
 

SciELO Books / SciELO Livros / SciELO Libros 
 
BAIRD, M. F. Lobby e processo decisório na regulação da publicidade de alimentos. In: 
Alimentação em jogo: o lobby na regulação da publicidade no Brasil [online]. Santo 
André: Editora UFABC, 2021, pp. 91-120. ISBN: 978-65-89992-26-4. 
https://doi.org/10.7476/9786589992264.0007. 
 

 

All the contents of this work, except where otherwise noted, is licensed under a Creative 
Commons Attribution 4.0 International license. 

Todo o conteúdo deste trabalho, exceto quando houver ressalva, é publicado sob a licença 
Creative Commons Atribição 4.0.  

Todo el contenido de esta obra, excepto donde se indique lo contrario, está bajo licencia de 
la licencia Creative Commons Reconocimento 4.0. 

 

Capítulo 5 – Lobby e processo decisório na regulação 
da publicidade de alimentos 

 
 

Marcello Fragano Baird 
 

 
 

 
 
 

https://doi.org/10.7476/9786589992264.0007
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


91

Capítulo 5

Lobby e processo decisório na 
regulação da publicidade de alimentos 

O jogo político em torno da regulação da publicidade de alimen-
tos foi bastante longo, abarcando um período que vai de 2005, quando 
se iniciam as discussões no âmbito da Anvisa, até 2010, ano da pro-
mulgação da resolução pela agência. A reconstituição detalhada do 
processo decisório permite observar o desenrolar conflituoso dessa 
regulação, as estratégias e a ação política dos grupos de interesse, es-
pecialmente os empresariais, e o resultado do lobby, ou seja, a capaci-
dade de influenciar essa política regulatória. 

O início da regulação, as coalizões empresariais e a autor-
regulamentação como resposta à sociedade

O primeiro passo dado pela Anvisa para regulamentar a publi-
cidade de alimentos foi a publicação da RDC n. 73, de 29 de março 
de 2005, que instituiu grupo de trabalho formado por 12 instituições, 
incluída a própria agência, com o objetivo de apresentar uma proposta 
de regulamento para o controle de propaganda, publicidade, promo-
ção e informação de alimentos. O grupo de trabalho, nomeado pela 
Portaria n. 385/05, tinha dois representantes do setor privado, a ABIA 
e o Conar (Brasil, 2005a). A ABIR só foi incluída posteriormente, após 
reclamar do desequilíbrio na representação do grupo de trabalho. Na 
Anvisa, o processo foi conduzido pela Gerência-Geral de Monitora-
mento e Fiscalização de Propaganda, de Publicidade, de Promoção e 
de Informação de Produtos Sujeitos à Vigilância Sanitária (GPROP). O 
quadro abaixo apresenta os participantes do grupo de trabalho.
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 Quadro 5.1 – Grupo de Trabalho instituído pela RDC n. 73

Anvisa – GPROP e Gerência-Geral de Alimentos (GGALI)

Associação Brasileira das Indústrias de Alimentos - ABIA

Câmara dos Deputados/Frente Parlamentar de Saúde

Coordenação-Geral de Política de Alimentação e Nutrição (CGPAN)*– Ministério da 
Saúde

Comissão de Assuntos Sociais do Senado (Consultoria Legislativa)

Conselho Federal de Nutricionistas - CFN

Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária - Conar

Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor (DPDC) – Ministério da Justiça

Instituto de Defesa do Consumidor - IDEC

Ministério da Agricultura - MAPA

Ministério Público Federal

Sociedade Brasileira de Pediatria - SBP

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

* A CGPAN teve seu nome posteriormente alterado para CGAN, Coordenação Geral de 
Alimentação e Nutrição.

O empresariado mostrou-se insatisfeito desde o início com o rumo 
tomado pelas discussões no grupo de trabalho e precisou se mobilizar 
para tentar reverter esse processo. As pesquisas de Kerwin (1996), Fur-
long (1997) indicam que os grupos de interesse parecem enxergar a for-
mação de coalizões não só como o principal instrumento de lobby, mas 
como a tática mais efetiva para a consecução de seus objetivos. Isto não 
é diferente no presente caso, em que os grupos de interesse em ambos 
os lados da disputa política buscaram articular-se, desde o início do pro-
cesso, para se apresentar como uma frente unida com voz única. 

A coalizão é um recurso muito importante, pois permite a união 
de forças com vistas a aumentar o poder de barganha. Além disso, é 
interessante notar, no caso do setor regulado, que as empresas têm 
como estratégia não se expor, deixando a cargo das associações a re-
presentação dos interesses junto ao poder público. É nesse sentido que 
ABIA e Conar estiveram juntos desde o início do processo, realizando 
diversas reuniões de coordenação para traçar a melhor estratégia de 
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atuação junto ao governo. Embora não tenhamos conseguido rastrear 
esse processo de forma ampla, um representante da ABIR relatou ha-
ver sido montado um núcleo estratégico no âmbito da Câmara Ameri-
cana de Comércio (Amcham), composto por associações empresariais 
e grandes empresas do setor de alimentos, para discutir o plano de 
ação conjunto relativo a essa medida da Anvisa.

Como ABIA e Conar estiveram sentados juntos à mesa de nego-
ciações da Anvisa desde o início do processo, quando da formação do 
grupo de trabalho em 2005, não custaram a perceber as dificuldades 
que iriam enfrentar para impor seus interesses à agência. Sendo o tema 
bastante controverso, especialmente do ponto de vista jurídico, uma 
das primeiras iniciativas realizadas conjuntamente foi a contratação de 
parecer jurídico de eminente advogado, o professor titular aposentado 
da Faculdade de Direito da USP, José Afonso da Silva, a respeito da 
constitucionalidade da regulação em gestação na Anvisa, da compe-
tência da agência para realizá-la e até mesmo da representatividade do 
grupo de trabalho, já que não havia paridade na participação. 

A ABIR, que ainda não participava do grupo de trabalho à época, 
contratou outro parecer, do professor Tercio Sampaio Ferraz Junior, 
também ligado àquela faculdade, cujos questionamentos eram basi-
camente os mesmos. Essas parcerias estenderam-se para o período de 
consulta pública, quando contribuições iguais ou similares, feitas de 
forma combinada, passavam uma mensagem unívoca de oposição. A 
contratação de pareceres, não só jurídicos, mas também técnicos, al-
guns inclusive elaborados por especialistas internacionais em nutri-
ção, foi uma das principais táticas utilizadas pelo setor regulado para 
pressionar a agência. O Conar relatou ter contabilizado, ao fim do 
processo, 11 pareceres de renomados juristas brasileiros cujo entendi-
mento a respeito das limitações do poder normativo da Anvisa ia ao 
encontro da tese defendida pelo setor regulado. 

A pressão não surtiu efeito, e a agência decidiu seguir adiante 
com o processo regulatório. Findos os trabalhos do grupo, em julho de 
2006, o setor regulado, ciente da iminência da publicação de minuta 
de resolução claramente desfavorável a seus interesses, decidiu ante-
cipar-se à Anvisa, tomando medidas no sentido de atualizar a autorre-
gulamentação da publicidade de alimentos, especialmente aquela vol-
tada para crianças. Foi assim que, em 10 de setembro de 2006, exatos 
dois meses antes da primeira proposta de texto da agência, entrou em 
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vigor modificação em duas partes no Código Brasileiro de Autorregu-
lamentação Publicitária, administrado pelo Conar. 

 Por um lado, deu-se nova redação ao artigo 37, seção 11, capí-
tulo 2 do Código, que trata da publicidade dirigida a crianças e jovens. 
O texto afirma que “nenhum anúncio dirigirá apelo imperativo de 
consumo às crianças” e define diretrizes, como não provocar discri-
minação a quem não consome determinado produto ou não estimular 
a associação entre certo produto e uma noção de superioridade. Por 
outro, houve alteração no Anexo H do Código, que versa sobre “Ali-
mentos, Refrigerantes, Sucos e Bebidas Assemelhadas”. O anexo traz 
recomendações como “abster-se de apresentar qualquer produto como 
substituto das refeições básicas...” e “evitar a exploração de benefícios 
potenciais derivados do consumo do produto, como a conquista de 
popularidade, elevação do status ou êxito social...” (Conar, 2014).

A mudança voluntária do Código significava uma medida 
preventiva da indústria, de modo a sinalizar à sociedade e aos atores 
políticos sua boa vontade de atuar na área, ao mesmo tempo em que 
buscava esvaziar a proposta da Anvisa. Este tipo de ação parece não 
se restringir a um setor com tradição autorregulamentadora, como é 
o caso da publicidade. Em seu estudo sobre a indústria do cigarro, 
Fritschler (1969) mostrou que o setor tabagista também propôs um 
código autorregulamentador antes que uma restritiva resolução da 
agência norte-americana FTC entrasse em vigor. No caso da regulação 
da publicidade de alimentos, os grupos de interesse empresariais, 
buscando fortalecer sua posição, foram pessoalmente levar o Código 
alterado ao ministro da Saúde.

A Consulta Pública n.  71

As mudanças no Código não desmobilizaram a Anvisa, que 
prosseguiu com sua proposta, oriunda do grupo de trabalho, abrindo-
-a para debate com a sociedade pouco tempo depois. Assim, a agência 
elaborou uma minuta de regulação, a qual foi submetida a consulta 
pública em novembro de 2006 para o recebimento de críticas e suges-
tões sobre o texto. Esse foi o início da Consulta Pública n. 71. O pra-
zo inicial da consulta, conforme publicado no Diário Oficial da União 
(DOU) de 13/11/2006, era de 60 dias. No entanto, após pedido por par-
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te dos grupos de interesse, a RDC n. 1, de 11/01/2007, prorrogou-a por 
80 dias, até 1o de abril de 2007. Esta consulta tornava pública, assim, a 
proposta da Anvisa de criar um  

Regulamento Técnico sobre oferta, propaganda, publicida-
de, informação e outras práticas correlatas cujo objeto fosse a 
divulgação ou promoção de alimentos com quantidades ele-
vadas de açúcar, de gordura saturada, de gordura trans, de 
sódio e de bebidas com baixo teor nutricional, quaisquer que 
fossem as formas e meios de sua veiculação (Brasil, 2006c). 

