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RESUMO 

 

Objetivo - Compreender como a questão da Rotulagem Nutricional Frontal de Alimentos 

(Front-of-pack Nutrition Labelling – FOP) chegou à agenda decisória da Agência Nacional de 

Vigilância Sanitária (ANVISA). Para isso, fizemos uso do Modelo de Múltiplos Fluxos de 

Kingdon (1984) na formulação de políticas públicas, cujo foco está nas etapas pré-decisórias 

da formulação de políticas públicas.  

Metodologia – Pesquisa qualitativa, com aplicação da técnica análise de conteúdo, sobre 

material documental extraído do processo administrativo de regulação da ANVISA.  

Resultados – O estudo identificou uma forte influência das políticas mais amplas da área de 

saúde no cenário político institucional, responsável pela definição da agenda de governo em 

torno da Rotulagem Nutricional (RN). No processo de especificação das alternativas, destaca-

se a atuação estratégica dos servidores de carreira na seleção de um modelo viável de FOP do 

tipo semi-interpretativo, condizente com a maioria dos valores da comunidade de especialistas. 

Esse grupo, chamado de “empreendedores de política” por Kingdon, foi fundamental na 

promoção da conexão dos fluxos, ao entregar um “pacote” de problemas e soluções para 

justificar a abertura do processo regulatório.  

Limitações – Este estudo se concentra apenas na RN de alimentos embalados.  Este tema 

envolve vários stakeholders e permeia várias outras políticas públicas, todavia, o estudo tem 

maior foco nas ações dos agentes públicos. Somente documentos foram avaliados sendo que 

um estudo de campo (entrevistas) acrescentaria valor à pesquisa. O recorte temporal também 

pode ser considerado uma limitação em razão das extremidades do fenômeno e do seu contexto 

não estarem claramente evidentes no planejamento do estudo.  

Contribuições práticas – As alternativas avaliativas capazes de favorecer a análise de 

processos, atores sociais e contextos podem contribuir para mudanças nas práticas, favorecer 

parcerias e influenciar dinâmicas institucionais por resultados melhores.  

Contribuições sociais – Prover munição argumentativa e técnica que o auxilie a estruturar as 

políticas públicas que afetam a vida da sociedade.  

Originalidade – Pelo nosso conhecimento, este é o primeiro estudo a aplicar o modelo de 

múltiplos fluxos para análise do processo pré-decisório de uma política regulatória no Brasil.  

 

Palavras-chave: Rotulagem Nutricional Frontal; Modelo de Múltiplos Fluxos; Agenda-setting; 

Políticas públicas de saúde; Políticas regulatórias. 

Categoria do artigo: Dissertação de Mestrado. 



 

 

 

ABSTRACT 

 

 

Purpose –The study is concerned with understanding how the issue of Front-of-pack Nutrition 

Labelling (FOP) reached the decision-making agenda of Brazilian Health Surveillance Agency 

(ANVISA). For this, we used the Kingdon’s Multiple Streams Framework (1984). With a focus 

on the pre-decision stages of the public policies formulation. 

Design/Methodology - A qualitative research was carried out, using the content analysis 

technique, on documentary material extracted from the ANVISA’s administrative regulation 

process. 

Findings – The study identified strong influence of broader policies on institutional political 

scenario, responsible for defining the government's nutrition labeling agenda. In the process of 

specifying the alternatives, the strategic performance of public servants in the selection of a 

viable semi-interpretive FOP model is highlighted, consistent with most of the values of the 

policy community. This group, called “policy entrepreneurs” by Kingdon, was essential in 

promoting the connection of streams, by delivering a “package” of problems and solutions to 

justify the opening of the regulatory process. 

Research limitations - This study focuses only on nutrition labelling of packaged food. This 

theme involves several stakeholders and permeates several other public policies, however, the 

study has a greater focus on the actions of public agents. Only documents were evaluated. Field 

study (interviews) would add value to the research. The time frame can also be considered a 

limitation because the ends of the phenomenon and its context are not clear in the study 

planning. 

Practical implications - The evaluative alternatives capable of favoring the analysis of 

processes, social actors and contexts can contribute to changes in practices, favor partnerships 

and influence institutional dynamics for better results. 

Social implications - Provide arguments that help to structure public policies that affect the life 

of society. 

Originality – As far as we know, this is the first study to apply the Multiple Stream framework 

to analyze the pre-decision process of a regulatory policy in Brazil. 

 

Keywords: Front-of-pack nutrition labelling; Multiple Stream Framework; Agenda-setting; 

Public health policies; Regulatory policies.;  

Paper category: Master´s thesis. 
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1 INTRODUÇÃO  

O problema das doenças crônicas não transmissíveis (DCNTs) - cardiovasculares, 

câncer, diabetes, doenças respiratórias crônicas e transtornos mentais - resulta de uma 

combinação de fatores genéticos, fisiológicos, ambientais e comportamentais. O uso do tabaco 

e do álcool, a inatividade física e dietas pouco saudáveis aumentam o risco de mortes. 

O relatório de 2018 da Comissão Independente Mundial de Alto Nível da Organização Mundial 

de Saúde (WHO, 2018), afirma que, coletivamente, câncer, diabetes, doenças pulmonares e 

cardiovasculares matam 41 milhões de pessoas a cada ano, respondendo por 71% de todas as 

mortes no mundo. Um dos fatores determinantes mais significativos é a obesidade e o excesso 

de peso, causados por alimentação inadequada. A reversão desse quadro tem sido um dos 

principais desafios da Segurança Alimentar e Nutricional (SAN)1 a nível mundial (FAO, 2012; 

WHO, 2014; FAO, 2017). 

Neste sentido, a rotulagem nutricional frontal dos alimentos embalados, ou Front-of-

Pack Labelling (FOP), vem sendo considerada por muitos países uma evolução da rotulagem 

nutricional (RN) e um componente essencial do emergente pacote de soluções ou alternativas 

de políticas para lidar com o crescente fardo global das DCNTs relacionadas à dieta (WHO, 

2016). Em resumo, esses modelos frontais possuem como premissa básica comunicar aos 

consumidores, de forma simples, visível e facilmente compreensível, os principais atributos 

nutricionais dos alimentos, uma vez que as informações existentes, que geralmente aparecem 

na parte de trás da embalagem, provaram ser de valor limitado para estimular o consumo 

saudável. Além disso, alguns estudos mostram que a adoção da rotulagem frontal pode 

estimular fabricantes a reformularem seus produtos (FREIRE, 2017). Por outro lado, ainda não 

há consenso científico sobre os modelos de FOP mais efetivos para os diferentes tipos de 

consumidores. O que tem gerado questionamentos comerciais e forte oposição do setor 

produtivo, principalmente nos países que optaram pela implementação obrigatória dos modelos 

de advertência (THOW et al, 2018). 

 

1 Segurança Alimentar e Nutricional define-se como “a realização do direito de todos ao acesso regular e 

permanente a alimentos de qualidade, em quantidade suficiente, sem comprometer o acesso a outras necessidades 

essenciais, tendo como base práticas alimentares promotoras de saúde, que respeitem a diversidade cultural e que 

sejam social, econômica e ambientalmente sustentáveis” (BRASIL, 2006). 
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No Brasil, a regulação da rotulagem de alimentos é de competência legal da Agência 

Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). Em 2017, a agência inseriu na sua Agenda 

Regulatória (AR)2 para o quadriênio 2017-2020 a revisão das normas RN. Um processo que 

gerou em 2019, uma proposta de mudança significativa nas regras de rotulagem ao definir um 

modelo de FOP para alimentos embalados com alto teor de gorduras, sódio e açúcar, 

comercializados no país. Visto isto, esta pesquisa visa responder a seguinte pergunta: Como a 

questão da rotulagem nutricional frontal de alimentos entrou na agenda decisória da ANVISA? 

Ao olharmos a variedade de assuntos de importância nacional sob responsabilidade da 

ANVISA e a quantidade de temas na AR que não chegam a uma resolução dentro do prazo ou 

são abandonados, nos chama a atenção a consistência e agilidade com que a rotulagem frontal 

chegou a agenda decisória, apesar das controvérsias sobre sua efetividade e de estar envolto em 

um clima político instável. Essa questão, sobre como os governos decidem quais problemas 

serão enfrentados e quais poderão esperar, abrange um complexo processo de disputa por 

atenção, que resume o principal objetivo dos estudos sobre formulação de políticas públicas: 

analisar o processo pelo qual problemas são considerados mais (ou menos) relevantes para 

compreender a ação (ou a falta de ação) do governo (CAPELLA, 2018). 

