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Capítulo 7

Política, grupos de interesse e 
perspectivas para a regulação

Descortinar o jogo político e compreender as decisões de políticas 
públicas são tarefas importantes para a ciência política, enquanto dis-
ciplina acadêmica, e para a população, especialmente a sociedade civil 
organizada, interessada em monitorar e exercer o controle social do go-
verno. Trata-se de empreitada árdua, mas crucial, se quisermos avançar 
no conhecimento científico e lutar por um Estado mais justo e efetivo, 
que busque o interesse público em detrimento de interesses privados. 

Nesse contexto, é fundamental que a ciência política brasileira 
incorpore definitivamente o papel dos grupos de interesse em suas 
análises, integrando-os aos estudos sobre a burocracia, o Congresso, o 
presidente da República e o Judiciário. Seria possível, em tese, contar 
a história do processo decisório da regulação da publicidade de ali-
mentos não saudáveis apenas mencionando a iniciativa da Anvisa e 
sua interlocução com outras instâncias decisórias do poder público, do 
Legislativo à AGU, do Ministério da Saúde aos tribunais. 

Essa versão, no entanto, seria não apenas mais pobre do ponto de 
vista narrativo, mas, fundamentalmente, não fidedigna. Afinal, os gru-
pos de interesse desempenharam papel central nos mecanismos de par-
ticipação da Anvisa e, principalmente, no lobby e mobilização das ou-
tras arenas políticas. É primordial reafirmar que as instituições e atores 
políticos não agem no vácuo, estando inseridos numa complexa teia de 
relações com grupos da sociedade. De fato, em algumas áreas de políti-
cas públicas, a imbricação entre grupos da sociedade e setores do Estado 
é tamanha que não faz sentido sequer pensar numa separação estanque 
entre governo, de um lado, e sociedade, do outro. Mais útil é analisar 
o jogo político em termos de redes e coalizões entre certos grupos de 
interesse e setores do Estado que se opõem a outros grupos sociais que 
atuam em articulação com outras frações da administração pública. 
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Trazer os grupos de interesse para o centro da análise, integran-
do política e economia, talvez seja a contribuição central do livro, in-
clusive do ponto de vista teórico. Como aprendi certa vez com o gran-
de cientista político e meu professor, Gildo Marçal Brandão, estudar 
política sem levar em conta as forças econômicas remete à imagem do 
bêbado que busca se levantar do chão puxando o próprio cadarço. 

Focalizar a ação política dos grupos de interesse nos permitiu 
identificar ao menos três aspectos dignos de destaque. O primeiro é o 
enorme poder dos grupos econômicos nos setores de alimentação e pu-
blicidade e sua capacidade de influenciar o governo e as políticas públi-
cas. Reunindo capacidade técnica, recursos financeiros abundantes, am-
pla gama de pessoal e relação cultivada com atores-chave da burocracia 
e da política em Brasília, o setor regulado foi capaz de pôr em prática 
uma efetiva estratégia de lobby, acessando e pressionando todas as are-
nas políticas. A capacidade de articulação junto ao núcleo político mais 
alto do poder, acarretando mudanças na estrutura da Anvisa e no pró-
prio padrão de relacionamento com o setor produtivo, e potencialmente 
impactando as medidas supervenientes da agência, foi a expressão má-
xima do poder do empresariado e de sua influência política.

O segundo ponto, que é o outro lado dessa moeda, refere-se à 
fraqueza relativa dos grupos de interesse público face ao setor regu-
lado. A contrastante assimetria de poder pôde ser vista ao longo de 
todo o processo decisório da regulação da publicidade de alimentos da 
Anvisa, da qualificada e potente participação dos grupos empresariais 
na consulta pública da agência ao acesso irrestrito e privilegiado ao 
centro do poder em todas as arenas políticas.