A regulação proposta pela Anvisa tinha quatro eixos básicos de 
disciplinamento da publicidade de alimentos. O primeiro referia-se à 
exigência de veiculação de advertências sobre os malefícios relaciona-
dos ao consumo excessivo dos alimentos alvo da resolução. A seguir, 
dois exemplos de frases previstas no Regulamento: 

Este alimento possui elevada quantidade de gordura satura-
da. O consumo excessivo de gordura saturada aumenta o ris-
co de desenvolver diabetes e doenças do coração.

Este alimento possui elevada quantidade de açúcar. O consu-
mo excessivo de açúcar aumenta o risco de desenvolver obe-
sidade e cárie dentária.

Para delimitar os alimentos cuja publicidade seria passível de 
restrição e especificar as regras de veiculação dos alertas, o Regula-
mento definia limites máximos dos nutrientes acima arrolados para 
a composição dos alimentos e detalhava formato, tamanho, cor, entre 
outras coisas, das advertências, por tipo de mídia. 

O segundo eixo dizia respeito a uma série de restrições ao tipo de 
informação que poderia ser veiculada, vetando, por exemplo, o desen-
corajamento ao consumo de alimentos saudáveis, a comparação com 
o leite materno e a sugestão de que os alimentos com baixo valor nu-
tricional tratados nessa regulação poderiam substituir uma refeição. 

O terceiro pilar previa requisitos para a publicidade infantil. Eixo 
mais severo da norma, essa parte proibia, por exemplo, a veiculação 
de comerciais destinados às crianças na rádio e na televisão entre 6 
horas e 21 horas. Também vedava o uso de personagens do universo 
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infantil, a publicidade em escolas e a publicidade em brinquedos, fil-
mes e jogos eletrônicos.

O quarto eixo versava sobre a distribuição de amostras grátis, 
cupons de desconto, patrocínio e outras atividades promocionais. 
Além de vedar os itens acima mencionados, proibia-se, ainda, a pu-
blicidade em atividades esportivas e culturais e a realização de pro-
gramas de incentivo educacional ou esportivo que apresentassem os 
alimentos de que tratava o regulamento como prêmio ou brinde. No 
tocante às campanhas sociais, a norma era bastante severa também, 
pois previa a proibição de menção ao nome do alimento nas campa-
nhas, bem como a impossibilidade de divulgação da campanha nas 
publicidades veiculadas. 

Cabe esclarecer uma confusão recorrente, mesmo entre os atores 
mais envolvidos com a questão, que é o fato de a resolução tratar ape-
nas de publicidade, não se aplicando aos rótulos dos alimentos que 
se buscava regular. Conforme explicado pela própria Anvisa à época, 
o tema da rotulagem só poderia ser tratado no âmbito do Mercosul. 
Esse entendimento, de todo modo, já foi superado, tanto que a Anvisa 
aprovou, em 2020, independentemente de acordo no bloco econômico, 
norma que cria alertas frontais nos rótulos de alimentos com alto teor 
de sódio, gordura e açúcar. Da mesma forma, a regulação não incluía 
bebidas alcoólicas, que já haviam sido alvo de outra resolução. Além 
disso, bebidas alcoólicas não são consideradas alimento, e, portanto, 
não poderiam fazer parte desse regulamento. O quadro a seguir re-
sume as principais características constantes do Regulamento Técnico 
apresentado na Consulta Pública n. 71/2006.
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Quadro 5.2 – Principais características do Regulamento Técnico - CP n. 71

Objetivo Parâmetros Principais Eixos Observações

Regular 
a oferta, 
propaganda, 
publicidade, 
informação e 
outras práticas 
correlatas cujo 
objeto seja a 
divulgação e 
a promoção 
de alimentos 
considerados 
com 
quantidades 
elevadas 
de açúcar, 
de gordura 
saturada, de 
gordura trans, 
de sódio, e de 
bebidas com 
baixo teor 
nutricional.

1) Alimento 
com 
quantidade 
elevada 
de açúcar: 
quantidade 
igual ou 
superior a 15g 
de açúcar por 
100g ou 7,5g 
por 100ml.

2) Alimento 
com 
quantidade 
elevada de 
gordura 
saturada: 
quantidade 
igual ou 
superior a 5g 
de gordura 
saturada por 
100g ou 2,5g 
por 100ml.

3) Alimento 
com 
quantidade 
elevada de 
gordura trans: 
quantidade 
igual ou 
superior 
a 0,6g de 
gordura trans 
por 100g ou 
100ml.

4) Alimento 
com 
quantidade 
elevada 
de sódio: 
quantidade 
igual ou 
superior a 
400mg de 
sódio por 
100g ou 
100ml.

Eixo 1: Veiculação de alertas sobre os perigos 
de consumo excessivo desses nutrientes por 
meio de mensagens como a seguinte: 
“Este alimento possui elevada quantidade de 
açúcar. O consumo excessivo de açúcar aumenta o 
risco de desenvolver obesidade e cárie dentária”.

1) O regulamento 
destina-se apenas 
à propaganda, e 
não à rotulagem de 
alimentos e bebidas, 
cuja regulação apenas 
poderia ocorrer no 
âmbito do Mercosul.

2) O regulamento 
não se aplica a frutas, 
verduras e legumes 
frescos, refrigerados 
e congelados; carnes 
frescas, refrigeradas 
e congeladas; leite e 
iogurte, bem como a 
bebidas alcoólicas, aos 
aditivos alimentares 
e aos coadjuvantes de 
tecnologias.

3) As empresas 
deverão manter os 
dados fáticos, técnicos 
e científicos que 
dão sustentação à 
mensagem publicitária 
à disposição da 
Autoridade Sanitária.

Eixo 2: Vedar nas propagandas veiculadas 
algumas sugestões, dentre as quais: 
- Que qualquer alimento é nutricionalmente 
completo; 
- Qualquer comparação com o leite materno; 
- O encorajamento a práticas e estilos de 
vida que estimulem situações perigosas ou 
potencialmente prejudiciais à saúde; 
- A exploração do medo ou superstição, 
aproveitando-se da deficiência de julgamento 
e experiência de criança; 
- O encorajamento de crianças para que 
persuadam seus pais a adquirir os alimentos 
alvo do regulamento; 
- A sugestão de que a pessoa que adquirir 
esses alimentos para crianças é mais 
atenciosa, amorosa, etc.

Eixo 3: Requisitos para a propaganda 
destinada às crianças: 
- Proibição da utilização de personagens do 
universo infantil; 
- Proibição de veiculação de comerciais na 
televisão e no rádio entre 6 horas e 21 horas; 
- Vedação à propaganda em instituições de 
ensino; 
- Proibição de brindes e prêmios 
condicionados à aquisição de alimentos de 
baixo teor nutricional; 
- Proibição de propaganda em jogos, filmes, 
brinquedos. 

Eixo 4: Requisitos para a distribuição de 
amostras grátis, cupons de desconto e outras 
atividades promocionais: 
- Vedação de amostras grátis, degustações 
e cupons de descontos relacionados aos 
alimentos alvo deste regulamento; 
- No caso de patrocínios de atividades 
culturais ou esportivas, proibição de 
propaganda. 
- Em campanhas sociais realizadas por 
distribuidores dos alimentos, fica vedada a 
menção ao nome dos alimentos. Tampouco 
se pode fazer menção à campanha social na 
propaganda dos alimentos.  

Fonte: Baird (2014b).
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Participação e argumentação na Consulta Pública n. 71

O regulamento proposto mexia com importantes interesses eco-
nômicos e, portanto, tinha grande potencial para causar forte mobiliza-
ção política dos grupos, inclusive nas contribuições à Consulta Pública 
n. 71. A consulta pública recebeu grande quantidade de manifestações, 
totalizando 254 advindas de 248 contribuintes. A tabela a seguir divide 
as contribuições conforme os grupos que as enviaram.

Tabela 5.1 –  Contribuições por segmento

Segmento Quantidade %

Representantes do setor regulado 80 32,2
Pessoas físicas 71 28,6
Representantes da sociedade organizada, 
instituições governamentais e de ensino 62 25,0

Instituições de combate ao câncer 35 14,1
Total 248 100%

Fonte: elaborado pelo autor com base nos dados levantados na Anvisa.

 
O quadro não revela plenamente a amplitude da participação. 

Cada uma das 254 contribuições refere-se a um único documento 
enviado por uma pessoa física ou um grupo. No entanto, cada uma 
subdivide-se em diversas sugestões e comentários, totalizando 789 
manifestações. Mesmo sendo previsível, dada a saliência da regula-
ção proposta, trata-se de um número bastante elevado. Como base de 
comparação, o estudo de Alves (2008) sobre consultas públicas na An-
visa mostrou que a participação social nesse tipo de mecanismo costu-
ma ser bem menor. As 11 resoluções analisadas pela autora somaram 
2.140 contribuições, o que dá uma média de apenas 195 contribuições 
por resolução, número bastante inferior às 789 da regulação da Anvisa 
sobre publicidade de alimentos.

Em que pese uma leve sobrerrepresentação do setor regula-
do, chama a atenção a capacidade de mobilização de outros grupos, 
garantindo um relativo equilíbrio entre os diversos segmentos que 
participaram da consulta pública da Anvisa. De maneira particular, 
surpreende o número de pessoas físicas a participar da consulta, ape-
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sar de o trabalho já mencionado de Alves (2008) ter identificado até 
mesmo uma prevalência desse segmento nas consultas analisadas. Ao 
se analisar o conteúdo das contribuições dessa categoria, no entanto, 
vê-se que um percentual elevado refere-se a frases curtas de apoio 
à proposta da Anvisa, sem qualquer manifestação propositiva ou 
comentário de ordem técnica ou jurídica. Seja como for, a atuação de 
pessoas físicas, que neste caso foi maciça por meio do fórum eletrônico 
disponibilizado pela Anvisa, sinalizando suas posições, é um impor-
tante ganho do ponto de vista do acesso para uma participação mais 
democrática e plural nas decisões das agências reguladoras. 