Desde a contribuição inicial de Harold D. Lasswell (1956), o campo das ciências 

políticas tem se desenvolvido e promovido um crescente volume de publicações sobre a atuação 

de governos dentro de um contexto social democrático, fortemente evidenciado no pós-guerra 

(DELEON, 2006). Até a década de 80, a estrutura mais influente para a compreensão do 

processo político consistiu em dividir o processo político em uma série de estágios - geralmente 

definição de agenda, formulação de políticas e legitimação, implementação e avaliação de 

políticas. Contudo, críticas sobre a capacidade destes modelos de simplificar as relações mais 

críticas existentes dentro da impressionante complexidade do processo político, fizeram surgir 

teorias mais promissoras (SABATIER, 2007), a exemplo dos modelos sintéticos, capazes de 

integrar conceitos e de ampliar a compreensão sobre o processo político em diferentes 

contextos, combinando a influência das ideias, do contexto sociopolítico e das estruturas das 

instituições (JOHN, 1998). 

 

2 Agenda Regulatória: instrumento de planejamento regulatório que objetiva promover a transparência e a 

previsibilidade da atuação regulatória da ANVISA sobre temas considerados prioritários em um determinado 

período (ANVISA, 2018a). 
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A estrutura de múltiplos fluxos (Multiple Streams Framework) foi desenvolvida por 

John Kingdon em 1984. Com base no modelo de comportamento organizacional conhecido 

como “lata de lixo” (COHEN; MARCH; OLSEN, 1972), a estrutura examina a elaboração de 

políticas em condições de ambiguidade (ZAHARIADIS, 2007). Com foco nas etapas pré-

decisórias da formulação de políticas, ele vê o processo político composto por três fluxos de 

atores e processos: um fluxo de problemas; um fluxo de soluções e; um fluxo de política. Na 

opinião de Kingdon, os fluxos normalmente operam independentemente um do outro, exceto 

quando uma “janela de oportunidade” permite que os empreendedores políticos combinem 

esses fluxos, gerando uma grande mudança.  

Essa estrutura parece ser aplicável a uma ampla variedade de arenas políticas, e tem 

sido utilizada em diversos estudos para a análises de políticas públicas pelo mundo 

(SABATIER, 2007), incluindo na área da saúde, tema este que será amplamente discutido no 

presente trabalho. 

 Neste contexto de incertezas, este estudo parte da ideia de que o modelo de múltiplos 

fluxos seja capaz de explicar como a percepção do problema e o ambiente político institucional 

criaram a oportunidade para que os defensores da FOP inserissem suas ideias na agenda 

decisória do governo. Um processo conduzido por servidores públicos de carreira da ANVISA, 

com critérios científicos, sistematizado por Análise de Impacto Regulatório (AIR)3, mas, ainda 

assim, dentro de uma agenda de política de saúde altamente especializada permeada de 

ambiguidades e incertezas, compatível com a visão teórica desenvolvida por Kingdon. 

Para tanto, foi realizada uma pesquisa qualitativa, com aplicação da técnica análise de 

conteúdo, sobre material documental extraído do processo administrativo de regulação 

conduzido pela agência.  

Este estudo está estruturado, a partir do resumo e da introdução, pelo referencial 

teórico, seguido da metodologia, resultados e considerações finais. 

 

3 AIR é um processo sistemático de gestão regulatória, baseado em evidências, que busca avaliar, a partir da 

definição de um problema regulatório, os possíveis impactos das opções regulatórias disponíveis para o alcance 

dos objetivos pretendidos. A AIR visa o aprimoramento da gestão regulatória, contribuindo para a transparência 

do processo regulatório e para o diálogo entre governo, setor regulado e a sociedade em geral, e tem como 

finalidade orientar e subsidiar a tomada de decisão e contribuir para que a atuação regulatória seja efetiva, eficaz 

e eficiente (BRASIL, 2018) 
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1.1 Objetivo 

O objetivo do estudo é compreender como a rotulagem nutricional frontal de alimentos 

embalados entrou na agenda de governo e como as alternativas foram selecionadas pelos 

formuladores de política até chegar ao modelo de FOP apresentado pela ANVISA ao publicar 

as Consultas Públicas (CP)4 em setembro de 2019. A principal questão de pesquisa para este 

estudo foi: Como a questão da rotulagem nutricional frontal de alimentos entrou na agenda 

decisória da ANVISA? Nós nos baseamos em teorias de formulação de políticas para informar 

o desenho do estudo e a análise dos dados, em particular, o Modelo de Múltiplos Fluxos de 

Kingdon (2003). Este modelo permite a análise de políticas orientadas para a ação, 

identificando a importância dos fatores que influenciaram a inclusão do problema na agenda de 

governo (agenda-setting); a escolha das alternativas ou soluções; e a interação dinâmica das 

forças políticas envolvidas que, somadas ao empreendedorismo dos agentes governamentais, 

fizeram com que o assunto chegasse ao nível de tomada de decisão. 

1.2 Relevância 

Desde 2009 a ANVISA adotou a AR como um instrumento de planejamento orientador 

de ação. Atualmente a AR contempla uma variedade de temas que serão abordados por um 

período de quatro anos, contudo, verifica-se um distanciamento entre o planejado e o executado, 

o que, em parte, é explicado pela teoria sobre análise de políticas públicas, principalmente 

agenda-setting, que nos mostra que a agenda de governo é algo dinâmico sujeito a mudanças 

pela inter-relação de uma série de fatores (atores, eventos, contextos e resultados). 

Compreender estes fatores lançando um olhar sobre o processo pré-decisório de uma agência 

reguladora que adotou a AIR como forma de imprimir racionalidade ao seu processo normativo, 

poderia indicar melhorias no rito formal estabelecido. Como afirmam Agyepong e Adjei (2008), 

experiências regulatórias que impactam mercados revelam processos decisórios permeados de 

conflito e de negociação que influenciam nos resultados das políticas públicas mesmo quando 

fundamentadas em bases técnico científicas robustas. Neste contexto, as alternativas avaliativas 

capazes de favorecer a análise de processos, atores sociais e contextos podem contribuir para 

 

4 Consulta Pública: mecanismo de participação social, aberto ao público, que possibilita a participação escrita 

sobre minuta de ato normativo, documento ou assunto relevante, para subsidiar posterior decisão da Agência. 
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mudanças nas práticas, favorecer parcerias e influenciar dinâmicas institucionais por resultados 

melhores (BUSE et al, 2008). 

1.3 Limitações do estudo 

Para uma maior compreensão de como ocorre a formulação de uma política regulatória 

na área de alimentos em nível federal, este estudo se concentra apenas na rotulagem nutricional 

frontal de alimentos embalados.  Este é um tema que geralmente envolve vários stakeholders e 

permeia várias outras políticas públicas, todavia, em nosso caso, o maior foco está nas ações 

dos agentes públicos, compreendidos aqui como um grupo institucional.  

A ampliação do estudo em campo, para a compreensão do ponto de vista dos 

formuladores, tomadores de decisão de forma individual e dos demais interessados e/ou 

afetados pela política acrescentaria grande valor à pesquisa. 

O recorte temporal também pode ser considerado uma limitação em razão das 

extremidades do fenômeno e do seu contexto não estarem claramente evidentes no 

planejamento do estudo. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1 Definição e tipos de política pública 

Segundo Secchi (2014), qualquer definição de política pública é arbitrária em razão da 

divergência entre alguns questionamentos básicos relacionados a aceitação ou não da 

exclusividade estatal na ação, da omissão ou inação como política pública e das diretrizes mais 

operacionais como parte de uma política.  

Uma das mais conhecidas definições foi proposta por Thomas Dye (1975) que 

descreve, sucintamente, políticas públicas como “o que o governo escolhe fazer ou não fazer” 

(DYE, 1975, p. 2). Já Howlett, Ramesh e Perl (2013) propõe a seguinte definição funcional de 

políticas públicas: “trata fundamentalmente de atores cercados por restrições que tentam 

compatibilizar objetivos políticos com meios políticos, num processo que pode ser 

caracterizado como resolução aplicada de problemas (HOWLETT; RAMESH; PERL, 2013, 

p. 5). 