As diferenças de poder importam em estratégias distintas de 
atuação. Os grupos de interesse econômico canalizaram seus esforços 
em atividades de lobby direto junto ao poder público – é interessan-
te constatar que as empresas raramente atuam direta e publicamente, 
preferindo agir por meio de associações setoriais, seja para robuste-
cer sua ação, seja para não atrelar seu nome ao lobby. Por sua vez, as 
entidades da sociedade civil, com menos acesso aos decisores-chave, 
acabaram fazendo uso de um leque mais amplo de estratégias, cor-
respondente ao paradigma do advocacy, com o recurso mais assíduo à 
sensibilização para o tema, o que inclui a organização de palestras e 
seminários, a divulgação de pesquisas na área, a publicação de maté-
rias em jornais e a elaboração de petições e abaixo-assinados públicos 
para pressionar os poderes constituídos. 
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Os contatos diretos dos grupos da sociedade civil organizada 
com o poder público tenderam a ser intermitentes, ocorrendo com 
maior probabilidade em espaços formais e institucionalizados, como a 
consulta pública na Anvisa ou o amicus curiae no Judiciário. Mesmo no 
Judiciário, aliás, onde a forma de atuação poderia, à primeira vista, ser 
mais uniforme, diferenças sensíveis estão presentes. O setor privado 
mantém, no mais das vezes, advogados para fazer um “corpo a corpo” 
permanente junto aos juízes, o que nem sempre ocorre com os grupos 
de interesse público. Foi notável, contudo, o fortalecimento dos gru-
pos de interesse público, inclusive em sua capacidade de fazer lobby, 
ao longo do processo regulatório encetado pela Anvisa.

Para além deste caso, é possível perceber que organizações da 
sociedade civil de todas as áreas no Brasil compreenderam a necessi-
dade e a importância de fortalecer o advocacy para ter condições menos 
desiguais de atuar em prol de políticas públicas de interesse coletivo. 
Não é por outra razão que diversas ONGs têm profissionalizado e am-
pliado suas áreas de advocacy, a ponto de ter representantes atuando 
permanentemente em Brasília. 

Esses esforços, valorosos para o desejado equilíbrio político, encon-
tram, no entanto, barreiras. Primeiramente, porque a diferença de recur-
sos, especialmente financeiros, permanecerá sempre, conformando as 
distintas possibilidades de ação. Mesmo uma arrojada regulamentação 
do lobby, que garantisse maior equidade dos espaços de participação 
ou previsse apoio financeiro aos grupos menos favorecidos, não teria 
o condão de eliminar as assimetrias existentes. O fim do financiamento 
empresarial de campanhas políticas foi um importante passo para re-
duzir o caráter desigual da política. No entanto, como mostrei em meu 
livro sobre o jogo político no setor de planos de saúde, as redes de rela-
ções existentes entre frações das elites política e econômica podem ser 
importantes canais de influência, contornando as restrições impostas ao 
financiamento eleitoral (Baird, 2020). Mudanças institucionais são im-
portantes e devem mirar o ideal de igualdade política. Serão, porém, 
sempre limitadas. Daí a necessidade de nossa incessante e criativa busca 
por novas e melhores formas de equilibrar o jogo político.

  O último aspecto relativo aos grupos de interesse diz respeito 
aos limites do poder econômico. Embora os interesses empresariais 
sejam poderosos e possam muito, não podem tudo. A pluralidade de 
grupos da sociedade competindo por influência política e a diversi-
dade de atores e arenas políticas, com representação variada e espa-
ços institucionais abertos à participação social, garantem fendas pelas 
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quais os mais distintos interesses podem ser canalizados. Em geral, 
política não se faz na base do tudo ou nada. Assim, o empresariado, 
em sua relação com o governo, não simplesmente perde ou ganha, 
mas perde ou ganha mais ou menos. Na regulação da publicidade de 
alimentos, tanto o Ministério da Saúde como a poderosa Anvisa fun-
cionaram como contraponto aos interesses empresariais. O setor regu-
lado, a despeito das concessões obtidas, teve de ir à Justiça para barrar 
o processo, não tendo obtido um sucesso pleno em suas ações junto ao 
governo, o que significa que sua capacidade de influência foi limitada.  

Se o empresariado não conseguiu impedir a Anvisa de levar 
adiante sua proposta, isso significa que a agência atuou com relativa 
independência. Em que pese a inconformidade da sociedade civil e de 
setores do governo favoráveis à regulação, que muitas vezes afirmam 
que o lobby da indústria junto ao governo emperrou o processo, o fato 
é que, até onde a Anvisa podia ir, que era a aprovação da medida, ela 
foi. Nesse sentido, a autonomia política da agência foi significativa. 