Na categoria “representantes da sociedade organizada, instituições 
governamentais e instituições de ensino”, é predominante o número de 
ONGs e conselhos de categorias profissionais em relação aos órgãos de 
governo, mormente representados por ministérios, e às universidades, 
compostas, sobretudo, pelas federais. Um grupo de interesse cuja au-
sência no debate causou estranheza é o Conselho Federal de Medicina 
(CFM), que seria umas das principais “clientelas” da Anvisa nesse tema. 
Só é possível identificar contribuições do Conselho Federal de Nutricio-
nistas (CFN) e de Conselhos Regionais de Odontologia (CRO). 

É digno de nota e louvável a ativa participação de ONGs, en-
quanto grupos de interesse público, pois elas podem, muitas vezes, 
garantir uma representação mais potente daquilo que Olson (1999) 
chamava de grupos adormecidos, como os consumidores. Ademais, 
suas contribuições, assim como as dos conselhos, carregam grande im-
portância, pois são muito mais densas que as das pessoas físicas. Essa 
atuação, contudo, não é geral, restringindo-se a alguns campos de po-
líticas públicas com maior presença das ONGs – o que é parcialmen-
te explicado pelos financiamentos recebidos por essas organizações. 
Alves (2008) constatou, nas consultas públicas realizadas pela Anvisa 
que tratavam do acesso e da qualidade em serviços de saúde, a ausên-
cia de ONGs de defesa dos consumidores. 

Apesar da participação relativamente parelha entre segmentos 
distintos, a atuação predominante durante a consulta pública coube 
ao setor regulado. Tal resultado era esperado, dada a assimetria de re-
cursos organizacionais entre empresariado e ONGs ou pessoas físicas, 
e converge com os achados de Mattos (2004) para a Anatel, Silva (2012) 
para a Aneel e Baird e Fernandes (2014) para a Anac.  
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Para além dos números, é importante levar em conta a sofisticação 
das manifestações realizadas. Majoritariamente representado por asso-
ciações empresariais, o setor regulado apresentou documentos elabora-
dos e complexos, com ampla argumentação técnica e jurídica a respeito 
do tema. Mesmo quando representado por empresas menores, sem ar-
ticulação com grandes associações empresariais, o setor mostra-se mais 
robusto em sua participação. O mesmo resultado foi encontrado por 
mim e colega ao avaliar o que chamamos de grau de tecnicidade dos co-
mentários enviados em mecanismos de participação na Anac. Quando 
se observam as contribuições realizadas com conhecimento da questão 
e/ou a partir da avaliação exaustiva do tema, o empresariado aparece 
em destaque, levando grande vantagem (Baird e Fernandes, 2014). 

Houve, ainda, a participação muito específica e articulada de um 
grupo nessa consulta, que foram as instituições de combate ao cân-
cer, que se posicionaram pontualmente contra os artigos 15 e 16 da 
resolução proposta, pois ambos vedavam, respectivamente, progra-
mas sociais que condicionavam incentivos financeiros à aquisição de 
alimentos e a realização de publicidade, nas campanhas sociais, que 
associasse alimentos à própria campanha. Essa proibição certamente 
inviabilizaria a arrecadação dessas instituições, que dependem forte-
mente de contribuições de empresas privadas. Aprovado o texto do 
regulamento conforme proposto pela Anvisa, o “McDia Feliz”, por 
exemplo, não mais existiria.

Depreende-se, da leitura do documento de 379 páginas em que 
a Anvisa colige todas as contribuições realizadas durante o período 
da Consulta Pública no 71, que os diversos grupos de interesse lan-
çaram mão de vasto rol de estratégias para fortalecer suas posições 
mesmo por meio das contribuições escritas (Brasil, 2010b). Assim, por 
um lado, o empresariado enviou, por meio de grupos diferentes, con-
tribuições de conteúdo idêntico, para reforçar seu argumento. As orga-
nizações da sociedade civil favoráveis à norma, por seu lado, fizeram 
abaixo-assinados para mostrar a força de sua posição.

A regulação da publicidade de alimentos, sendo uma questão al-
tamente conflituosa, engendrou ativa participação da sociedade, espe-
cialmente dos grupos empresariais. A análise do teor e das principais 
linhas argumentativas das contribuições, favoráveis e contrárias à re-
gulação proposta pela Anvisa, expostas no âmbito da consulta pública, 
é extremamente elucidativa, pois ali já estavam postos os argumentos 
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centrais de cunho técnico e jurídico que seriam utilizados ao longo de 
todo o embate político em torno da questão. Como se tratava de um 
tema que, à exceção dos institutos de combate ao câncer, dividia muito 
claramente os grupos entre favoráveis e contrários à regulação como um 
todo, darei maior ênfase às objeções apresentadas pelo setor regulado, 
uma vez que, aos grupos que apoiavam a minuta do regulamento, não 
era necessário repetir as justificativas que motivaram a própria agência 
a propor a medida, bastando-lhes fazer contribuições pontuais ao texto. 

Quadro 5.3 – Argumentação dos grupos de interesse

Natureza do 
argumento

Posição do setor 
regulado

Argumentos do setor 
regulado

Contra-argumentos da sociedade 
civil 

Questão 
jurídico-legal  

Inconstitucionalidade 
e ilegalidade

Art. 5o da CF garante 
irrestrita liberdade de 
pensamento e acesso à 
informação. 

Art. 22: compete 
privativamente à União 
legislar sobre a publicidade 
comercial.

Art. 220, § 4o: A publicidade 
comercial de tabaco, bebidas 
alcoólicas, agrotóxicos,  
medicamentos e terapias 
estará sujeita a restrições 
legais.

A publicidade comercial não 
se relaciona com liberdades de 
informação e expressão, que são 
direitos fundamentais. A liberdade 
comercial está na ordem econômica. 

A Constituição Federal protege 
o direito à saúde, à educação, à 
informação, à proteção integral da 
criança. Na colisão entre liberdade 
comercial e direitos fundamentais, a 
prioridade é destes últimos, por serem 
ligados à proteção do ser humano. 

O Código de Defesa do Consumidor 
e o Estatuto da Criança e do 
Adolescente garantem ampla 
proteção ao consumidor e à criança. 

Lei da Anvisa traz previsão legal: 
“controlar, fiscalizar e acompanhar, 
sob o prisma da legislação sanitária, 
a publicidade e publicidade de 
produtos submetidos ao regime de 
vigilância sanitária”.

Impacto 
econômico 

Queda do PIB 
e aumento do 
desemprego

R$ 802 milhões deixarão 
de ser investidos em 
publicidade (40,1% de 
redução). Perdas com vendas 
podem chegar a R$18,2 
bilhões (10,6% de decréscimo 
nas vendas).

Redução entre 0,5% e 1% 
no PIB, fora demais setores 
da produção, distribuição e 
da cadeia de mídia.

Redução da publicidade de 
tais produtos, pois haveria 
expropriação em 33% ou 50% 
do espaço pago.

A restrição à publicidade de cigarros 
não inviabilizou a indústria tabagista.
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Fonte: elaborado pelo autor com base nos dados da pesquisa.

Tendo em vista a centralidade do debate jurídico-legal, que de-
finiu, em última instância, o desfecho da resolução posteriormente 
adotada pela Anvisa para regular a publicidade de alimentos, discuto 
brevemente os principais argumentos nessa seara.

O setor regulado apresentava dois artigos da Constituição Fede-
ral como base de sua argumentação contrária à proposta da Anvisa. 
Inicialmente, apontava para o artigo 22, que, em seu inciso XXIX, de-
termina que legislar sobre a propaganda comercial é competência pri-
vativa da União. Sendo assim, apenas o Congresso Nacional poderia 
legislar sobre o tema. 

O cerne do debate, contudo, estava no artigo 220, especialmente 
nos dois parágrafos abaixo (Brasil, 1988):

Liberdade 
individual

Tutela do Estado e 
afronta à liberdade 
de escolha

Tutela do Estado sobre o 
cidadão, de quem se tolheria 
o direito de escolha e de 
decisão.

O Estado deve informar o cidadão 
sobre os potenciais malefícios de 
certos alimentos e proteger a criança, 
que é mais vulnerável à publicidade.

Técnica
Falta de 
embasamento 
técnico-científico

Há dietas saudáveis e não 
saudáveis, e não alimento 
bom ou ruim. 

Alimentos não se enquadram 
no conceito jurídico de 
nocividade, pois todo 
alimento é seguro, ou não 
seria comercializado. 
 
Todos os nutrientes 
são necessários para 
compor uma alimentação 
equilibrada. 

Arbitrariedade dos limites. 
Pães, suco de laranja 
natural, queijos e azeites, 
que constam da cesta 
básica do brasileiro, teriam 
a advertência. Cigarro e 
bebidas alcoólicas teriam 
tratamento menos rígido. 

Fenótipo obeso também 
é determinado pelo 
desequilíbrio entre a ingestão 
e o gasto de energia e fatores 
genéticos.

O grupo de nutrientes da regulação 
comprovadamente traz prejuízos à 
saúde, se consumidos em excesso. 

A publicidade afeta o consumo. A 
drástica redução no consumo de 
tabaco é exemplo disso.
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§ 3º Compete à lei federal:
I -  regular as diversões e espetáculos públicos, cabendo ao 
poder público informar sobre a natureza deles, as faixas etá-
rias a que não se recomendem, locais e horários em que sua 
apresentação se mostre inadequada;
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 propaganda de produtos, práticas e 
serviços que possam ser nocivos à saúde e ao meio ambiente.
§ 4º A propaganda comercial de tabaco, bebidas alcoólicas, 
agrotóxicos, medicamentos e terapias estará sujeita a restrições 
legais, nos termos do inciso II do parágrafo anterior, e conterá, 
sempre que necessário, advertência sobre os malefícios 
decorrentes de seu uso.