As duas visões estão centradas no protagonismo estatista, diferente da abordagem 

multicêntrica de Secchi (2014), em que a intenção em resolver um problema público importa 

mais do que determinar a natureza jurídica do agente. 

Para fins deste estudo julga-se relevante a influência de atores não governamentais na 

formulação de políticas públicas, reconhecendo o Estado como o protagonista que conduz esse 

processo. Admitindo tanto as diretrizes de ações como as de inações, partes de uma política 

pública, seja no nível estratégico estruturante, intermediário ou operacional. 

Contudo, ainda com a finalidade analítica, é preciso definir o tipo de política pública 

como o elemento mais básico a ser considerado previamente por um analista.  

Em 1972, Theodore J. Lowi propôs uma reviravolta na relação causal entre política 

(politics) e políticas públicas (public policies) ao afirmar que “policies determine politics”, ou 

seja, as políticas públicas determinam a dinâmica política. Em outras palavras, dependendo do 

tipo de política pública que está em jogo, a estruturação dos conflitos, das coalizões e o 

equilíbrio de poder se modificam, cabendo ao analista entender seus detalhes e contornos, bem 

como extrair dali seus elementos essenciais (SECCHI, 2014). Nesta linha de raciocínio é o 

caráter da política que definirá a maneira como o problema e suas soluções serão processados 

pelo sistema político.  
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Segundo a tradicional tipologia adotada por Lowi (1964, p. 689) existem quatro tipos 

de políticas públicas baseadas no critério de “impacto esperado na sociedade”: Políticas 

Regulatórias, Políticas Distributivas, Políticas Redistributivas e Políticas Constitutivas. 

Neste caso nos interessa especialmente a categoria regulatória: 

Políticas regulatórias: estabelecem padrões de comportamento, serviço ou produto 

para atores públicos e privados. Exemplos desse tipo de política são as regras para 

a segurança alimentar, para operação de mercado financeiro, regras de tráfego 

aéreo, códigos de trânsito, leis e códigos de ética em assuntos como aborto e 

eutanásia ou, ainda, proibição de fumo em locais fechados e regras para publicidade 

de certos produtos. Segundo Lowi (1964), as políticas regulatórias se desenvolvem 

predominantemente dentro de uma dinâmica pluralista, em que a capacidade de 

aprovação ou não de uma política desse gênero é proporcional à relação de forças 

dos atores e interesses presentes na sociedade (SECCHI, 2014, pg. 25). 

Diferente de uma política distributiva com custos e benefícios difusos, as políticas 

regulatórias possuem um grau de conflito elevado, pois seus benefícios são difusos e os custos 

concentrados de acordo com o setor regulado. São políticas que combinam um padrão de 

demanda fragmentado e um sistema decisório concentrado.  

2.2 Análise de políticas públicas  

Para além do debate sobre as definições de políticas públicas, podemos buscar 

compreender esse campo de conhecimento também por meio de seu desenvolvimento ao longo 

do tempo (BRASIL; CAPELLA, 2016). Pensar as decisões do processo de formulação de 

políticas de uma forma mais ou menos sequencial (formulação, implementação, avaliação, entre 

outros), têm sido uma opção histórica para fins analíticos. Harold D. Lasswell (1956), pioneiro 

na ciência política, foi um dos primeiros a desdobrar esse processo (policy making) em estágios 

simplificados, contribuindo de forma substancial para os estudos políticos orientados para 

solução de problemas calcados no ideal democrático (DELEON, 2006). A título de exemplo 

temos o trabalho de Howlett, Ramesh e Perl (2013), amplamente referenciado na literatura, que 

divide a política pública em cinco estágios formando um ciclo dinâmico, que se reproduz 

sucessivamente num esforço de aperfeiçoamento: entrada na agenda, formulação da política, 

tomada de decisão, implementação da política e avaliação da política. 

Até o final da década de 1970, a análise de políticas públicas, baseada na ideia de 

etapas e ciclos desenvolve-se como o estudo de formas racionais centradas no aprimoramento 

do processo decisório, com base em abordagens científicas que poderiam guiar o tomador de 

decisão pelas técnicas mais seguras e eficientes (BRASIL; CAPELLA, 2016). Porém, uma 
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insatisfação generalizada com essa orientação tecnocrática fez surgir a “mudança” ou “guinada 

argumentativa”, no início dos anos 90, onde um grupo de estudiosos pós-positivistas estavam 

unidos em torno de um propósito de produzir um análise política utilizável, que incorporasse 

as ambiguidades das políticas, os conflitos entre valores e interesses dos envolvidos no processo 

decisório e a participação do cidadão (HOWLETT; RAMESH; PERL, 2013). Já as chamadas 

“abordagens sintéticas”, amplamente divulgadas nas últimas décadas em diferentes contextos, 

procuram promover a integração de conceitos e oferecer elementos de estudo que consideram 

a complexidade das políticas em várias dimensões (BRASIL; CAPELLA, 2016; ARAÚJO; 

RODRIGUES, 2017).  

São três os principais modelos teóricos sintéticos, úteis para a compreensão da gênese 

dos problemas e do processo das políticas públicas, que vêm sendo cada vez mais aplicados nas 

pesquisas nacionais (ALMEIDA; GOMES, 2018): o Modelo de Múltiplos Fluxos (Multiple 

Streams Framework), proposto por John Kingdon em 1984, o Modelo de Equilíbrio Pontuado 

(Punctuated Equilibrium Theory) desenvolvido por Baumgartner e Jones em 1993 e o Modelo 

das Coalizões de defesa (Advocacy Coalition) apresentado por Sabatier e Jenkins-Smith, em 

1993. Em comum, esses modelos entendem o processo das políticas públicas como complexo, 

instável, e sujeito a relações de poder entre atores (ALMEIDA; GOMES, 2018).  

Os dois primeiros modelos se destacam nos estudos sobre a formação da agenda 

governamental (agenda-setting) (CAPELLA, 2018), ou seja, nos processos anteriores a tomada 

de decisão. Enquanto, o último quadro analítico, tem sido utilizado com sucesso para a análise 

de processos de implementação (ARAÚJO; RODRIGUES, 2017). 

2.3 O Modelo de Múltiplos Fluxos (Multiple Streams Framework) 

Em Agendas, Alternatives, and Public Policies, Kingdon (2003) procura responder o 

que faz com que as pessoas, dentro e ao redor do governo, se dediquem em um dado momento, 

a alguns temas e não a outros. A obra tenta passar o entendimento do porquê as pessoas 

importantes dedicam sua atenção a um assunto em detrimento de outros, como suas agendas 

mudam com o tempo, e como eles filtram as suas escolhas a partir de um amplo repertório de 

alternativas frente a um problema. Trata-se de um modelo baseado em dados empíricos, 

formulado inicialmente para analisar as políticas de saúde e de transporte do governo norte-

americano, mas, que se tornou referência na análise dos estágios pré-decisórios de políticas 

públicas.  
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Kingdon (2003), com base na metáfora da “anarquia organizada”5, pressupõe que a 

maioria das situações de política esteja oculta em "ambiguidade", isto é, carece de definições e 

objetivos claros de problemas. Segundo Cairney (2012), esse pressuposto básico é o que torna 

viável a generalização do modelo a diferentes realidades. 

Diante destas questões, que são pontos centrais deste trabalho, e antes de adentrar nos 

detalhes do modelo teórico, torna-se necessário explorar a definição de “problema”, “agenda” 

e “alternativa”. 

Durante décadas do século 20, os problemas sociais eram vistos de forma objetiva, 

com a capacidade técnica adequada, os dados poderiam ser coletados e analisados em busca da 

melhor solução. Atualmente, essa perspectiva positivista-funcionalista não compõe mais os 

estudos sobre formulação de políticas públicas, onde problemas não correspondem a simples 

fatos ou disfunções e não se resumem a um exercício técnico de diagnóstico e análise formal.  

Hoje, na literatura, a definição de problemas é um elemento central do conflito político 

(CAPELLA, 2018). Kingdon faz uma importante diferenciação entre problemas e questões. 

Uma questão é uma situação social percebida, mas que não desperta necessariamente uma ação 

em contrapartida. Apenas quando os formuladores de políticas acreditam que deve ser feito algo 

a respeito é que uma questão se torna um problema e, neste ponto, a forma como ele é definido 

terá impacto em todo o processo de formulação da política. Assim, a atividade governamental, 

ou seja, toda a produção de políticas públicas, está relacionada com a definição de problemas e 

essa, por sua vez, origina-se na percepção dos atores sobre problemas públicos e nos interesses 

em jogo (CAPELLA, 2018). 