Esse fato mostra a força da principal agência reguladora brasileira. 
A capacidade da Anvisa de propor e liderar pautas regulatórias, algu-
mas polêmicas e conflituosas, a despeito de pressões diversas (do setor 
regulado e de outras instâncias governamentais), fica patente em depoi-
mento de representante da indústria ao tratar do infrutífero lobby junto 
à pasta da Saúde: “o órgão maior não se manifesta e nem interfere, que 
é o Ministério da Saúde. Porque todos os ministros da Saúde anteriores 
tinham menos força política do que o presidente da Anvisa”. 

Essa autonomia burocrática, como chamei ao identificar proces-
so semelhante na ANS, está ancorada num corpo técnico profissionali-
zado e estável e é fundamental para a defesa da saúde pública, no caso 
da Anvisa, e para o funcionamento geral do Estado no caso dos de-
mais órgãos governamentais. Não à toa, o atual desmonte das políticas 
ambientais promovido pela gestão Bolsonaro tem como pressuposto a 
fragilização do corpo de servidores públicos estáveis de órgãos como 
o Ibama e o ICMBio. Em plena pandemia do coronavírus, algumas 
vozes se levantaram para questionar a autoridade e a autonomia da 
Anvisa no processo de aprovação das vacinas. É preciso estar atento e 
forte, pois uma burocracia autônoma e profissionalizada, e não ensi-
mesmada e voltada a seus próprios interesses, pode não apenas garan-
tir decisões tecnicamente embasadas, mas também servir de remédio 
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contra a captura corporativa ou a politização da alta direção. Qual-
quer reforma administrativa deve levar isso em consideração. 

A recente e alvissareira lei das agências reguladoras, aprovada 
em 2019, reforçou a blindagem desses órgãos ao estabelecer critérios 
para as indicações às diretorias (Brasil, 2019a). Preocupou-se mais, no 
entanto, com a proteção de interferências políticas do que do setor re-
gulado. A indicação de nomes com altos cargos no Executivo, no exer-
cício parlamentar ou em postos de direção partidária foi proibida. Já a 
quarentena à qual estão submetidos os ex-diretores ao deixarem o car-
go foi timidamente ampliada. E o presidente Bolsonaro também vetou 
o dispositivo que impedia a nomeação de dirigentes que tenham atu-
ado na área a ser regulada 12 meses antes da indicação. A despeito do 
avanço, é ilusório crer que a autonomia das agências reguladoras será 
plena, até mesmo pelo fato de elas estarem inseridas, por meio das 
indicações aos cargos de direção, no jogo político do presidencialismo 
de coalizão. Estamos novamente diante dos limites do desenho institu-
cional. Ou seja, por mais que criemos regras para proteger as agências 
de interferências políticas e econômicas, elas nunca serão implacáveis.   

A pesquisa que deu base a este livro estendeu-se até 2012, apenas 
dois anos após a malfadada regulação aprovada pela Anvisa. Como mos-
trei no capítulo anterior, o cenário e as perspectivas naquele período não 
eram nada promissores, seja pelas frágeis bases do tema na sociedade, 
seja pela assimetria de poder entre os grupos que protagonizaram o em-
bate político. Além disso, a Anvisa estava bastante debilitada no tocante 
à regulação de publicidade em geral e o Congresso Nacional, caminho 
natural para o tema, estava minado por fortes interesses empresariais.

Passada mais de uma década, pode-se dizer que o diagnóstico 
foi corroborado. Não se aprovou qualquer regulação de publicidade 
de alimentos no Brasil e as perspectivas de avanço da pauta seguem 
incertas, para dizer o mínimo. Por outro lado, muitos desenvolvimen-
tos e construções ocorreram nesse relativamente longo período, con-
tribuindo para o paulatino fortalecimento da pauta. Recorrendo no-
vamente ao modelo de Kingdon (2003) sobre os fatores determinantes 
(fluxos do problema, da solução e da política) para que um tema entre 
na agenda governamental, é possível delinear melhor o cenário atual.
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Certamente há, hoje, maior acúmulo científico e visibilidade a 
respeito do grave problema das doenças crônicas não transmissíveis e 
da obesidade, especialmente a infantil. Conforme se previa, as DCNT 
já são responsáveis por mais de 70% das mortes no Brasil e no mundo 
(Malta et al., 2017). O problema da obesidade é igualmente grave, ten-
do atingido níveis epidêmicos, com a maior parte da população mun-
dial vivendo em países onde é mais frequente a morte por sobrepeso e 
obesidade do que desnutrição – não à toa, a OMS vem conclamando os 
países não a reduzir, mas pelo menos a frear o crescimento dos índices 
de obesidade (OMS, 2018). No Brasil, mais de 60% da população adul-
ta tem excesso de peso e mais de 25% está obesa (Brasil, 2020b). Entre 
crianças, a situação também preocupa. Uma a cada três crianças entre 
5 e 9 anos apresenta excesso de peso, enquanto a obesidade infantil 
ul-trapassa 14%. (Brasil, 2010c).

