um sistema misto de controle 
da publicidade, em que coexistem a legislação federal e a autorregula-
mentação operada pelo Conar.   

O Conar, regido principalmente pelo Código Brasileiro de Au-
torregulamentação Publicitária, zela pela liberdade de expressão co-
mercial e defende a autorregulamentação do mercado publicitário, já 
tendo se oposto, até a regulação da publicidade de alimentos, por duas 
vezes à regulamentação estatutária da publicidade encetada pela An-
visa. A regulamentação estatutária é aquela estabelecida pelo Estado e 
imposta ao setor regulado. Obviamente, até por uma questão de sobre-
vivência, o Conar se posiciona contrariamente a esse tipo de regulação, 
na medida em que seu poder regulador seria posto em xeque. 

No setor de alimentos, o principal grupo de interesse era a Asso-
ciação Brasileira das Indústrias da Alimentação (ABIA), que congrega 
as principais empresas do ramo, como a Coca-Cola, a Nestlé, a Kraft 
Foods Brasil e a Unilever Brasil, apenas para citar algumas das maio-
res. Fundada em 1963, a entidade, que contava com 200 associados à 
época, representava 70% do setor em valor de produção (ABIA, 2010). 
Outra associação importante no setor de alimentos e que foi bastante 
atuante no tema, tendo coadjuvado a ABIA, é a Associação Brasileira 
da Indústria de Refrigerantes e Bebidas Não Alcoólicas (ABIR). Cabe 
ressaltar que diversas empresas fazem parte simultaneamente dessas 
duas associações empresariais, como a Coca-Cola. O quadro abaixo 
permite-nos ter uma ideia do peso do setor dentro da economia bra-
sileira. De acordo com representantes do governo que participaram 
das três tentativas de regulação da publicidade pela Anvisa e que, por-
tanto, lidaram com setores diversos como o de bebidas alcoólicas e 
medicamentos, a indústria de alimentos é, de longe, a que tem o lobby 
mais poderoso, superando, inclusive, a tão propalada indústria farma-
cêutica, cujo peso na economia é relativamente menor. 
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Quadro 4.3 – Indicadores econômicos da indústria de alimentos

Faturamento (2010) % PIB (2010) Nº Empregado (2010)

R$ 330 bilhões 9% 1.505 milhão

Fonte: elaborado pelo autor com base nos dados da ABIA (2010).

Esses grupos, como não poderia deixar de ser, posicionaram-se 
contrariamente à regulação proposta. Do lado oposto ao setor regula-
do estavam os grupos de interesse público, que apoiavam a resolução 
proposta na íntegra. Os dois principais grupos foram o Instituto Alana 
e o Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor (IDEC). 

O IDEC é uma associação de consumidores, sem fins lucrativos, 
fundado em 1987, cujo objetivo precípuo é conscientizar e defender os 
direitos do consumidor (IDEC, 2010). O Instituto Alana, por sua vez, é 
uma organização sem fins lucrativos que tem como missão fomentar a 
educação, a cultura e a proteção da população com vistas à melhoria da 
qualidade de vida. Um de seus focos de atuação, e que o relacionou dire-
tamente à medida proposta pela Anvisa, é o Projeto Criança e Consumo, 
iniciado em 2005, que visava à sensibilização da sociedade no tocante ao 
consumismo de crianças e adolescentes e suas potenciais consequências 
nefastas. O Projeto propugnava a proibição legal de qualquer comunica-
ção mercadológica dirigida à criança (Instituto Alana, 2010). 

A estrutura organizacional garante o suporte necessário à ação 
política desses grupos. Do lado do setor regulado, e traduzindo sua 
importância econômica, a ABIA despontava como o grupo mais estru-
turado, contando com um escritório central em São Paulo, composto 
por 3 departamentos (técnico, jurídico e econômico), perfazendo, apro-
ximadamente 30 funcionários. A associação ainda dispunha de uma 
assessoria em Brasília, responsável pelo acompanhamento e relaciona-
mento com os órgãos governamentais.

A ABIR e o Conar, por sua vez, tinham estruturas mais enxutas. 
A ABIR contava com um escritório no Rio de Janeiro com menos de 
5 funcionários. Foi somente em 2010 que a associação mudou-se para 
Brasília, ampliando seu quadro de funcionários. Independentemente 
do pessoal à disposição para a defesa de algum interesse, é importante 
estar atento a dois fatores: 1) a localização do escritório e uma represen-
tação ou não na capital do país, pois o acompanhamento e a interlocu-
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ção com o governo federal ficam prejudicados se não há uma equipe 
permanentemente à disposição para tratar desses assuntos. É o caso 
dos grupos de interesse público; 2) os recursos disponíveis, pois, a des-
peito do tamanho da equipe, a possibilidade de empregar vultosos va-
lores para defender seus interesses pode desequilibrar o jogo político. 
A ABAP, por exemplo, que também era membro da Câmara Setorial da 
Anvisa, apenas interagiu com a agência no caso dessa regulação por in-
termédio de um escritório de advocacia contratado. Da mesma forma, 
a possibilidade de encomendar pareceres de juristas renomados, como 
se verá, depende apenas do montante de dinheiro disponível.     