 Para Kingdon, a “agenda governamental” é a lista de temas ou problemas que detêm 

a atenção das autoridades ou pessoas ligadas ao governo, em um determinado momento. Na 

definição original: “The agenda, as I conceive of it, is the list of subjects or problems to which 

governamental officials, and people outside of government closely associated with those 

officials, are paying some serious attention at any given time” (KINGDON, 2003, p. 3). 

Contudo, dada a complexidade e o volume de questões, apenas algumas serão 

seriamente consideradas dentro da agenda governamental. Esse subconjunto da agenda 

governamental formada por questões que estão prontas para a tomada de decisão e estão prestes 

 

5 O modelo de Kingdon tem suas raízes no “modelo da lata do lixo” (garbage can model), proposto por Cohen, 

March e Olsen (1972), desenvolvido para a análise de organizações com características de “anarquias 

organizadas”, que funcionam sob condições de incerteza e ambiguidade. 
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a se tornarem políticas públicas é chamado de “agenda decisória”. Essa diferenciação faz-se 

necessária, segundo o autor, porque ambas as agendas são afetadas por processos diferentes. 

Kingdon ainda registra a existência de agendas especializadas – como aquelas específicas da 

área de saúde, transportes e educação – que refletem a natureza setorial da formulação de 

políticas públicas (CAPELLA, 2018). 

Além do conjunto de problemas que fazem parte de uma agenda, um outro conjunto 

de soluções, ou alternativas de ação governamental é seriamente considerado por atores do 

governo ou pessoas ligadas a ele. Se os custos envolvendo o tratamento de pacientes diabéticos 

é um item importante da agenda, várias alternativas podem ser consideradas, como campanhas 

educativas sobre alimentação saudável, melhoria do processo de compra de medicamentos, 

imposição de dizeres de rotulagem nos alimentos com alto teor de açúcar, ampliação da rede 

para diagnóstico precoce, etc. Assim, o processo de especificação das alternativas reduz o 

número de alternativas concebíveis ao conjunto daquelas que são realmente consideradas 

(KINGDON, 2003). 

Essa distinção entre agenda e alternativas é que torna o estudo de Kingdon interessante 

sob o ponto de vista analítico, pois atores e processos são diferentes tanto na definição da agenda 

quanto na especificação das alternativas.  

2.3.1 O Modelo de Múltiplos Fluxos na definição da agenda 

Kingdon (2003) propõe que o processo de tomada de decisão nas políticas públicas 

poderia ser representado pela confluência de três grandes fluxos dinâmicos: o fluxo dos 

problemas (problems), o fluxo das soluções (policies) e o fluxo da política (politics). Assim, a 

agenda governamental segue processos relativamente independentes, não sequenciais, que se 

caracterizam por: 1) surgimento ou reconhecimento de um problema pela sociedade em geral; 

2) existência de ideias e alternativas para conceituá-los – originadas de especialistas, inves-

tigadores, políticos e atores sociais, dentre outros; 3) contexto político, administrativo e 

legislativo favoráveis ao desenvolvimento da ação (CAPELLA, 2007). 

O modelo oferece três respostas para explicar como as agendas governamentais são 

estabelecidas: problemas, política e participantes “visíveis”. 
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2.3.1.1 Problemas 

O fluxo dos problemas do modelo Kingdon analisa de que forma as questões são 

reconhecidas como problemas e como estes são definidos. Três mecanismos básicos são 

responsáveis pela atenção do governo: 1) indicadores que apontam e mensuram a magnitude de 

uma situação (ex. a incidência de uma doença). Tanto uma alta magnitude como uma grande 

mudança são capazes de chamar a atenção; 2) a ocorrência de um evento-foco (crises, desastres 

ou uma experiência pessoal) chama a atenção para alguma situação mais do que para outras; e 

3) o feedback oriundo do monitoramento formal de rotina sobre um programa (ex. metas) ou 

informal oriundo de reclamações de servidores ou cidadãos por exemplo. Porém, esses 

elementos não transformam uma questão em um problema automaticamente pois também existe 

um componente interpretativo sobre esse problema (KINGDON, 2003).  

Assim, a definição do problema pelos formuladores de política torna-se fundamental 

do ponto de vista estratégico, sendo determinante para o sucesso de uma questão, no processo 

altamente competitivo de agenda-setting (CAPELLA, 2018). Os meios para essa definição são: 

primeiro pela demonstração de afronta a valores importantes; segundo por comparação com 

outros países ou outras unidades relevantes; e terceiro, pela classificação do problema em uma 

determinada categoria ao invés de outra. Como exemplificado por Kingdon (2007), a falta de 

transporte público para portadores de deficiência pode ser classificada como problema de 

transporte ou como problema de direitos civis, o que muda completamente sua abordagem. 

2.3.1.2 Política 

O fluxo político explica a importância de um determinado tema na agenda. 

Independentemente do reconhecimento de um problema e das alternativas, eventos políticos 

fluem de acordo com dinâmica e regras próprias. Neste fluxo três elementos são considerados 

poderosos na capacidade de mudança de agenda: o clima nacional (national mood), as forças 

políticas organizadas e as mudanças no governo (KINGDON, 2003).  

O clima nacional se define pelas questões relevantes que estão sendo compartilhadas 

na sociedade, favorecendo a formação da agenda política. Uma tendência altamente 

conservadora reduz as chances de ações de alto custo por exemplo.  

As forças políticas organizadas referem-se às pressões exercidas por grupos de 

interesse, que podem dificultar que algumas iniciativas sejam contempladas. Por outro lado, 
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quando forças organizadas estão em consenso em relação a uma proposta, o ambiente é 

altamente propício para uma mudança nessa direção.  

Por fim, as mudanças no governo influenciam a agenda tanto de pessoas em posições 

estratégicas como na composição do legislativo. Um novo governo pode ter concepções 

diferentes tanto do problema quanto das alternativas. Kingdon chama especial atenção para o 

início de governos, considerado o momento mais propício à entrada de demandas que 

permaneceram por um longo tempo sem resposta (KINGDON, 2003).  

Na dinâmica política o consenso é obtido basicamente por meio de negociação, haja 

vista a combinação de vontade nacional com eleições ser uma formadora de agenda mais 

poderosa ainda do que aquela criada por grupos de interesse. 

2.3.1.3 Participantes “visíveis” 

Kingdon destaca o papel central dos atores “visíveis” na definição da agenda 

governamental. Esses atores são assim chamados por receberem maior atenção da imprensa e 

do público em geral. São eles: o presidente, considerado o mais influente na definição da 

agenda; aqueles nomeados para os cargos do alto escalão; senadores e deputados; partidos 

políticos; grupos de interesse; a mídia e a opinião pública.  

O outro grupo de atores, os atores “invisíveis”, tem influência predominante sobre a 

geração das alternativas e será abordado no próximo tópico. Portanto, atores “visíveis” têm 

mais influência na definição da agenda, participando intensamente dos fluxos de problemas e 

de política e menos no fluxo das alternativas.  

2.3.2 O Modelo de Múltiplos Fluxos na especificação das alternativas 

O modelo oferece duas respostas para explicar como as alternativas são filtradas até se 

chegar às que recebem séria atenção: 1) as alternativas são geradas e filtradas na própria 

dinâmica das políticas públicas e; 2) pela ação de atores relativamente invisíveis, especialistas 

nas áreas específicas dessas políticas. 
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2.3.2.1 Soluções 

O fluxo das soluções (policies) refere-se ao conjunto de alternativas disponíveis para 

os problemas, ou “ideias sobre o que fazer”. Os termos: “soluções”, “alternativas, “ideias” e 

ainda “propostas”, serão considerados sinônimos ao nos referirmos a este fluxo. Para 

compreender a dinâmica é preciso saber que soluções não decorrem necessariamente de uma 

percepção prévia sobre um problema específico. Como afirma Kingdon (2003): “As pessoas 

não necessariamente resolvem problemas. [...] Em vez disso, elas geralmente criam soluções e 

então procuram problemas para os quais possam apresentar suas soluções” (KINGDON, 

2003, p. 32, tradução nossa).  

Nesse processo, algumas ideias sobre soluções são combinadas em novas propostas, 

outras são alteradas e eventualmente descartadas em um processo competitivo de seleção. 