Embora as DCNT em geral e a obesidade em particular sejam do-
enças multifatoriais, está cada vez mais estabelecida e consolidada sua 
conexão com a alimentação, especialmente com aquilo que se conven-
cionou chamar de “alimentos ultraprocessados”, termo que ganhou 
destaque a partir de 2009 com uma nova classificação de alimentos 
proposta pelo pesquisador e professor Carlos Monteiro e pelo Núcleo 
de Pesquisas Epidemiológicas em Nutrição e Saúde (Nupens) da USP. 
Importante contribuição para o debate científico mundial, a classifica-
ção NOVA, como é chamada, supera a categorização por nutrientes, 
como proteínas, carboidratos e vitaminas, e foca a análise no grau de 
processamento dos alimentos. 

Adotada pelo Guia Alimentar para a População Brasileira, publi-
cado pelo Ministério da Saúde em 2014, a NOVA estipula 4 grupos de 
alimentos: 1) in natura ou minimamente processados; 2) ingredientes 
culinários processados; 3) alimentos processados; 4) alimentos ultra-
processados. O último grupo, composto por produtos como bolachas, 
sorvetes, chocolates e refrigerantes, é caracterizado por formulações 
industriais de substâncias derivadas de alimentos, mais corantes, aro-
matizantes, emulsificantes e outros aditivos cosméticos. Nos termos 
do Guia, são produtos com “um número elevado de ingredientes (fre-
quentemente cinco ou mais) e, sobretudo, a presença de ingredien-
tes com nomes pouco familiares e não usados em preparações culiná-
rias...” (Brasil, 2014b, p. 40). Trata-se, enfim, do que muitos chamam, 
importando o termo do inglês, de junk food.  
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Monteiro (2009, p. 730) alertava que “dietas que incluem uma 
grande quantidade de alimentos ultraprocessados são intrinsecamen-
te desbalanceadas do ponto de vista nutricional e intrinsicamente pre-
judiciais à saúde” (tradução nossa). Ainda segundo o autor, as grandes 
empresas multinacionais focam suas estratégias de marketing justa-
mente nos produtos ultraprocessados. Artigo publicado na prestigiosa 
revista científica The Lancet elevou definitivamente o problema a ou-
tro patamar, ao afirmar que o aumento simultâneo da obesidade em 
quase todos os países parece ser guiado por mudanças nos sistemas 
alimentares, que estão produzindo alimentos mais processados e ba-
ratos sob a égide de uma publicidade eficaz, como nunca se viu antes 
(Swinburn et al., 2011). 

A classificação científica pelo grau de processamento dos ali-
mentos teve, assim, enorme impacto, conforme atesta Gonzalo Veci-
na Neto, primeiro diretor-presidente da Anvisa, segundo o qual “essa 
mudança da concepção de alimento, do alimento que não faz mal para 
o alimento que, independente de quantidade e qualidade, faz mal, 
essa foi uma ruptura”. Isto porque, a partir de então, a indústria de 
ultraprocessados foi diretamente associada à epidemia de obesidade 
vigente, bem como ao desenvolvimento de outras doenças crônicas.

Esse novo enfoque abriu caminho para o avanço de um conceito 
relativamente novo, que são os chamados determinantes comerciais 
da saúde, que se referem a “estratégias e abordagens utilizadas pelo 
setor privado para promover produtos e escolhas que são prejudiciais 
à saúde” (Kickbush et al., 2016). Sob o prisma desse conceito, desloca-
-se o foco da abordagem do indivíduo para o contexto social e, prin-
cipalmente, move-se para o primeiro plano o papel da influência cor-
porativa das indústrias de produtos não saudáveis, que chegam a ser 
denominadas “vetores de doenças”.  