Como o parágrafo 4o especifica os itens cuja publicidade poderá 
ser alvo de restrição, o setor regulado argumentou que tal mandamen-
to inviabilizaria a regulação de outros produtos não expressamente 
indicados, embora isto não esteja posto no texto constitucional. 

O item mais controverso, porém, refere-se ao inciso II do pará-
grafo 3o, que prevê o estabelecimento de meios legais que auxiliem 
a pessoa a se defender de propagandas nocivas à saúde. Fica clara a 
intenção do legislador de garantir a proteção à saúde, embora mesmo 
nesse aspecto encontre-se oposição por parte do setor regulado. Pare-
cer do jurista Tercio Sampaio Ferraz, contratado pela indústria, afirma-
va que a criação de meios legais não poderia significar qualquer forma 
de censura, como a imposição de advertências, mas apenas a definição 
de padrões de qualidade de produtos, por exemplo (Baird, 2014b). 

Seja como for, o argumento central do empresariado é que a 
Constituição Federal é expressa ao afirmar, no parágrafo 3o, que cabe 
à lei federal determinar qualquer ato de regulação. Assim, qualquer 
tentativa de regulação que não se desse por lei federal, aprovada pelo 
Congresso Nacional e sancionada pelo presidente da República, seria 
considerada inconstitucional, pois feriria o que os juristas chamam de 
reserva legal da União. Na visão do setor regulado, é justamente isso 
que aconteceria se a Anvisa regulasse a publicidade de alimentos, pois 
isso se daria por meio de uma resolução da agência, em vez de uma lei 
aprovada por congressistas.  

Liberdade 
individual

Tutela do Estado e 
afronta à liberdade 
de escolha

Tutela do Estado sobre o 
cidadão, de quem se tolheria 
o direito de escolha e de 
decisão.

O Estado deve informar o cidadão 
sobre os potenciais malefícios de 
certos alimentos e proteger a criança, 
que é mais vulnerável à publicidade.

Técnica
Falta de 
embasamento 
técnico-científico

Há dietas saudáveis e não 
saudáveis, e não alimento 
bom ou ruim. 

Alimentos não se enquadram 
no conceito jurídico de 
nocividade, pois todo 
alimento é seguro, ou não 
seria comercializado. 
 
Todos os nutrientes 
são necessários para 
compor uma alimentação 
equilibrada. 

Arbitrariedade dos limites. 
Pães, suco de laranja 
natural, queijos e azeites, 
que constam da cesta 
básica do brasileiro, teriam 
a advertência. Cigarro e 
bebidas alcoólicas teriam 
tratamento menos rígido. 

Fenótipo obeso também 
é determinado pelo 
desequilíbrio entre a ingestão 
e o gasto de energia e fatores 
genéticos.

O grupo de nutrientes da regulação 
comprovadamente traz prejuízos à 
saúde, se consumidos em excesso. 

A publicidade afeta o consumo. A 
drástica redução no consumo de 
tabaco é exemplo disso.
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Grupos da sociedade civil, por sua vez, interpretam o artigo de 
outro modo. Eles entendem que a lei federal suscitada no parágrafo 3o 
do artigo 220 não precisa explicitamente regular a publicidade de ali-
mentos. Deve, sim, haver uma lei federal que dê guarida a iniciativas 
regulatórias para a proteção à saúde. Em outras palavras, os congres-
sistas não precisariam aprovar uma lei que instituísse a regulação da 
publicidade de alimentos. Bastaria haver uma lei que tratasse de forma 
genérica da publicidade, por exemplo, e a partir daí os mais diversos 
órgãos estariam respaldados para atuar de acordo. 

Nesse sentido, esses grupos da sociedade civil recorriam a leis já 
instituídas, como o Código de Defesa do Consumidor e o Estatuto da 
Criança e do Adolescente. No caso do Código, seu artigo 37 proíbe a 
publicidade abusiva, que se refere àquela que “seja capaz de induzir 
o consumidor a se comportar de forma prejudicial ou perigosa à sua 
saúde ou segurança” (Brasil, 1990). Argumenta-se que essa lei susten-
taria a regulação da Anvisa, na medida em que a não prestação de 
informações relacionadas ao consumo dos nutrientes alvo do regula-
mento da agência constituiria publicidade abusiva. 

Ao discutir essa questão, um promotor defensor da competência 
legal da Anvisa para regular a publicidade de alimentos argumenta que, 
apesar da generalidade do Código de Defesa do Consumidor, a agência 
estaria respaldada pelo que a própria Constituição Federal estabelece, 
em seu artigo 196, em relação ao direito à saúde, especialmente no to-
cante à prevenção de enfermidades mediante “políticas sociais e eco-
nômicas que visem à redução do risco de doenças e de outros agravos” 
(Brasil, 1988). Tendo em vista o grave cenário das doenças crônicas não 
transmissíveis no país e o fato de o direito à saúde ter precedência em 
relação à liberdade de publicidade, a base jurídica para a atuação da 
Anvisa derivaria diretamente da Constituição Federal (Baird, 2014b).  

Outro ponto controverso no debate diz respeito à legalidade da 
Anvisa para regular a publicidade de alimentos. Note-se que aqui não 
estamos mais tratando de prerrogativas estabelecidas na Constituição 
Federal, mas sim na lei de criação da Anvisa. Esta norma estipula que 
a agência pode “controlar, fiscalizar e acompanhar, sob o prisma da 
legislação sanitária, a propaganda e publicidade de produtos submeti-
dos ao regime de vigilância sanitária” (Brasil, 2001). 

A indústria argumenta que a agência poderia exercer o controle 
e a fiscalização, mas não teria competência legal para expedir normas 



105

referentes a conteúdos publicitários, como se fosse legislador. De acor-
do com essa argumentação, nem se a Constituição fosse cumprida e 
houvesse uma lei autorizando a regulação da publicidade de alimen-
tos, como há para o tabaco e medicamentos, a Anvisa estaria legal-
mente investida para regulamentar a matéria, já que sua incumbência 
restringe-se ao controle, à fiscalização e ao acompanhamento da pro-
paganda de alimentos (Ferraz, 2006).

A sociedade civil, por sua vez, afirma que a lei de criação da An-
visa já garantiria a competência à agência. Em primeiro lugar, o artigo 
2o da lei afirma que “Compete à União no âmbito do Sistema Nacional 
de Vigilância Sanitária: III – normatizar, controlar e fiscalizar produtos, 
substâncias e serviços de interesse para a saúde” (Brasil, 1999b). Com 
base nesse trecho, argumenta-se que há garantias legais para que a agên-
cia possa normatizar. O outro trecho anteriormente citado apenas refor-
çaria a competência da Anvisa para tratar também de publicidade. Além 
disso, argumenta-se que a lei, ao criar a Anvisa, delegou a este órgão 
diversas atribuições, entre elas, a regulação da publicidade, de modo 
que não seria necessária a aprovação de uma lei para tratar do assunto. 

O debate jurídico é bastante técnico e complexo, havendo margem 
para argumentos sólidos nos dois lados do debate. A interpretação mais 
direta da Constituição Federal permite supor a necessidade de uma lei 
federal mais específica sobre o assunto. É o que defendem alguns juris-
tas, bem como diversos juízes que decidiram sobre o tema. Ao mesmo 
tempo, porém, diversas sentenças encamparam a regulação da Anvisa, 
chamando a atenção para o grave problema de saúde no país decorren-
te das doenças crônicas não transmissíveis e confirmando a constitucio-
nalidade e a legalidade da atuação da agência. Conclui-se, desta forma, 
que a legislação abre espaço para todo tipo de interpretação, sendo 
possível, portanto, defender ou condenar juridicamente a regulação 
proposta pela Anvisa.

A consulta pública como instrumento de lobby

A consulta pública é um instrumento de participação amplamen-
te utilizado pelas agências reguladoras e costuma ser levado bastante 
a sério pelos grupos de interesse. Os principais grupos, sejam eles do 
setor regulado ou da sociedade civil organizada, reputam relevante a 
atuação por meio do envio de informações técnicas e jurídicas a res-
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peito do tema. Isso é particularmente verdadeiro para aqueles grupos 
com menos recursos organizacionais, pois a consulta pública pode ser 
seu único momento de participação nos debates públicos. 

A consulta pública relativa à regulação da publicidade de alimen-
tos revelou esse fervor participativo tanto no número de contribuições 
enviadas como na qualidade e esmero das mesmas. Diversas manifes-
tações são oriundas de pareceres elaborados para analisar a questão ou 
de seminário realizado para debater o tema. Ou seja, essas atividades 
serviram, posteriormente, como substrato robusto para o argumento 
defendido pelos grupos na consulta. 

A análise das contribuições, dando conta das estratégias conca-
tenadas entre grupos para atingir seus objetivos, também é revelado-
ra da atenção dispensada a esse instrumento de participação e lobby. 
Entre as estratégias utilizadas, destacamos: 1) um abaixo-assinado de 
apoio à minuta proposta pela Anvisa subscrito por onze instituições e 
ONGs das áreas de segurança alimentar, nutrição, saúde, educação e 
políticas sociais, e 208 cidadãos, entre pesquisadores, professores uni-
versitários e gestores das mais diversas áreas; 2) mensagens de apoio 
às manifestações já enviadas por outros atores, o que é possível no 
âmbito do fórum eletrônico disponibilizado pela Anvisa; 3) a articu-
lação prévia dos grupos para compartilhar informações e alinhar os 
principais elementos de seu discurso, de forma a constituir uma frente 
coesa; e 4) a apresentação de contribuições com o mesmo teor enviadas 
por grupos diferentes, de modo a fortalecer a posição defendida.