Alguns critérios são apontados por Kingdon como fatores capazes de fazer com que 

ideias sobrevivam: a) viabilidade técnica (a solução é possível de ser implementada?); b) 

aceitação pela comunidade de especialistas (a solução baseia-se em valores compartilhados pela 

comunidade de políticas?); c) custos toleráveis (os custos podem ser antecipados?).  

Apesar de considerar a atuação de grupos de pressão neste processo, o foco de análise 

do modelo está na disputa das ideias. Ou seja, como resultado, apenas um pequeno conjunto de 

propostas serão consideradas para o processo decisório, baseadas em critérios lógicos e 

analíticos. Contudo, a seleção não é automática, mas dependente de um esforço de difusão pelos 

seus defensores, que levam essas ideias para diferentes fóruns na tentativa de sensibilizar as 

comunidades de políticas e a sociedade (CAPELLA, 2007). Esse processo é chamado por 

Kingdon de soften up (“amaciamento”), e com ele ocorre uma espécie de efeito multiplicador 

(bangwagon) de captação de adeptos.  

2.3.2.2 Participantes “invisíveis”: especialistas 

O autor mostra que alternativas são elaboradas dentro das comunidades de políticas, 

um termo utilizado para identificar um grupo, relativamente invisível, de participantes que 

inclui burocratas de carreira, acadêmicos, pesquisadores, consultores e que compartilham do 

mesmo interesse em uma determinada área.  

Existem comunidades assim na área de saúde, por exemplo, que inclui 

subcomunidades ainda mais especializadas, como na regulação de alimentos e medicamentos 
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(KINGDON, 2003). Eles agem de forma mais ou menos coordenada, estão alocados em setores 

distintos do sistema e potencialmente seguem orientações e interesses diversos. O que os une 

em uma comunidade política é somente a condição de especialistas no assunto (KINGDON, 

2003).  

2.3.3 Janelas de oportunidade e conexão dos fluxos  

Em determinadas circunstâncias os três fluxos - problemas, soluções e política – 

convergem, gerando uma oportunidade de mudança na agenda. Essa circunstância é chamada 

por Kingdon (2003, p. 135) de janela de oportunidade (policy window).  

A abertura dessa janela é influenciada sobretudo pelos fluxos dos problemas e da 

política, enquanto o fluxo das soluções não tem influência direta. As alternativas geradas pelas 

comunidades de políticas no fluxo das soluções chegam à agenda apenas quando problemas ou 

demandas políticas criam oportunidades para essas ideias (CAPELLA, 2007), ou seja, o fluxo 

das alternativas não exerce influência sobre a formação da agenda governamental. Portanto, 

apesar da mudança na agenda ser o resultado da convergência dos três fluxos (coupling), são 

os eventos que transcorrem no interior do fluxo de problemas e do fluxo político que geram a 

policy window. Por outro lado, a rede de soluções será essencial para ascensão da questão da 

agenda governamental para a agenda decisória (CAPELLA, 2007).  

Algumas características das policy window são importantes para entender o processo 

de agenda: a previsibilidade e a transitoriedade. Certos eventos programados no governo como 

as mudanças de cargos eletivos e ciclos orçamentários imprimem algum caráter de 

previsibilidade na abertura de janelas de oportunidades.  

Assim, a mudança na agenda de governo pode-se dar, tanto de forma programada 

como de forma não previsível (CAPELLA, 2007). A transitoriedade significa que as 

oportunidades não perduram por um longo período. A desarticulação de um dos fluxos faz com 

que as janelas se fechem, o que exige habilidade e atenção dos empreendedores de política para 

que o momento seja aproveitado. 

Então, a junção dos fluxos, ou coupling, ocorre em momentos em que as janelas estão 

abertas. Contudo, não haverá mudanças sem um componente essencial segundo Kingdon: os 

empreendedores de políticas (policy entrepreneurs). Esses indivíduos, dentro ou fora do 

governo, estão dispostos a investir recursos próprios para defender uma ideia. Usando sua 
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influência, habilidades de negociação, conexões e persistência, eles estão prontos para entrar 

em ação quando uma janela se abre fazendo a conexão entre os três fluxos (CAPELLA, 2018).  

Zaharidis (2007) destaca o papel do empreendedor na administração da ambiguidade, 

procurando atribuir sentido e criar significados sobre as questões, difundindo ideias para os 

demais atores que têm preferências problemáticas.  

A Figura 1 apresenta um esquema do modelo de múltiplos fluxos com seus cinco 

elementos estruturais, no qual os três fluxos – problemas (a), soluções (b) e  política (c) - são 

reunidos pelos empreendedores de políticas (d) em momentos em que as janelas de 

oportunidades (e) se abrem.  

 

 

Figura 1: O modelo de múltiplos fluxos de Kingdon. 

Fonte: Adaptado de Capella (2007, p. 98) com base em Kingdon (2007, p. 225-246). 

 

Em síntese, o modelo teórico procura explicar a mudança em uma determinada política 

tendo como objeto de análise o processo de agenda-setting, ou seja, a introdução de novos 

temas na agenda governamental. A explicação tem relação com a convergência dos três fluxos 

(problemas, soluções e política) e com a capacidade de influência dos atores envolvidos, que 

formam as unidades de análise (ALMEIDA; GOMES, 2018).  
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3 PERCURSO METODOLÓGICO 

3.1 Tipo de pesquisa 

A construção da trajetória de investigação tem início com o acompanhamento do 

processo de revisão dos requisitos de RN de Alimentos. A definição de regras de rotulagem, 

assim como a definição de regras de publicidade de produtos, geralmente são temas de difícil 

regulação, pois estão intimamente ligados a restrições no alcance das atividades comerciais do 

setor regulado. No entanto, apesar de todas as riscos regulatórios envolvidos, de forma 

consistente e com certa agilidade, a agência conseguiu inovar em setembro de 2019, com uma 

proposta normativa de modelo de FOB para alimentos com alto teor de gorduras, açúcar e sódio. 

O caso chama atenção uma vez que boa parte dos temas pautados na agenda regulatória da 

ANVISA, desde que o instrumento foi criado em 2009, não são concluídos no período esperado 

ou são abandonados. Por vezes, um assunto que nem mesmo estava na agenda, torna-se objeto 

de decisão rapidamente. Outras vezes, um tema esquecido, ressurge em anos posteriores como 

prioridade.  

Diante do esforço coletivo da agência na montagem da AR de forma participativa junto 

à sociedade e da missão institucional da agência de proteger a saúde da população, esse tema 

se mostra um campo relevante a ser pesquisado. Considerando a grande quantidade de 

acontecimentos e problemas existentes no dia a dia, merecedores de atenção da administração 

pública, a questão que se apresenta é a seguinte: por que alguns temas recebem atenção em 

detrimento de outros? No campo da formulação de políticas públicas, essa questão abrange um 

complexo processo de disputa por atenção que, segundo Capella, resume o principal objetivo 

dos estudos de agenda: “analisar o processo pelo qual problemas são considerados mais (ou 

menos) relevantes ao longo do tempo, elemento chave para compreender a ação (ou a falta de 

ação) governamental” (CAPELLA, 2018, pg. 13). 

Assim, os estudos sobre agenda-setting, se apresentam como fonte teórica para a 

compreensão da inquietação inicial. Conhecer como ocorrem os processos pré-decisórios, 

significa ampliar o entendimento sobre as mudanças em políticas públicas, a participação de 

atores, ideias e crenças. Nesta perspectiva ampla, nos identificamos com o modelo não 

racionalista de Múltiplos Fluxos de Kingdon. Aplicado a uma variedade de realidades e 

contextos, o modelo analítico compreende a produção de políticas caracterizada pelos 
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elementos presentes nas anarquias organizadas e ressalta a importância do debate das ideias no 

processo de formulação de políticas. 

Diante da importância do tema e da definição de uma base teórica robusta de 

observação, o caso da regulação da rotulagem nutricional de alimentos embalados foi definido 

como forma de delimitar o estudo de abordagem qualitativa a ser empreendido. O planejamento, 

procedimento de coleta e análise dos dados e o contexto sobre o assunto estão detalhados nos 

tópicos seguintes.  

3.2 Planejamento do estudo 

Utilizando-se da fase preliminar exploratória (SILVA; FOSSÁ, 2015), foi verificado 

que o caso continha os elementos de uma política em formação na presença de elementos 

caraterísticos do conceito de “anarquia organizada”, principalmente objetos ambíguos e 

soluções incertas (COHEN, MARCH e OLSEN, 1972). Elementos esses que são pressupostos 

básicos teóricos do modelo de Kingdon (2003). 