Relatório recente da Organização Pan-americana da Saúde (OPAS) 
afirma que as indústrias de álcool, tabaco e alimentos ultraprocessados, 
chamadas de Big Alcohol, Big Tobacco e Big Food por seu enorme poder e 
capacidade de influência, recorrem a uma série de práticas para impedir 
o avanço de políticas públicas e regulações para proteger a saúde, como 
lobby, doações de campanhas, uso da porta giratória (quando um fun-
cionário do governo vai trabalhar no setor privado e vice-versa), estra-
tégias de autorregulamentação, financiamento de pesquisas e eventos 
científicos e iniciativas de responsabilidade social (OPAS, 2020). Várias 
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dessas estratégias puderam ser identificadas neste livro – não à toa, esta 
pesquisa consta como referência no relatório da OPAS. 

Essa discussão na saúde ganha ainda mais amplitude quando 
conectada à temática ambiental, cerne das preocupações da atual ge-
ração. Relatório da Comissão de Obesidade da The Lancet publicado 
em 2019 traz o conceito de sindemia global para caracterizar a ocorrên-
cia simultânea das pandemias de obesidade, desnutrição e mudanças 
climáticas, que representaria o desafio supremo para os humanos, o 
meio ambiente e o planeta. Decorrentes, dentre outros fatores, do sis-
tema agroalimentar global, essas pandemias não estão sendo enfren-
tadas adequadamente, de acordo com o estudo, pela relutância dos to-
madores de decisão, pela poderosa oposição de interesses comerciais 
e pela insuficiente pressão por mudança por parte da população e da 
sociedade civil (Swinburn et al., 2019).  

Como se vê, o problema das DCNT e da obesidade, associado à 
questão da alimentação, particularmente os alimentos ultraprocessa-
dos, vem ganhando enorme notoriedade, o que não só pressiona so-
ciedades e governos a agirem, como a apresentarem soluções, que é 
o segundo fluxo do Kingdon. Se, como vimos, em 2004 a OMS ainda 
se mostrava tímida em suas recomendações referentes à regulação da 
publicidade de alimentos, documentos posteriores do organismo in-
ternacional foram mais explícitos em defender a adoção de medidas 
regulatórias para coibir a publicidade, especialmente aquela dirigida 
às crianças (OMS, 2016).

Na esteira dessas recomendações e do avanço dos problemas 
de saúde, diversos países passaram a tomar medidas para enfrentar 
o problema, especialmente por meio da restrição à publicidade de ali-
mentos ultraprocessados. Nas Américas, Argentina, Bolívia, Chile e 
Peru possuem regulações desse tipo. O caso chileno é emblemático, 
pois além de ter estipulado alertas nas peças publicitárias para cer-
tos tipos de alimentos, como os demais países mencionados (e como 
foi tentado no Brasil pela Anvisa), posteriormente, em 2017, também 
proibiu a publicidade dirigida a menores de 14 anos na televisão (Fer-
raz, 2020). Enquanto termino de escrever o livro, o governo do Reino 
Unido anunciou que vai implementar medida semelhante, proibindo 
a veiculação de peças publicitárias de alimentos ultraprocessados na 
televisão antes das 21 horas e online a partir de 2022. 
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Essas experiências internacionais reforçam o leque de opções re-
gulatórias possíveis e fortalecem o movimento regulatório ao redor do 
mundo. Seja como for, a política, terceiro fluxo de Kingdon, permane-
ce como o maior entrave para o avanço do tema. Ainda não há apoio 
governamental suficiente para essas medidas, e os grupos de interesse 
empresariais ainda exercem influência desmedida nas políticas públi-
cas na área de saúde. 

Nesse contexto, grupos da sociedade civil buscam avançar a pau-
ta “pelas beiradas”, contornando o Congresso Nacional, como se ten-
tou em 2014 por meio do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e 
do Adolescente (Conanda), órgão deliberativo vinculado à Secretaria 
Especial de Direitos Humanos da Presidência da República, que apro-
vou a Resolução n. 163, que considerava abusiva e, portanto, ilegal a 
publicidade e comunicação mercadológica dirigida à criança (Brasil, 
2014c). Apesar de entidades de defesa dos direitos da criança consi-
derarem que a resolução tem força normativa e vinculante, ela não é 
reconhecida nem cumprida pelo setor regulado.