Embora seja possível notar, até pela intensidade, a importância 
atribuída pelos grupos de interesse à ação política realizada por meio 
das consultas públicas, não há, no Brasil, surveys com lobistas que 
esmiúcem as estratégias de lobby para o exercício de influência nas 
agências reguladoras, incluindo as consultas, ou que avaliem a eficácia 
dos diversos tipos de ação. Em pesquisa de 2017 com alguns colegas, 
coletamos a opinião de lobistas sobre as principais estratégias para in-
fluenciar o governo, mas o estudo restringiu-se às ações no âmbito do 
Parlamento. De todo modo, apenas como um exercício de aproxima-
ção, destaco que a elaboração de notas técnicas e de boletins e a reda-
ção de minutas de emendas e proposições, ou seja, estratégias de lobby 
informativo, afins àquelas desenvolvidas para as consultas públicas 
nas agências reguladoras, foram consideradas ações eficientes pela es-
magadora maioria dos entrevistados (Santos et al., 2017). 
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Confirmando essa hipótese, as pesquisas feitas nos Estados Uni-
dos por Kerwin (1996) e Furlong (1997) revelam que a provisão de 
comentários escritos às agências não só está entre os instrumentos 
mais utilizados pelos grupos ao tentar fazer valer seus interesses na 
formulação das regras, como também é considerado pelos próprios 
grupos como um dos métodos mais eficazes dentro de sua estratégia 
global. No trabalho de Furlong e Kerwin (2005), o envio de contribui-
ções escritas às agências aparece em terceiro lugar, dentre as táticas 
mais efetivas, atrás apenas da formação de coalizões (aspecto já visto) 
e de contatos informais com os reguladores antes da consulta pública.  

Alguns trabalhos empíricos quantitativos já citados dão razão a 
essa decisão dos grupos de interesse de buscar influenciar o proces-
so regulatório por meio de consultas públicas. Apesar de as agências 
terem a prerrogativa de ignorar as contribuições realizadas, os dados 
mostram que, em muitos casos, as manifestações da sociedade são in-
corporadas às resoluções finais aprovadas. Mattos (2004) identificou 
que 24,31% das sugestões feitas em 10 consultas públicas sobre univer-
salização de serviços de telecomunicações na Anatel entre 1998 e 2003 
foram incorporadas ao texto final. O trabalho de Alves (2008) avaliando 
11 resoluções na Anvisa sobre os temas de acesso e qualidade em ser-
viços de saúde entre 2000 e 2006 chegou a um número similar ao de 
Mattos no tocante à incorporação de sugestões: 24,05%. Num trabalho 
mais robusto, a partir da análise de todas as audiências com dados 
disponíveis realizadas entre 1998 e 2006 na Aneel, num total de 118, 
Silva (2012) chega a uma taxa de incorporação próxima à dos outros 
estudos, de 26,5% - se se somar a categoria “parcialmente aceita”, con-
forme nomenclatura da própria agência, este número sobe para 40,1%. 
Por fim, em estudo que analisa todas as audiências públicas realizadas 
pela Anac entre 2007 e 2012, referentes a 48 regulações, identificou-se 
que 41,1% das sugestões foram incorporadas, valor próximo àquele 
observado na Aneel (Baird e Fernandes, 2014). Os estudos, portanto, 
convergem inclusive nos números na conclusão de que os grupos de 
interesse possuem algum grau de influência por meio de sua ação nas 
consultas públicas das agências reguladoras. 

A despeito da eficácia da consulta pública enquanto instrumento 
de lobby, em casos muito conflituosos como este, em que a disputa é 
essencialista, ou seja, ocorre em torno da instituição ou não da regu-
lação como um todo, e não de alterações pontuais, não costuma haver 
muita margem para a incorporação de sugestões e alterações na pro-
posta inicialmente apresentada pela agência reguladora. 
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Esta assertiva ampara-se em diversos estudos que avaliaram a 
relação entre o grau de conflito nas contribuições em consultas públi-
cas e o impacto na resolução final (Golden, 1998; Mckay; Yackee, 2007). 
Esses autores notaram que, havendo consenso entre os grupos de in-
teresse, há maior possibilidade de influência na decisão final da agên-
cia. Ou seja, a uniformidade da mensagem enviada à agência parece 
impactar o conteúdo final da norma. De modo reverso, quanto maior 
o grau de conflito entre os grupos de interesse, maior a chance de que 
a agência mantenha seu ponto de vista. Aplicando-se o raciocínio ao 
presente caso, pode-se afirmar que, dado o alto grau de conflito entre 
o setor regulado e as organizações da sociedade civil, era esperado que 
a Anvisa mantivesse a restritiva resolução proposta.

O grau de conflituosidade do tema e a oposição da indústria à 
regulação proposta pela Anvisa pode ser comprovado pelo teor das 
contribuições do setor regulado. O foco de suas manifestações era des-
qualificar a resolução como um todo, seja pela via da argumentação ju-
rídica, seja pelo foco no caráter inapropriado da regulação, que criaria 
a distinção entre alimentos bons e ruins. As palavras de um represen-
tante da indústria de alimento mostram bem essa oposição à própria 
concepção da regulação: “Nós somos conceitualmente contrários [...] a 
limitações na publicidade, porque não acreditamos nisso”.     

Fica claro, assim, que, num caso como este, não havia espaço para 
negociações e composições quanto à regulação proposta. Ao tratar 
da tentativa da agência norte-americana FTC de regular outro tema 
polêmico, a publicidade e os rótulos de cigarros, Fritschler (1969) já 
alertava para os limites desse modelo de participação para se alcançar 
consensos: “Audiências públicas por si sós atendem a alguns objetivos 
úteis e importantes. Entretanto, nenhum desses objetivos parece 
estar relacionado a mudar as posições de quaisquer participantes” 
(Fritschler, 1969, p. 83, tradução nossa).

Ratificando as conclusões dos estudos mencionados, a Anvisa de-
cidiu, ao fim e ao cabo, manter sua proposta inicial de regulação, que 
era apoiada pelos grupos de interesse público. Com esse desfecho, de 
manutenção praticamente integral do texto da Consulta Pública n. 71, 
nem seria necessário coletar as opiniões dos grupos de interesse em-
presariais a respeito de sua influência no processo. Evidentemente, sua 
visão a respeito da consulta pública enquanto instrumento de lobby 
seria negativa neste caso. É interessante, contudo, observar algumas 
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declarações de lobistas do setor regulado. Em linguagem metafórica e 
jocosa, um deles afirma o seguinte sobre o papel da consulta pública: 

Ou seja, o Estado cumprindo tarefa. A lei diz que tem que se 
reunir, organizar com os setores e tal. ‘Fizemos.’ Só que vai 
casar com a Maria, pode escolher quem quiser, mas é [com] a 
Maria que tu vai casar. Vai namorar, noivar, fazer o que você 
quiser, no final tu vai casar com a Maria. 

Independentemente de seu papel enquanto instrumento de in-
fluência, a consulta pública serve também a outros propósitos, igual-
mente importantes, como o cumprimento do devido processo decisó-
rio da agência com a abertura para a participação social e a oferta de 
um espaço para o posicionamento público dos grupos de interesse a 
respeito do tema. Muitos grupos do setor regulado aparentavam saber 
de antemão sobre a dificuldade que teriam para conseguir concessões 
da Anvisa sobre o tema. Evidentemente, os grupos poderiam optar por 
não participar do processo, tentando deslegitimá-lo. No caso citado da 
regulação do cigarro, Fritschler (1969) relata que uma das estratégias 
da indústria para menosprezar e deslegitimar o papel do FTC foi não 
participar diretamente das audiências públicas, contratando um ad-
vogado de um prestigioso escritório para representá-la. O advogado 
abriu mão de qualquer argumentação técnica, centrando sua atenção 
na incompetência jurídica da agência para aquela regulação.

No entanto, esse tipo de ação para esvaziar o papel da agência 
poderia ser contraproducente a esses mesmos grupos que queriam al-
terar a proposta da Anvisa, pois eles poderiam ser surpreendidos com 
ações futuras da agência, uma vez que não estariam acompanhando o 
processo. A seguinte frase de um representante do setor regulado re-
sume bem o paradoxo enfrentado pela indústria: “É um jogo que você 
já sabe o resultado, mas você não pode deixar de participar porque 
aí você vai legitimar muito mais”. Além disso, a tomada de posição 
dos grupos e a produção de informações para subsidiar esse processo 
também podem ser extremamente úteis em momentos posteriores do 
processo político, como veremos.

A Consulta Pública n. 71 não foi um instrumento efetivo para o 
lobby da indústria, incapaz de demover a Anvisa com base na argu-
mentação técnica e jurídica apresentada. Em um caso controverso e po-
litizado como o da regulação da publicidade de alimentos, a consulta 
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pública teve o papel, principalmente, de legitimar o processo de decisão 
governamental em andamento, a partir da abertura de um espaço de 
participação democrática aos grupos de interesse. Um ex-diretor-pre-
sidente da Anvisa resumiu de forma cabal o papel da consulta pública: 

É óbvio que a consulta pública não serve para achar o meio 
termo [...] a indústria às vezes reclama: “de que adianta fazer 
consulta pública se eles não mudam nada?” Mas a consulta 
pública não serve para mudar necessariamente de acordo com 
a vontade [...] a consulta pública não tem o objetivo de demo-
craticamente fazer qualquer coisa democraticamente. Não, ela 
vai impor mesmo um novo comportamento para o mercado.

Explorando novas arenas: os Poderes Executivo e 
Legislativo

A ação dos grupos de interesse empresariais iniciou-se na An-
visa, com forte empenho durante a elaboração da minuta do regula-
mento, de modo a desarmar a agência e abortar o processo ainda em 
seu estágio inicial. Daí o recurso a toda sorte de pareceres. Um lobista 
da indústria resume bem o ponto ao responder sobre o fulcro de sua 
estratégia: “Esclarecimento, estafante esclarecimento técnico-científico 
do assunto que seja levantado, ou seja, estratégia de desgaste através 
de argumentação técnico-científica”. 