Como afirma Zahariadis: “O modelo é uma lente sobre o processo de políticas 

públicas útil em estudos de caso único, ou comparações ao longo do tempo, países, questões, 

níveis governamentais e áreas setoriais” (ZAHARIADIS, 2007, p. 83, tradução nossa).  

Ao estudarem a aplicação do modelo em políticas de saúde no Brasil, Gottems et al 

(2013) afirmam que suas contribuições analíticas nesta área, incluem a incorporação da 

ambiguidade nas decisões, a valorização da consistência das ideias e a análise das diferentes 

interpretações sobre problemas complexos. Esses aspectos estão presentes no caso avaliado e 

são mais detalhados no tópico 3.4 sobre contextualização. 

 Apesar do modelo de Kingdon ter sido amplamente aplicado em diversos contextos 

de políticas em diversos países (JONES, 2016), neste caso, pretende-se verificar se os elementos 

previsíveis do modelo estariam presentes também em um processo de formulação de políticas 

regulatórias submetido a regras e protocolos institucionais, dentro de uma agenda altamente 

especializada da área de saúde, protagonizada por uma agência reguladora, teoricamente mais 

protegida das influências políticas que os demais órgãos do poder executivo.  

Para reforçar a originalidade do estudo, podemos citar a pesquisa de Gottems et al 

(2013) sobre o uso do modelo de Kingdon em políticas de saúde, cuja  busca bibliográfica em 

diversas bases de dados entre os anos de 1994 e 2009 retornou apenas um artigo publicado 

relacionado a uma política de regulação de serviços médicos em Hong Kong. Também foi feita 
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uma busca bibliográfica nos últimos 10 anos (2009 a 2019) sobre publicações acadêmicas com 

a aplicação do modelo de Kingdon em políticas regulatórias nacionais. As palavras chave 

“Kingdon” e “multiple streams” foram inseridas para busca em todo o corpo do texto dos 

documentos. O resultado gerou 80 publicações no idioma português. Por meio da leitura dos 

resumos foram identificados 27 artigos acadêmicos e duas dissertações sobre a aplicação do 

modelo em políticas públicas no Brasil e apenas um deles estava relacionado à implementação 

das medidas restritivas ao uso de antimicrobianos imposta pela ANVISA 

Vistas todas estas características, analisar o processo pré-decisório da formulação de 

uma política regulatória, pautado nos rigores de uma AIR, sob as lentes do modelo teórico de 

base não racionalista de Kingdon, pode enriquecer a discussão sobre a influência de atores e do 

ambiente nos temas que ascendem a agenda decisória da ANVISA. Espera-se que, apesar da 

AIR trazer alguma racionalidade ao processo de seleção das alternativas, as janelas de 

oportunidades continuarão sujeitas às influências do fluxo do problema e da dinâmica política, 

assim como a conexão dos fluxos para a concretização da política dependerá dos esforços dos 

empreendedores de políticas. 

Com base nestas constatações primárias e buscando compreender as complexas inter-

relações entre todos os elementos da política por meio da teoria apresentada, é que a questão de 

pesquisa foi formulada: “Como a questão da rotulagem nutricional frontal de alimentos entrou 

na agenda decisória da ANVISA?”. 

3.3 Coleta e análise dos dados  

Os princípios das Boas Práticas Regulatórias exigem, entre outras coisas, a 

transparência total das etapas de um processo regulatório em curso na ANVISA, desde a sua 

fase inicial, que é a tomada de subsídios até elaboração e publicação da norma. Assim, todos os 

dados gerados por agentes internos ou externos, são documentados sequencialmente ao longo 

do tempo conforme são produzidos. Esse histórico inclui, por exemplo, atas de reuniões, 

relatórios e decisões oficiais dos gestores, material científico, contribuições dos interessados 

em diferentes fases do processo, memórias de eventos relacionados ao tema e até mesmo 

gravações em vídeo de reuniões e eventos.  

Assim, a investigação sobre como a FOP entrou na agenda, foi efetuada por meio do 

conjunto de documentos que compõe o processo administrativo regulatório público nº 

25351.906974/2017-04, gerado em 03 (três) de outubro de 2017, no Sistema Eletrônico de 
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Informações – SEI, conduzido administrativamente pela Gerência Geral de Alimentos 

(GGALI), a área técnica para assuntos de alimentos na agência.  

O processo recupera documentos do GT de RN formado em 2014, essenciais para 

compressão das discussões iniciais sobre o tema. Os últimos documentos que fecham esse 

recorte de tempo da pesquisa relacionam-se aos inseridos no processo até janeiro de 2020, 

quando já haviam sido publicadas as CPs, que dão publicidade a decisão da agência quanto aos 

novos requisitos técnicos sobre RN, incluindo a declaração FOP dos alimentos embalados. 

Apesar de não ter participação nos eventos estudados, o pesquisador teve acesso 

facilitado aos documentos em formato eletrônico por ser servidor da agência. Esses mesmos 

documentos são passíveis de consulta por qualquer cidadão por meio do E-sic: Sistema 

Eletrônico do Serviço de Informações do governo federal (CGU, 2020), o que garante a 

validade externa da pesquisa pela possibilidade de replicação do estudo.  

Uma análise preliminar identificou ainda, ações midiáticas desenvolvidas pelo setor 

produtivo, que poderiam evidenciar o processo de difusão das ideias desse conjunto de atores 

junto à sociedade, justificando uma busca direcionada por documentos nos portais eletrônicos 

dessas instituições, que vieram a integrar o corpus de análise do estudo.  

Do ponto de vista de rigor metodológico, esse procedimento assegura a confiabilidade 

da pesquisa, em parte, em decorrência do acúmulo de dados variados com posições favoráveis 

ou contrárias à matéria e oriundas de atores governamentais, privados e da sociedade civil, 

quase que na totalidade, com identificação completa de pessoas e/ou instituições representadas. 

Aproximadamente vinte dias foram gastos na fase da coleta de dados feita em momento único 

em janeiro de 2020. A lista de documentos avaliados consta no APÊNDICE A, que também 

serve de referência para os achados relacionados no capítulo dos resultados. 

Uma vez que o material é extremamente diversificado, a análise de conteúdo foi 

escolhida como técnica de análise. Diferente dos dados provenientes de estudos de abordagem 

quantitativa, que se valem de softwares, testes de hipóteses ou estatística descritiva, a análise 

de conteúdo tem sido amplamente difundida e empregada nos estudos de administração, a fim 

de analisar os dados qualitativos obtidos em estudos exploratórios (SILVA; FOSSÁ, 2015). A 

técnica busca classificar o material em temas ou categorias que auxiliam na compreensão do 

que está por trás dos discursos nas mais diversas fontes de dados: notícias de jornais, discursos 

políticos, cartas, anúncios publicitários, relatórios oficiais, entrevistas, vídeos, filmes, 

fotografias, revistas, relatos autobiográficos, entre outros. 
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Mozzato & Grzybovski (2011), vêm a análise de conteúdo como um conjunto de 

técnicas de análise de comunicações, capaz de ultrapassar as incertezas e enriquecer a leitura 

dos dados coletados. Como afirma Chizzotti: “o objetivo da análise de conteúdo é compreender 

criticamente o sentido das comunicações, seu conteúdo manifesto ou latente, as significações 

explícitas ou ocultas” (2006, p. 98). 

Flick (2009) destaca vantagens da análise de conteúdo sobre os métodos mais 

indutivos, visto que a formalização do procedimento origina categorias que facilitam a 

comparação entre os diferentes casos. Seria possível então, aplicar as mesmas categorias de 

análise em diferentes processos de formação de agenda de outras políticas regulatórias, em 

outros contextos institucionais inclusive. 

A função da técnica neste trabalho é a verificação das questões categorizadas, oferecidas 

pela lente teórica, por meio de uma interpretação apropriada do que está sendo dito ou 

representado de forma manifesta ou latente no material coletado. Ressaltando que a análise 

contextual e histórica tem grande valia para categorização dos dados na fase de exploração do 

material. 

Seguindo as etapas da técnica propostas por Silva e Fossá (2015) pautadas, por sua 

vez, na obra de Bardin (2011). Essas etapas foram organizadas em: 1) pré-análise, 2) exploração 

do material e 3) tratamento dos resultados, inferência e interpretação. 