O Conar é um caso um pouco peculiar, pois não constitui uma 
associação empresarial de algum setor específico, embora seja um 
instrumento das diversas associações do mercado publicitário. Nesse 
sentido, a ação da indústria de publicidade não fica restrita à atuação 
do Conar. Basta um rápido olhar nas contribuições feitas durante a 
consulta pública relativa à norma proposta pela Anvisa, para se ob-
servar que todas as associações do setor de publicidade participaram 
com comentários e sugestões paralelamente ao Conar. Ações junto 
ao Poder Legislativo também são realizadas de forma independente 
por essas associações. No entanto, o Conar, representando uma voz 
única do setor publicitário, é um órgão com relevante peso político, 
especialmente no que se refere ao acesso direto a importantes atores 
governamentais. No tocante à sua estrutura, o Conar contava com 
19 funcionários, tendo um posto avançado em Brasília para fazer o 
monitoramento do processo decisório junto aos Poderes Legislativo e 
Executivo. Para lidar com questões jurídicas pontuais, o Conselho faz 
contratações ad hoc de escritórios de advocacia. 

O IDEC e o Instituto Alana, como seria de se esperar, contavam 
com estruturas relativamente enxutas. Com base unicamente em São 
Paulo, sua atuação estava mais restrita à produção de informações 
técnicas e jurídicas relativas aos direitos do consumidor e da crian-
ça, respectivamente. Outras formas de ação, como a mobilização da 
sociedade e a pressão direta a órgãos do governo, serão analisadas 
mais adiante; mas é importante observar que nenhuma das duas or-
ganizações contava com estrutura própria em Brasília para a atuação 
permanente junto ao governo. O Instituto Alana possuía aproxima-
damente 12 funcionários no total, sendo a área jurídica, que tratou do 
tema mais diretamente, composta por apenas 3 pessoas. O IDEC, por 
sua vez, contava com 65 funcionários, entre as áreas de comunicação, 
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técnica e jurídica. Mas é preciso ter em mente que essa organização 
atuava em diversas áreas para a defesa do consumidor, o que explica o 
número relativamente grande de funcionários. Apenas um advogado 
generalista, no entanto, acompanhava, de forma não exclusiva, a pauta 
da regulação da publicidade de alimentos na Anvisa.  

Exceção feita ao Instituto Alana, todas as outras entidades fize-
ram parte do grupo técnico que participou da elaboração da norma 
posta em consulta pública pela Anvisa. Além disso, a ABIA, o Conar e 
o IDEC também faziam parte da Câmara Setorial da Anvisa responsá-
vel pelo tema da publicidade. Esses grupos tiveram papel importante 
ao longo de todo o processo político da regulação da publicidade de 
alimentos proposta pela Anvisa.

Embora estejamos focando os grupos de interesse que identifica-
mos como os atores mais atuantes nesse jogo político, diversas outras 
entidades, inclusive governamentais, tiveram intensa participação, es-
pecialmente durante a consulta pública. Entre elas, destacamos, pelo 
lado dos que apoiavam a proposta da Anvisa, o Observatório de Polí-
ticas de Segurança Alimentar e Nutricional (OPSAN), da UnB, a Pro-
motoria de Justiça do Consumidor, do Ministério Público de São Pau-
lo, e o Conselho Federal de Nutricionistas (CFN). Pelo lado do setor 
regulado, podemos citar a Associação Brasileira de Franchising (ABF), 
a União da Indústria da Cana-de-Açúcar (Unica), a Associação Bra-
sileira da Indústria de Chocolate, Cacau, Amendoim, Balas e Deriva-
dos (Abicab), a Associação Brasileira das Indústrias de Queijo (ABIQ), 
além das associações que compõem o Conar. Algumas empresas indi-
vidualmente, principalmente no setor de laticínios, também enviaram 
contribuições, embora sua participação não seja tão expressiva.

As experiências anteriores de regulação da publicidade da 
Anvisa

Antes de propor regular a publicidade de alimentos, a Anvisa 
deu curso a outras duas iniciativas de regulação da publicidade. As 
incursões nessa seara e as dificuldades enfrentadas serviram de apren-
dizado institucional à agência e acabaram por conformar decisões fu-
turas no processo de regulação da publicidade de alimentos.
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A primeira tentativa de regulação da publicidade na Anvisa ocor-
reu em 2005, quando a agência propôs, na Consulta Pública n. 83, re-
gulamento que restringia a publicidade de bebidas alcoólicas com teor 
abaixo de 13 graus Gay Lussac. Em 2007, a própria agência, juntamente 
com o Conar, consultou a Advocacia-Geral da União (AGU) sobre a le-
galidade da possível resolução, invocando decreto presidencial desse 
mesmo ano que redefinia o teor das bebidas alcoólicas. A publicidade 
de bebidas alcoólicas é regulamentada pela Lei n. 9.294/1996, que só con-
sidera bebidas alcoólicas aquelas com teor alcoólico superior a 13 graus 
Gay Lussac. No entanto, o Decreto n. 6.117/2007, que estabelece a política 
nacional sobre o álcool, define, para fins dessa política, que bebida alco-
ólica é aquela que contiver 0,5 grau Gay Lussac ou mais de concentração. 