O caminho pela Anvisa também segue interditado. O enfraque-
cimento regulatório da área de publicidade da agência no início da 
década passada tenderia a tornar difícil qualquer nova iniciativa. De 
fato, a Anvisa não retomou o tema desde 2010 e, recentemente, parece 
ter desistido de vez de qualquer ação. A regulação da publicidade de 
alimentos constou da Agenda Regulatória da Anvisa que vigeu entre 
2017 e 2020 sob o Tema n. 4.10. Promoção Comercial e Publicidade de 
Alimentos. Na Atualização Anual 2019-2020, o processo foi arquivado 
sob a justificativa de que “não há pretensão de retomar o tema enquan-
to o mesmo permanecer judicializado” (Brasil, 2019b).

A alternativa para o avanço do tema, assim como era em 2010, é 
que o Ministério da Saúde lidere a discussão no âmbito do Congresso 
Nacional, o que certamente não ocorrerá no atual governo. E, caso che-
gue ao Legislativo, a disputa se dará em contexto extremamente adver-
so, pois sabemos que é no Congresso que o lobby do empresariado mos-
tra-se mais forte. Nesse sentido, assim como há mais de 10 anos, quando 
a Anvisa iniciou a regulação da publicidade de alimentos, não há, hoje, 
condições políticas para que essa pauta entre na agenda governamental 
para valer. Somente o trabalho cotidiano e contínuo da sociedade civil, 
em articulação com novos e antigos parceiros no âmbito do Estado, cria-
rá as condições políticas necessárias para o avanço do tema no futuro.
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Apesar das dificuldades vislumbradas, é importante olhar a 
questão a partir de uma perspectiva histórica mais ampla. O problema 
das doenças crônicas não transmissíveis é gravíssimo e se torna cada vez 
mais evidente, ainda mais durante a atual pandemia do coronavírus. 
Em realidade, trata-se do encontro de duas pandemias. Dados do Mi-
nistério da Saúde de 2020 revelam que 7 em cada 10 óbitos decorrentes 
de Covid-19 eram de pessoas com alguma doença crônica ou fator de 
risco prévios, como a obesidade (Brasil, 2020a). A despeito da persis-
tente assimetria de poder entre a sociedade civil organizada e o setor 
regulado, houve enorme fortalecimento dos grupos de interesse público 
na última década, com a expansão e articulação de potentes redes em 
prol da saúde pública, especialmente para o enfrentamento das DCNT 
e da obesidade. Essa crescente força pode ser notada pela capacidade de 
projeção do tema no debate público. Nunca se discutiu tanto essa pauta, 
inclusive as propostas para solucionar o problema, como hoje em dia. 

Para garantirmos um mundo mais saudável, e também sustentá-
vel, a questão da alimentação e dos sistemas alimentares, a maneira e 
o tipo de alimento que comemos e produzimos, é primordial. Assim 
como o tabaco esteve no centro do debate nas últimas décadas, o tema 
da alimentação e de sua regulação deverá dominar as discussões de 
saúde pública no Brasil e no mundo nos próximos anos e décadas. Não 
há mais como desviar o foco. Trata-se de uma pauta cuja hora chegou. 
Pode ser que a regulação da publicidade de alimentos não seja a polí-
tica pública que avance mais rapidamente. A OMS, no entanto, reco-
menda uma série de outras abordagens regulatórias, conhecidas como 
best buys, para o desestímulo ao consumo de alimentos não saudáveis, 
como a tributação, a rotulagem frontal com advertências sobre nu-
trientes críticos e a restrição da comercialização em ambiente escolar. 
No Brasil, a própria Anvisa aprovou em 2020 a rotulagem nutricional 
frontal, que traz alertas em produtos com alto teor de açúcar, gordura 
e sódio, dando novo início a essa corrida regulatória. A experiência 
da trajetória de regulação do tabaco descortina os caminhos a serem 
trilhados, bem como as armas e os discursos do embate político na 
área de alimentação. A questão é saber quão rápido a sociedade civil 
organizada e seus aliados políticos conseguirão acelerar esse processo.     