A primeira etapa serviu para o planejamento do estudo, coleta do material e definição 

das categorias de análise que nortearam a síntese documental na busca por respostas, conforme 

a descrição do Quadro 1, originadas a partir do modelo de agenda-setting proposto na obra de 

Kingdon (ver subseção 2.3.3, Figura 1).  

 

Categorias finais 

Categorias 

Intermediárias 
Variáveis interpretativas 

Definição da 

agenda 

O Fluxo do Problema  

(Definição e representação) 

Indicadores e feedback das ações governamentais 

(identificação de narrativas numéricas e estratégias 

persuasivas a partir delas) 

Eventos e símbolos (identificação) 

O fluxo da política 

(Contexto político e 

institucional) 

Clima nacional (national mood) 

Forças políticas organizadas 

Mudanças no governo 

Atores visíveis  

(Identificação) 

Tipos (presidente e alto escalão; Congresso; Partidos 

Políticos; Grupos de Interesse, Mídia e opinião pública) 

Especificação das 

alternativas 

Atores invisíveis 

(Identificação) 

Tipos (Servidores Públicos; Acadêmicos e pesquisadores; 

analistas de grupos de interesse e consultores) 
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O fluxo das alternativas  

(Seleção e difusão) 

Alternativas consideradas: uso de estudos de viabilidade 

técnica e custos toleráveis; congruência com valores da 

comunidade e aceitação pública. 

Difusão das ideias por persuasão (soften up) e ocorrência 

de efeito bandwagon 

Conexão dos 

fluxos 

Janelas de oportunidades 

(Identificação e 

apresentação) 

Programadas 

Imprevisíveis 

Empreendedores de 

política 

(Identificação e 

apresentação) 

Formas de atuação em duas dimensões: na defesa das 

ideias na contribuição para conexão dos fluxos. 

Quadro 1: Categorias de análise e variáveis interpretativas.  

Fonte: Formulado pelo autor, 2020, a partir de Kingdon (2003). 

 

Seguiu-se com a exploração do material por meio do recorte em unidades de registro 

(frases e parágrafos), agrupadas tematicamente em suas variáveis interpretativas, categorias 

intermediárias e finais. 

Na terceira fase a justaposição dos recortes e a eliminação de dados idênticos serviram 

para sintetizar os achados e facilitar a inferência e interpretação de acordo com o referencial 

teórico. 

3.4 Contextualização sobre a regulação da rotulagem nutricional frontal 

Para contextualizar o caso é preciso entender primeiro o papel da ANVISA e sua forma 

de atuação na produção de atos normativos. 

Seguindo uma tendência mundial de redução da execução direta de atividades 

econômicas e sociais e o fortalecimento do papel regulador e gerenciador dos Estados, várias 

agências reguladoras foram criadas no Brasil na década de 1990. Dentre elas, a Agência 

Nacional de Vigilância Sanitária. 

Criada pela Lei nº 9.782, de 26 de janeiro 1999, a ANVISA compõe a administração 

indireta como uma autarquia sob regime especial, caracterizada por sua independência 

administrativa, autonomia financeira e estabilidade de seus diretores. Na estrutura regulatória 

pública federal, está vinculada ao Ministério da Saúde e sua missão é “Proteger e promover a 

saúde da população, mediante a intervenção nos riscos decorrentes da produção e do uso de 

produtos e serviços sujeitos à vigilância sanitária, em ação coordenada e integrada no âmbito 

do Sistema Único de Saúde (SUS)”. 
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Durante a última década, a agência tem se esforçado para promover melhorias na 

qualidade de seu modelo regulatório. Desde 2018, com a publicação da Portaria nº 1.741, de 12 

de dezembro, este modelo está centrado na AIR. 

Em 2019, o art. 6º da Lei das Agências (BRASIL, 2019) e o art. 5º da Lei da Liberdade 

Econômica (BRASIL, 2019a), tornaram obrigatória a realização de AIR quando da edição e 

alteração de atos normativos de interesse geral dos agentes econômicos, consumidores ou 

usuários dos serviços prestados. 

as propostas de edição e de alteração de atos normativos de interesse geral de agentes 

econômicos ou de usuários dos serviços prestados, editadas por órgão ou entidade 

da administração pública federal, incluídas as autarquias e as fundações públicas, 

serão precedidas da realização de análise de impacto regulatório (BRASIL, 2019b, 

Art. 5º) 

A AIR é um processo sistemático de análise, baseado em evidências, que busca avaliar, 

a partir da definição de um problema, os possíveis impactos das opções de ação disponíveis 

para o alcance dos objetivos pretendidos, tendo como finalidade orientar e subsidiar a tomada 

de decisão. Com base nessas diretrizes é que o processo de revisão dos requisitos de rotulagem 

nutricional foi conduzido. 

As informações veiculadas nas embalagens dos alimentos são importantes para 

comunicar ao consumidor as principais características dos produtos, de forma a auxiliar na 

realização de escolhas alimentares conscientes. Entre as informações transmitidas, destacam-se 

aquelas relativas à composição do alimento, como a lista de ingredientes, a informação 

nutricional e as advertências de alergênicos, prazo de validade, instruções de uso e origem.  

A informação nutricional, tem como principal objetivo fornecer informações 

adequadas e claras sobre as principais características nutricionais dos alimentos. Décadas atrás, 

as exigências sobre este tipo de informação eram aplicadas apenas em alguns produtos, como 

forma de impedir práticas enganosas e desleais de comércio provocadas pela assimetria de 

informações. 

No âmbito internacional, o Codex Alimentarius6 editou a primeira versão das diretrizes 

sobre RN no ano de 1985. Orientações estas que foram assimiladas em 1994 pelo regulamento 

 

6 O Codex Alimentarius é um programa conjunto da Organização das Nações Unidas para Agricultura e 

Alimentação (FAO) e da Organização Mundial da Saúde (OMS), criado em 1963, com o objetivo de estabelecer 
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do Mercado Comum do Sul (MERCOSUL), formado por Brasil, Argentina, Uruguai e 

Paraguai. Neste momento, as medidas ainda tinham um caráter de aplicação voluntária por parte 

do setor produtivo.  

Harmonizado ao MERCOSUL, o Brasil foi um dos primeiros países a adotar a RN 

obrigatória em 2003 por meio de resolução da ANVISA. Desde então, a RN passou a ser cada 

vez mais relacionada às políticas públicas de saúde, como uma estratégia para promoção da 

alimentação saudável, principalmente pelo crescimento dos taxas de obesidade na população. 

Contudo, apenas modificações incrementais foram feitas na legislação e a conhecida tabela 

nutricional, presente na parte posterior das embalagens dos alimentos, continuou praticamente 

a mesma.  

Em 2017, cinco temas sobre rotulagem de alimentos passaram a constar como 

prioridade na AR para o quadriênio 2017/2020, entre eles, a revisão dos requisitos de RN de 

alimentos embalados. Este processo foi conduzido de forma inédita, como o primeiro a aplicar 

a AIR, servindo de piloto para uma nova forma de condução da regulação. Uma das fases do 

processo, a Tomada Pública de Subsídio (TPS)7 n. 1/2018, pode ser considerada um marco para 

as ações regulatórias. Foi a primeira vez que a agência solicitou contribuições da sociedade 

sobre um relatório preliminar da AIR, permitindo o envio de subsídios para aperfeiçoar o 

trabalho realizado e para preencher as lacunas identificadas. 

Em setembro de 2019, foram publicadas as CPs nº 707 e 708/2019, que expuseram as 

propostas normativas para implementação de um modelo de FOP do tipo semi-interpretativo8 

 

normas internacionais na área de alimentos, incluindo padrões, diretrizes e guias sobre Boas Práticas e de 

Avaliação de Segurança e Eficácia. Seus principais objetivos são proteger a saúde dos consumidores e garantir 

práticas leais de comércio entre os países. Atualmente, participam do Codex Alimentarius 187 países membros e 

a União Europeia, além de 238 observadores (57 organizações intergovernamentais, 165 organizações não 

governamentais e 16 organizações das Nações Unidas). 
7 A Tomada Pública de Subsídio (TPS) é um mecanismo de consulta, aberto ao público, para coletar dados e 

informações, por escrito, sobre o relatório preliminar de AIR, a fim de auxiliar a tomada de decisão regulatória. O 

modelo recomendado é o de contribuições por meio virtual, mediante formulário eletrônico, em que devem ser 

respondidas perguntas a respeito da análise apresentada no relatório preliminar de AIR. 