O entendimento do consultor-geral da União, aprovado pelo 
advogado-geral da União, foi que uma resolução da agência que res-
tringisse a publicidade de bebidas alcoólicas só teria respaldo legal 
mediante alteração de lei federal que regula a matéria, proposta por 
projeto de lei ou medida provisória. Diante desse cenário, a Anvisa deu 
um passo atrás, abdicando de regular o tema, e deixando para o Con-
gresso Nacional, por meio de projeto de lei, alterar a definição de be-
bida alcoólica, de modo que a agência possa instituir seu regulamento.

No mesmo ano de 2005, a Anvisa iniciou os trâmites, por meio 
da Consulta Pública n. 84/2005, para uma nova regulação, desta feita 
no setor de medicamentos, o qual a Constituição Federal (CF), em seu 
artigo 220, também sujeita a restrições na publicidade. O artigo 220, § 
4º, estabelece que “A publicidade comercial de tabaco, bebidas alcoó-
licas, agrotóxicos, medicamentos e terapias estará sujeita a restrições 
legais, nos termos do inciso II do parágrafo anterior, e conterá, sem-
pre que necessário, advertência sobre os malefícios decorrentes de seu 
uso” (Brasil, 1988). Após longo processo, a agência publicou, no fim 
de 2008, a RDC n. 96, que em texto longo e detalhado estabelecia uma 
série de condições e restrições à publicidade de medicamentos.

Novamente provocada pelo Conar, a AGU concedeu, em junho 
de 2009, poucos dias antes da entrada em vigor da norma, novo pare-
cer favorável à indústria de publicidade, que, munida desse despacho, 
recorreu à Justiça com mais embasamento, conseguindo diversas limi-
nares contrárias ao regulamento. 
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A AGU entendeu que a Anvisa, nesse caso, extrapolou os limites 
constitucionais e legais, regulando matéria que carece de normatização 
no âmbito do Congresso Nacional e invadindo esferas de competência 
de outros órgãos, como os de telecomunicações. O argumento central 
deriva do mesmo artigo 220 da Constituição, que estabelece, em seu 
parágrafo 3º, que “Compete à lei federal: II - estabelecer os meios legais 
que garantam à pessoa e à família a possibilidade de se defenderem 
de programas ou programações de rádio e televisão que contrariem o 
disposto no art. 221, bem como da publicidade de produtos, práticas 
e serviços que possam ser nocivos à saúde e ao meio ambiente” (grifo 
nosso) (Brasil, 1988). 

Ao final do despacho, o adjunto do advogado-geral da União 
recomendava a suspensão da vigência da resolução ou sua revogação 
até edição de novo ato. A despeito da recomendação, a Anvisa mante-
ve a norma em vigência, embora sua aplicabilidade esteja prejudicada, 
na medida em que diversas associações estão salvaguardadas por limi-
nares obtidas junto ao Judiciário. A agência ainda encaminhou à AGU, 
em 2009, um pedido de reconsideração a respeito do tema, elaborado 
pela Procuradoria Federal junto à Anvisa, mas o mesmo foi indeferido 
por novo parecer do adjunto do advogado-geral da União.

 A Procuradoria Federal junto à Anvisa é um órgão pertencente 
à Advocacia-Geral da União, embora tenha autonomia para defender 
a agência e interpretar a lei diferentemente da AGU. No entanto, o 
despacho final aprovado pelo advogado-geral da União a respeito da 
RDC n. 96 vincula a Procuradoria Federal, a qual não pode mais emitir 
pareceres diferentes daquele exarado pelo órgão central nem defender 
juridicamente a agência nesse caso, a não ser mediante autorizações 
ad hoc da própria AGU. A Anvisa teve e tem autonomia para manter a 
vigência da resolução, pois um parecer do advogado-geral da União, 
apenas quando aprovado pelo presidente da República, obriga a parte 
interessada a lhe dar cumprimento, de acordo com o artigo 40 da Lei 
Orgânica da AGU (Brasil, 1993).

 Nos dois casos, portanto, a AGU foi invocada pelo Conar a se 
manifestar sobre a competência legal da Anvisa para regular a publi-
cidade e decidiu, fazendo aqui uso da terminologia jurídica, garantir a 
reserva legal para quaisquer modificações normativas nesse campo à 
União (por medida provisória ou projeto de lei aprovados no Congres-
so Nacional), afastando a via regulatória, realizada por meio de agên-
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cias, como a própria Anvisa. Dessa forma, as resoluções propostas pela 
Anvisa foram barradas ou enfraquecidas pelo próprio governo, na fi-
gura do advogado-geral da União. O advogado-geral da União que 
aprovou, nos dois casos, as considerações legais do Conar a respeito 
da competência legal da Anvisa foi José Antonio Dias Toffoli, atual mi-
nistro do Supremo Tribunal Federal (STF). Nesse cenário, a proposta 
de regulação da publicidade de alimentos da Anvisa já nasceria sob 
uma espessa sombra de incertezas e controvérsias. 