Como estavam todos atuando junto à Anvisa, contatos diretos 
com a diretoria da agência também eram frequentes, mas não trouxe-
ram grandes resultados, até porque os principais pontos levantados 
pela indústria, os limites fixados para o açúcar, o sódio e as gorduras, 
e a competência legal da agência, colocavam em xeque a própria es-
sência do regulamento técnico. Não por acaso, a contrariedade desses 
grupos de interesse com a Anvisa foi enorme. Ao não aceitar a argu-
mentação técnica trazida pela indústria, a agência estaria politizando 
o debate. Um representante do setor assim vociferou: “A Anvisa levou 
o conceito de xiita da política para a nutrição”.

Conclusa a fase de consulta pública, durante a qual a pressão via 
argumentação técnica e jurídica continuava, houve um longo período 
de trâmites internos à agência, de modo a consolidar as contribuições 
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realizadas e dar o devido encaminhamento ao processo. Talvez um 
momento de relativa calmaria no âmbito da agência, isso não signi-
ficava inação por parte do poderoso lobby da indústria, que buscaria 
acionar os outros Poderes a seu favor. Conforme sentenciou um im-
portante ator do empresariado: “Eu diria que o contato direto com ato-
res estatais, num momento definitivo, é o fator agregado à estratégia 
de argumentação técnico-científica”. 

Se a ação junto à Anvisa não surtia efeito, pois os espaços para o 
diálogo permanente na agência estavam temporariamente interditados, 
o caminho óbvio seria buscar apoio junto aos Poderes Executivo e Le-
gislativo para que pressionassem a agência. Aproveitando-se da grande 
capilaridade e privilegiado acesso a todas as esferas do governo, esses 
grupos de interesse acionaram todos os ministérios possíveis atinentes 
à temática e os congressistas mais receptivos à causa do setor regulado. 

No âmbito do Poder Executivo, a indústria buscou atuar direta-
mente no ministério ao qual a Anvisa está vinculada, de modo a expor 
sua posição e angariar algum apoio para seu pleito. Nesse sentido, o 
Conar, a ABIA e a ABIR foram recebidos algumas vezes pelo minis-
tro da Saúde à época, José Gomes Temporão. Enquanto alguns grupos 
afirmam que o ministro apoiava claramente a medida, outros argu-
mentam que ele se mantinha neutro, buscando contemporizar. Um re-
presentante da indústria confidenciou que o próprio ministro chegou 
a dizer que “alimentos” não era um tema prioritário seu, como quem 
diz que normas nessa área não teriam sua atenção. No entanto, o ex-
diretor-presidente da Anvisa, Dirceu Raposo, informou que o ministro, 
em privado, apoiava a medida. O ministro, portanto, era pessoalmente 
favorável à norma, mas realmente preferia não se posicionar publica-
mente, até mesmo para não parecer que a Anvisa, agência autônoma, 
sofria alguma forma de interferência.

O que ocorria, desta forma, era que não havia nem apoio nem 
oposição política do Ministério da Saúde à norma proposta. O minis-
tro, cauteloso, mantinha-se neutro, deixando a Anvisa tocar adiante o 
assunto. O apoio do ministério dava-se na esfera técnica, com a Coor-
denação Geral de Alimentação e Nutrição (CGAN), órgão responsável 
pela área de alimentação, trabalhando em sintonia com a agência. Mas 
mesmo esse suporte era muito fraco, pois, conforme relato de um fun-
cionário daquela Coordenação, essa é uma área marginal dentro do 
ministério. Na verdade, era a CGAN que se apoiava na capacidade da 
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Anvisa de tomar medidas efetivas na área, pois o próprio tema não 
tinha repercussão política dentro do ministério. Seja como for, é pos-
sível ver que o ministério mais diretamente envolvido na questão não 
respondeu aos anseios do setor privado. Na avaliação da indústria, 
“eles [o Ministério da Saúde] podem até ter feito algumas gestões, mas 
não foram suficientes para que a Anvisa se retraísse nesse aspecto”.

Paralelamente, os grupos de interesse empresariais mantiveram 
conversas com outros ministérios que tivessem alguma relação com 
o tema e que pudessem, de alguma forma, alterar os rumos daque-
le processo. Recorreram à Casa Civil, responsável pela coordenação 
dos projetos do governo, e ao Ministério da Justiça (MJ), mais espe-
cificamente ao Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor 
(DPDC). Independentemente da maior ou menor receptividade em 
cada ministério, o fato relevante é que nenhum ministério se envolveu 
fortemente na questão, exercendo qualquer pressão, ao menos dire-
tamente, na agência. A despeito do não envolvimento da Casa Civil no 
assunto, é curioso observar a desconfiança da própria área de saúde do 
governo em relação àquele ministério. Havia um medo tácito de que a 
discussão fosse levada à Casa Civil, pois se tinha a impressão de que 
o posicionamento era contrário à regulação da publicidade de alimen-
tos. Apesar de ter participado do grupo de trabalho de 2005, causou 
estranhamento a alguns grupos, também, o não envolvimento mais 
direto do DPDC na questão, uma vez que está diretamente relacionada 
à defesa dos direitos do consumidor. 

Em que pesem todas essas ações, não se conseguiu um apoio ex-
plícito à causa da indústria. Observando-se esse fato por outro prisma, 
pode-se concluir, da mesma forma, que houve um ganho para o em-
presariado no sentido de que nenhum ministério posicionou-se favo-
ravelmente à medida da Anvisa, que atuou isoladamente no processo. 
A título de exemplo, menciono um caso posterior e bastante conflituo-
so na própria Anvisa. Em 2012, a agência editou uma norma proibindo 
o uso de aditivos nos produtos derivados do tabaco. Pouco antes da 
reunião da Diretoria Colegiada que tomou essa decisão, o ministro da 
Saúde, Alexandre Padilha, manifestou-se publicamente de forma fa-
vorável à regulação.    

A terceira frente natural de ação para o empresariado, além da 
própria Anvisa e do Executivo, era o Congresso Nacional, instituição 
mais plural e, certamente, mais receptiva aos interesses da indústria. 
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Agregue-se a isso o fato de a argumentação mesma da indústria junto à 
Anvisa enveredar pela desqualificação da agência enquanto ente com-
petente para regulamentar essa questão, afirmando, por outro lado, que 
o Poder Legislativo, sim, seria o foro adequado para essa discussão. É 
sob esse ângulo que deve ser lida a seguinte frase de uma liderança do 
setor regulado: “a última linha de defesa é realmente o Congresso”. 

Assim, o empresariado também buscou agir no Congresso para 
exercer pressão. A ação no Legislativo tinha dois eixos básicos. O pri-
meiro era arregimentar os congressistas mais próximos em torno da 
questão, constituindo uma linha de frente unificada contra a regu-
lação da Anvisa. Não havia uma bancada específica da indústria de 
alimentos, embora houvesse, desde então, grande interlocução com a 
bancada ruralista. A intersecção entre essas duas áreas permanece até 
hoje, e pode ser vista no organograma do Instituto Pensar Agropecu-
ária (IPA), organização criada em 2011 com o objetivo de defender os 
interesses do setor agropecuário, assessorando diretamente a podero-
sa Frente Parlamentar da Agropecuária (FPA). Há, dentro do IPA, uma 
comissão específica para acompanhar e incidir nos temas e pautas li-
gados à indústria de alimentos. No tocante aos interesses da indústria 
de comunicação, havia sido constituída, em 2008, a Frente Parlamentar 
Mista de Comunicação Social, composta por 198 deputados e 38 sena-
dores de 17 partidos. Liderada pelo deputado federal Milton Monti 
(PR-SP), esta Frente afirmava defender a liberdade de expressão, mas 
tinha como um de seus objetivos opor-se a quaisquer iniciativas de 
restrição da comunicação mercadológica. 

Os congressistas acionados eram estimulados, sempre que pos-
sível, a pressionar diretamente a Anvisa, por exemplo, por meio da 
convocação de seus diretores.  Quando estes participavam de audi-
ências públicas em alguma comissão a respeito do tema no Congres-
so, sempre havia um grande número de apoiadores da indústria para 
contestar a ação da agência. Não era necessário suscitar uma audiência 
para debater especificamente a regulação proposta pela Anvisa. Como 
mostra Ferraz (2014), havia dezenas de projetos de lei e, inclusive, pelo 
menos uma proposta de emenda constitucional, relacionados ao tema 
da regulação da publicidade de alimentos tramitando tanto na Câma-
ra dos Deputados como no Senado Federal. Alguns deles, inclusive, 
possuíam texto praticamente idêntico à resolução proposta pela An-
visa. De acordo com o diretor-presidente da Anvisa à época, Dirceu 
Raposo, as associações empresariais levavam advogados a essas audi-
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ências para criticar a resolução proposta, argumentando que a agência 
estava usurpando o poder de legislar do Congresso, o que inflamava, 
de alguma maneira, os deputados e senadores. Objetivava-se também, 
portanto, sensibilizar o Congresso, indicando que a Anvisa estava to-
lhendo suas prerrogativas legais.  

O outro ponto importante da atuação no Congresso, dirigido dire-
tamente à Anvisa, era justamente sinalizar que a insistência da agência 
em levar adiante o regulamento técnico culminaria em uma ação junto 
ao Judiciário. Comunicava-se à agência, assim, que a manutenção do 
texto tal como estava até então, enfrentaria resistência em mais uma 
frente, o Poder Judiciário. A estratégia dos grupos de interesse empre-
sariais no Poder Legislativo era, portanto, ganhar apoio parlamentar e 
enfraquecer a resolução, seja expondo suas alegadas fragilidades, seja 
ameaçando a Anvisa. Essas ações tampouco surtiram o efeito desejado, 
mas retardaram o processo e prepararam o terreno para posteriores me-
didas mais concretas no Congresso Nacional.

Se o setor regulado buscava apoio junto a atores estatais, os gru-
pos de interesse público, com menos recursos e menos acesso às elites 
políticas, somavam esforços para demonstrar publicamente seu apoio 
à resolução da Anvisa e a necessidade de seu pronto encaminhamento. 
Ainda em 2007, durante a III Conferência Nacional de Segurança Ali-
mentar e Nutricional, foi aprovada, com 520 assinaturas, uma moção 
de apoio à proposta da Anvisa. No final do ano seguinte, em dezembro 
de 2008, a sociedade civil e o próprio governo pressionaram a agência a 
dar um encaminhamento mais célere à questão. Isso ocorreu mediante 
a aprovação da resolução n. 408 do Conselho Nacional de Saúde (CNS), 
que determinava, entre outras coisas, a regulamentação da publicidade 
de alimentos e das práticas de marketing voltadas ao público infantil. O 
CNS, instância máxima de deliberação do SUS, tem como função ava-
liar as políticas públicas de saúde no Brasil. Vinculado ao Ministério da 
Saúde, é composto por 48 conselheiros, representantes de entidades e 
movimentos sociais de usuários do SUS, entidades de profissionais de 
saúde, incluída a comunidade científica, entidades de prestadores de 
serviços, entidades empresariais da área da saúde e governo. Como 
toda resolução emitida por esse órgão é homologada pelo ministro da 
Saúde, é possível dizer que havia respaldo governamental em suas po-
sições e para que a Anvisa prosseguisse com sua proposta.
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Rumo ao fim do processo: a audiência pública

A pressão exercida nas diversas frentes e a grande quantidade de 
contribuições enviadas durante a consulta pública alongaram o processo 
político por largo período, de tal forma que o estágio seguinte da trami-
tação na Anvisa, a audiência pública, só foi ocorrer em 20/08/2009, quase 
dois anos e meio após o término do prazo de envio de contribuições. 

Àquela altura, já estavam claras e cerradas as posições de todos os 
grupos, tendo sido a audiência pública o último momento de encontro 
entre os principais atores envolvidos nesse processo. O acirramento da 
disputa fazia-se notar inclusive fisicamente no auditório reservado à 
audiência, conforme relatou uma entrevistada da Anvisa, pois do lado 
esquerdo estavam os representantes do segmento produtivo, enquan-
to os grupos de interesse público postaram-se à direita de quem entra 
na sala. Foi um acomodamento natural, que expressava perfeitamente 
a impossibilidade de qualquer concertação entre os grupos. 

A audiência pública, que contou com aproximadamente 130 pes-
soas, levou a Brasília as lideranças dos principais grupos de interes-
se. No período da manhã, a Anvisa conduziu a audiência, discutindo 
tecnicamente pequenas alterações na resolução; no período da tarde, 
o empresariado, que permaneceu silente praticamente a manhã intei-
ra, entrou em cena, afastando-se da discussão sobre o regulamento e 
basicamente questionando novamente a competência legal da Anvisa 
para regular a matéria. As palavras do presidente do ABIA, Edmundo 
Klotz, captadas na transcrição da audiência pública, denotavam a po-
sição da indústria e pressagiava o desfecho do caso: 

Se não atender os nossos interesses, nós procuraremos então 
aquele estado que estiverem os nossos interesses, não tem a 
menor dúvida. Se for o caso do Judiciário, perfeitamente; se 
não for, não. Não é uma ameaça, apenas o caminho natural 
das coisas dentro da democracia. Se estiver dentro daquilo 
que nós queremos, estamos todos de acordo, senão não. 

A audiência pública mantinha praticamente intocado o texto da re-
solução. Além de desagradar ao empresariado, a demora da Anvisa para 
implementar efetivamente a regulação mobilizou os grupos de interesse 
público também. Ainda em 2009, o Instituto Alana e o IDEC enviaram 
uma carta à agência solicitando a imediata publicação do regulamento. 
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Com a iminência da aprovação da resolução pela Anvisa, o se-
tor regulado adotou nova medida autorregulamentadora com vistas 
a sinalizar à sociedade e ao governo como um todo seu compromisso 
com a saúde da população e com a publicidade responsável. Em 25 de 
agosto de 2009, cinco dias após a audiência pública, os presidentes da 
ABIA e da ABA assinaram documento encaminhado por 24 grandes 
empresas do setor alimentício, as quais se comprometiam a limitar a 
publicidade de alimentos e bebidas a crianças menores de 12 anos. 

Tratava-se da adoção de um Compromisso Público referente ao 
consumo responsável, mediante o qual cada empresa estabeleceria sua 
própria política de autorregulação. Assim como a alteração anterior no 
Código Brasileiro de Autorregulamentação, a medida era uma reação à 
iniciativa da Anvisa. Se, por um lado, poderia ser vista como um avanço, 
embora tímido, na regulamentação da publicidade infantil, essa ação, 
por outro lado, tinha o propósito de esvaziar a regulação da agência.

Em um sinal da percepção dos grupos de interesse público a res-
peito da importância de uma ação mais direta junto aos órgãos estatais 
estratégicos, o Instituto Alana e o IDEC, juntamente com o Ministé-
rio Público Federal, anteciparam-se aos acontecimentos e realizaram 
uma reunião com o ministro da Advocacia-Geral da União (AGU) em 
março de 2010, para tratar da regulação da publicidade de alimentos 
e do papel daquele órgão nesse processo. É interessante notar tanto a 
articulação com mais um ator do sistema político, o Ministério Públi-
co, como o próprio fato de as ONGs estarem buscando uma atuação 
mais direta junto a decisores públicos. Esses grupos, ao atuarem junto 
à AGU, pareciam antever o papel primordial que esse órgão assumiria 
novamente em relação à Anvisa.

A grande virada: intervenção da Procuradoria da Anvisa ou 
lobby bem-sucedido?

Nos quatro anos transcorridos entre a formação do grupo de tra-
balho para analisar o tema, em 2005, e a audiência pública, realizada 
em 2009, não houve qualquer mudança no texto da proposta de regu-
lação da publicidade de alimentos da Anvisa. Uma drástica alteração 
do texto veio a ocorrer, no entanto, no apagar das luzes de 2009, após 
intervenção do órgão jurídico da agência, a Procuradoria, ligada à Ad-
vocacia-Geral da União (AGU). 
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Em junho de 2009, pouco antes da audiência pública, a AGU (o 
órgão central, e não a Procuradoria da agência, neste caso) emitiu o já 
citado parecer contrário à resolução da Anvisa que buscava regular a 
publicidade de medicamentos. Em sua justificativa, o órgão apontava 
pontos de inconstitucionalidade da norma. Esse fato foi vividamente 
lembrado pelo vice-presidente do Conar durante a audiência pública 
para debater a publicidade de alimentos. 

Com o parecer da AGU em mãos, o vice-presidente do Conar 
discutiu fortemente com o subprocurador-chefe da Anvisa, argumen-
tando que o raciocínio para o caso de medicamentos também era váli-
do para alimentos, e que o chefe dele, o ministro da AGU, é quem en-
dossava essa posição. O subprocurador-chefe rebateu argumentando 
que seu chefe não atacou o poder normativo da agência, mas apenas 
indicou que partes do regulamento na área de medicamentos extrapo-
lavam o modelo constitucional e legal do país. Na transcrição da au-
diência pública, pode-se ler o funcionário da Anvisa concluir, lamen-
tando o ocorrido: “E aí, infelizmente, ao invés de dizer qual era a parte 
que extrapolaria, que pudesse remendar, ou seja, se cortar só a mão, 
ele acabou mandando matar a pessoa inteira”. O fato relevante aqui é 
que o subprocurador-chefe, há pouco tempo na Anvisa, pôde perceber 
a força do setor regulado e os obstáculos que lhe seriam impostos.

Esse fato coincidiu com a recente chegada, à agência, da nova 
chefia da Procuradoria. A Procuradoria da Anvisa emitiu parecer afir-
mando a competência legal da agência para normatizar a publicidade 
de alimentos, mas alterou drasticamente o texto do regulamento, pois 
entendia que a base jurídica para regular alimentos era menor que 
aquela para regular medicamentos. 

A adaptação da norma, promovida pela Procuradoria, foi no 
sentido de não atuar sobre práticas publicitárias em si, como os brin-
des, mas sim focar o fator saúde, reformulando o regulamento sob a 
ótica de defesa do consumidor, de modo que informasse sobre o risco 
sanitário de certos produtos. Baseado nessas premissas, a versão final 
da resolução mantinha os dois primeiros eixos da proposta inicial, que 
eram os alertas sobre os perigos do consumo excessivo e certas restri-
ções quanto ao conteúdo da informação e ao uso de figuras e símbolos. 
A parte de publicidade infantil, mais restritiva, foi praticamente aboli-
da, restando um capítulo de um único parágrafo que apenas repete a 
necessidade de veiculação das advertências também nas publicidades 
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destinadas às crianças. Por fim, o quarto eixo, relativo a amostras grá-
tis, patrocínios e campanhas, foi integralmente suprimido. Assim, a 
versão final do regulamento, concluída em dezembro de 2009, quatro 
meses após a audiência pública, foi fortemente modificada no sentido 
de tornar mais branda a regulação do setor privado. 

É curioso notar que, em duas ocasiões anteriores, ambas em 2007, 
a AGU e a Procuradoria da agência haviam entendido juridicamente 
corretos os procedimentos adotados pela agência para regular a pu-
blicidade de alimentos. Esse fato revela o impacto do parecer da AGU 
sobre medicamentos na nova norma em gestação na Anvisa.

A questão central é compreender por que a Anvisa alterou a nor-
ma na reta final, após ter conduzido todo o processo por cinco anos 
sob pressão, mas sem ceder aos interesses do setor regulado. Aparen-
temente, como argumenta o próprio governo, isso esteve relacionado à 
visão jurídica da nova Procuradoria da agência. Mas mesmo essa cau-
tela jurídica só pode ser explicada tendo em vista o quadro mais amplo 
da movimentação dos principais atores envolvidos no jogo. Assim, se 
a pressão política exercida diretamente na Anvisa ao longo da tramita-
ção da regulação não teve o efeito desejado, a ação contínua ao longo 
do tempo junto a outros órgãos do governo, inclusive a AGU, parece 
ter trazido resultados no médio prazo. Pois se até a audiência a Anvisa 
pretendia manter o texto original do regulamento, a mobilização do 
empresariado nessa arena, fortalecido com a gestão bem-sucedida jun-
to à AGU e sinalizando levar a agência mais uma vez à Justiça, acabou 
por determinar um recuo estratégico da Anvisa na questão. 

Nesse sentido, pode-se afirmar que houve, por um lado, um 
aprendizado institucional da agência, que, tendo sua competência le-
gal posta em dúvida duas vezes (medicamentos e bebidas alcoólicas), 
preferiu ir adiante com um texto legal mais enxuto e palatável tanto 
juridicamente como aos interesses da indústria, o que poderia reduzir o 
atrito com o setor. Por outro lado, foi a pressão política do empresariado 
em todas as esferas governamentais, associada à ameaça de recurso à 
Justiça, que deu mostras da força desse grupo de interesse e catalisou o 
abrandamento da posição da Anvisa.

Embora os grupos de interesse possam superestimar sua influ-
ência no processo decisório, a pesquisa nos revelou que essa atitude 
varia. Os grupos de interesse público, como seria de se esperar, enten-
deram a mudança como um forte lobby da indústria. O empresariado, 
no entanto, dividiu-se em suas opiniões, com alguns grupos afirman-
do que a revisão foi uma acomodação da Anvisa por conta de sua pres-
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são, enquanto outros viram a gestão de uma “mão legalista” da pró-
pria agência, não tendo a indústria exercido uma influência decisiva.

A regulação é finalmente aprovada

No início de 2010, houve uma reunião da Diretoria Colegiada 
da agência, na qual se discutiu o conteúdo da resolução, a posição da 
AGU sobre a publicidade de medicamentos e a necessidade de am-
pliação da adesão para a publicação da norma. Nesse mesmo mês, a 
Anvisa chamou cada um dos principais grupos de interesse para dis-
cutir individualmente a resolução com as alterações feitas. A solução 
adotada desagradou a grupos em ambos os lados, pois parte da so-
ciedade civil não ficou satisfeita com a retirada da seção de publicida-
de infantil, enquanto o setor regulado apenas se contentaria com a não 
publicação da norma como um todo, até porque as advertências nas 
peças publicitárias permaneciam no regulamento. 

O Instituto Alana, principal defensor da causa infantil, protes-
tou fortemente contra a supressão da parte de publicidade infantil, 
defendendo sua manutenção ou a elaboração de outra norma exclusi-
vamente sobre esse tema. Nesse sentido, enviou e-mail à Anvisa, com 
cópia para o Ministério da Saúde e a Casa Civil, defendendo o texto 
conforme havia sido aprovado na audiência pública. O IDEC, por sua 
vez, apesar da insatisfação inicial, apoiou a norma, pois a considerava 
um avanço importante na área para o consumidor. Assim, a socieda-
de civil prosseguiu com suas manifestações à agência, requerendo a 
manutenção da versão original do projeto, enquanto o setor regulado 
preparava-se para entrar na Justiça. 

A despeito da insatisfação geral, a Anvisa entendeu que não ha-
via mais espaço para negociação e, após mais de 5 anos de discussões, 
publicou em 29 de junho de 2010 a Resolução da Diretoria Colegiada 
(RDC) n. 24, que entrava em vigor naquele dia e dava 180 dias para que 
os abrangidos pela regulação promovessem as adequações necessárias. 
Tratava-se do primeiro regulamento específico para a publicidade de ali-
mentos, “abrangendo a divulgação e a promoção comercial de alimentos 
com elevadas quantidades de açúcar, de gordura saturada, de gordura 
trans, de sódio, e de bebidas com baixo teor nutricional” (Brasil, 2010a). 

O quadro a seguir resume as principais mudanças entre o texto 
proposto na Consulta Pública n. 71 e a RDC n. 24.
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Quadro 5.4 – Comparação entre o Regulamento Técnico proposto e o aprovado

Fonte: Baird (2014b).

Consulta Pública n. 71/2006 Resolução da Diretoria Colegiada n. 24/2010

O
BJ

ET
IV

O Regular a oferta, propaganda, publicidade, informação e outras 
práticas correlatas cujo objeto seja a divulgação e a promoção 
de alimentos considerados com quantidades elevadas de 
açúcar, de gordura saturada, de gordura trans, de sódio, e de 
bebidas com baixo teor nutricional.

Objetiva assegurar informações indisponíveis à pre-
servação da saúde de todos aqueles expostos à oferta, 
propaganda, publicidade, informação e outras práticas 
correlatas cujo objetivo seja a divulgação e a promoção 
comercial dos alimentos citados no art. 1o (açúcar, gor-
dura saturada, gordura trans, sódio, e bebidas com baixo 
teor nutricional) com vistas a coibir práticas excessivas 
que levem o público, em especial o público infantil a 
padrões de consumo incompatíveis com a saúde e que 
violem seu direito à alimentação adequada.      

PR
IN

C
IP

A
IS

   
 E

IX
O

S

Eixo 1: Veiculação de alertas sobre os perigos de consumo 
excessivo desses nutrientes por meio de mensagens como a 
seguinte: “Este alimento possui elevada quantidade de açúcar. O 
consumo excessivo de açúcar aumenta o risco de desenvolver obesida-
de e cárie dentária”.

Eixo 1: Permanece idêntico.

Eixo 2: Vedar nas propagandas veiculadas algumas sugestões, 
dentre as quais: 
- Que qualquer alimento é nutricionalmente completo; 
- Qualquer comparação com o leite materno; 
- O encorajamento a práticas e estilos de vida que estimulem 
situações perigosas ou potencialmente prejudiciais à saúde; 
- A exploração do medo ou superstição, aproveitando-se da 
deficiência de julgamento e experiência de criança; 
- O encorajamento de crianças para que persuadam seus pais a 
adquirir os alimentos alvo do regulamento; 
- A sugestão de que a pessoa que adquirir esses alimentos para 
crianças é mais atenciosa, amorosa, etc.        

Eixo 2: Manutenção da vedação aos itens mais simples, 
especialmente as propagandas que sugerem que qual-
quer tipo de alimento seja completo nutricionalmente, 
como nos dois primeiros itens da proposta inicial. 
Supressão dos demais dispositivos.

Eixo 3: Requisitos para a propaganda destinada às crianças: 
- Proibição da utilização de personagens do universo infantil; 
- Proibição de veiculação de comerciais na televisão e no rádio 
entre 21 horas e 6 horas;
 - Vedação à propaganda em instituições de ensino; 
- Proibição de brindes e prêmios condicionados à aquisição de 
alimentos de baixo teor nutricional;
 - Proibição de propaganda em jogos, filmes, brinquedos.  

Eixo 3: Praticamente suprimido, sendo substituído por 
um único parágrafo que apenas repete a necessidade de 
veiculação das advertências também nas propagandas 
destinadas às crianças.

Eixo 4: Requisitos para a distribuição de amostras grátis, 
cupons de desconto e outras atividades promocionais: 
- Vedação de amostras grátis, degustações e cupons de descon-
tos relacionados aos alimentos alvo deste regulamento; 
- No caso de patrocínios de atividades culturais ou esportivas, 
proibição de propaganda. 
- Em campanhas sociais realizadas por distribuidores dos 
alimentos, fica vedada a menção ao nome dos alimentos. Tam-
pouco se pode fazer menção à campanha social na propaganda 
dos alimentos.

Eixo 4: Praticamente extinto, sendo substituído unica-
mente pela menção à obrigatoriedade de veiculação das 
advertências em amostras grátis, em cupons de desconto 
para a promoção de alimentos, em material publicitário 
referente ao patrocínio de fornecedores ou distribuido-
res de alimentos e em programas ou campanhas sociais 
que mencionem nome/marcas de alimentos.

O
BS

ER
VA

Ç
Õ

ES

1) O regulamento destina-se apenas à propaganda, e não à ro-
tulagem de alimentos e bebidas, cuja regulação apenas poderia 
ocorrer no âmbito do Mercosul, segundo alegação da Anvisa.
2) O regulamento não se aplica a frutas, verduras e legumes 
frescos, refrigerados e congelados; carnes frescas, refrigeradas 
e congeladas; leite e iogurte, bem como a bebidas alcoólicas, aos 
aditivos alimentares e aos coadjuvantes de tecnologias.
3) As empresas deverão manter os dados fáticos, técnicos e cien-
tíficos que dão sustentação à mensagem publicitária à disposi-
ção da Autoridade Sanitária.

1) O regulamento destina-se apenas à propaganda, e 
não à rotulagem de alimentos e bebidas, cuja regulação 
apenas poderia ocorrer no âmbito do Mercosul, segundo 
alegação da Anvisa.
2) O regulamento não se aplica aos aditivos alimentares 
e aos coadjuvantes de tecnologias; às frutas, verduras e 
legumes (hortaliças); aos sucos de frutas; às nozes, casta-
nhas e sementes; às carnes e pescados in natura, refrigera-
dos e congelados; aos leites; aos iogurtes; aos queijos; às 
leguminosas; aos azeites, óleos vegetais e óleos de peixes.
3) As empresas deverão manter os dados fáticos, técnicos 
e científicos que dão sustentação à mensagem publicitária 
à disposição da Autoridade Sanitária. 