8 Categorização dos modelos de FOP: Interpretativos: Fornecem um julgamento sobre saudabilidade, opinião ou 

orientação sobre o alimento, sem informações específicas sobre nutrientes; Semi-interpretativos: Fornecem 

informações sobre um conjunto de nutrientes específicos. Utilizam símbolos, descritores qualitativos ou cores para 

auxiliar na compreensão do nível de cada nutriente no alimento; Não interpretativos: Apresentam informações 

sobre um conjunto de nutrientes específicos, sem qualquer tipo de julgamento, opinião, orientação ou elementos 

qualitativos para auxiliar na interpretação da informação; Modelos híbridos: Combinam atributos de modelos não 

interpretativos com modelos interpretativos ou semi-interpretativos. 
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de alto conteúdo que deverá ser declarado na parte superior do painel principal dos rótulos dos 

alimentos que contenham alto teor de gorduras, açúcar e/ou sódio, conforme demonstrado no 

Quadro 2.  

 

 
Quadro 2: Proposta normativa final para declaração de FOP. 

Fonte: CP nº 708, de 13 de setembro de 2019 (ANVISA, 2019a3) 

 

Em suma, esses selos frontais possuem como premissa básica comunicar aos 

consumidores, de forma simples, visível e facilmente compreensível, os principais atributos 

nutricionais dos alimentos, uma vez que as informações existentes, que geralmente aparecem 

na parte de trás da embalagem, seriam de valor limitado para estimular o consumo saudável 

pela população em geral. 

Vejamos então com maiores detalhes alguns elementos que relacionam o processo 

exposto acima ao referencial teórico.  

Com relação a ambiguidade, o caso chama atenção pelo fato de mais de 30 países já 

possuírem algum modelo de rotulagem frontal implementado, mas sem uma padronização 

quanto às apresentações gráficas, tipos de mensagens, perfis nutricionais, alimentos cobertos e 

formas de implementação obrigatória ou voluntária (THOW, 2019; ANVISA, 2018).  

Apesar do intuito de induzir uma alimentação saudável, as práticas ainda são recentes 

e estão em evolução, pois existem apenas algumas evidências locais sobre efetividade, mas 

nenhum consenso científico sobre o modelo mais efetivo (CECCHINI, 2016; ANVISA, 2018), 
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tanto que governos vêm enfrentando questionamentos do setor produtivo em fóruns globais de 

comércio (THOW et al, 2018).  

Sobre as ideias, é possível verificar no material coletado uma verdadeira batalha entre 

os atores envolvidos, cada qual tentando defender seu ponto de vista, sobre a alternativa mais 

adequada. Isso é verificável devido ao mecanismo de participação social intenso ao qual o 

processo regulatório está submetido permitindo a manifestação dos interessados em diversas 

fases, desde as discussões iniciais em 2014, passando pelas contribuições à iniciativa 

regulatória, até as CPs que expõem a proposta normativa final. 

Os números da participação social no processo de revisão das normas sobre RN, 

incluída aí a FOP, são suficientes para ilustrar a centralidade das ideias no processo.   

A fase inicial do processo, resultou em uma participação expressiva da sociedade, com 

cerca de 33.500 contribuições. Em 2019, a elevada participação social confirmou o interesse de 

cidadãos, profissionais de saúde e empresas pelo tema: foram 23.425 fichas preenchidas durante 

as CPs, resultando em 82.046 contribuições, um recorde (ANVISA, 2019).   

Quanto as diferentes interpretações podemos observar que, a discussão sobre o tema 

está presente na pauta de diferentes fóruns internacionais, como a Organização Mundial de 

Saúde (WHO, 2016), a Organização Mundial do Comércio (OMC) e o Codex alimentarius 

(THOW et al, 2020). Além de ter chamado atenção de diferentes órgãos governamentais em 

nível nacional (ANVISA, 2018), o que suscita avaliações sobre a própria natureza da questão, 

que poderia ser interpretada como um problema de saúde, direito do consumidor ou comércio 

internacional, por exemplo. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Todo esse processo, protagonizado pela ANVISA, com a participação de vários outros 

atores, desde 2014 até a proposta normativa em setembro de 2019, expõe de forma clara o fluxo 

pelo qual as alternativas foram selecionadas segundo o modelo de múltiplos fluxos de Kingdon, 

onde também foi possível observar, com mais atenção, como os atores definiram o problema e 

qual a contribuição do ambiente político institucional, envolvidos na definição da agenda de 

mudança de uma política pública “estável” há 16 anos. 

O Quadro 3 resume os principais eventos do processo regulatório conduzido pela 

ANVISA durante o recorte de tempo da presente pesquisa. Esses momentos são importantes 

para a organização dos achados e compreensão dos acontecimentos em cada um dos fluxos 

explicados na sequência. 

 

Eventos anteriores ao processo regulatório Período 

GT sobre RN Dezembro/2014 até abril/2016 

Painel Técnico Dezembro de 2017 

Inclusão do tema na AR 2017-2020 Dezembro de 2017 

Eventos do processo regulatório Período 

Construção do relatório preliminar da AIR Dezembro/2017 até maio/2018 

TPS Maio/2018 até julho/2018 

Consolidação do Relatório da TPS Abril de 2019 

Diálogos Setoriais Maio/2019 até agosto/2019 

Elaboração da AIR e da minuta normativa Julho/2019 até setembro/2019 

Consultas Públicas 
23 de setembro/2019 a 

9 de dezembro/2019 

Análise das contribuições recebidas e conclusão da proposta normativa A partir de dezembro de 2019 

Deliberação da Diretoria Colegiada – Conclusão do processo 3º trimestre de 2020* 

Quadro 3: Eventos do processo de revisão das normas de RN. 

* Previsão pela Ficha de Planejamento e Acompanhamento de Temas da AR – disponível em 

http://portal.anvisa.gov.br/2017-2020/temas. Acesso em 24, abr. 2020. 

 

4.1 Agenda-setting: Definição do problema, fluxo político e atores 

4.1.1 O problema 

Neste ponto, a preocupação foi extrair dos documentos a compreensão de como as 

questões se tornaram problemas passando a ocupar espaço na agenda governamental. Aqui, a 

representação de um problema por um ator é vista como estratégica, deliberadamente escolhida 

para promover um determinado curso de ação (STONE, 2002). As formas de representação de 

um problema podem ser numéricas (uso de indicadores e feedback das ações governamentais) 

http://portal.anvisa.gov.br/2017-2020/temas
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e/ou por estruturas narrativas simbólicas (uso de estórias e figuras de linguagem). Os meios 

para essa definição são: primeiro pela demonstração de afronta a valores importantes; segundo 

por comparação com outros países ou outras unidades relevantes; e terceiro, pela classificação 

do problema em uma determinada categoria ao invés de outra.  

Diante de uma demanda política institucional, a GGALI empreendeu esforços para 

instituir um Grupo de Trabalho (GT) multisetorial em 2014, com o objetivo de identificar 

problemas no modelo de RN vigente e propor alternativas regulatórias. A composição do GT 

incluiu representantes do governo, do setor produtivo, da sociedade civil organizada, 

profissionais, academia e uma organização internacional de saúde. 

Ao longo de toda a discussão do GT entre 2014 e 2016, passando pela realização do 

Painel Técnico em 2017, até o emissão do relatório preliminar da AIR em maio de 2018, 

indicadores de saúde, principalmente sobre excesso de peso e DCNTs, foram utilizados por 

vários atores para representar a magnitude do problema.  

Durante a 4ª reunião do GT por exemplo, o Ministério da Saúde apresentou dados 

epidemiológicos sobre DCNTs (cardiovasculares, câncer e diabetes), a relação dessas doenças 

com a prevalência do excesso de peso e a obesidade, que, por sua vez, têm relação com o 

aumento do consumo dos chamados alimentos ultraprocessados9.  

Foi informado que as doenças crónicas não transmissíveis (DCNT) são responsáveis 

por 74% dos óbitos do Brasil e que estas enfermidades têm como principais fatores 

de risco: a alimentação inadequada, o tabagismo o uso nocivo do álcool e a 

inatividade física. Em relação ao excesso de peso e obesidade, (...) pesquisas de 

âmbito nacional que confirmam o crescimento da prevalência dessas condições na 

população brasileira nas últimas décadas. Segundo a Pesquisa Nacional de Saúde de 

2013, a prevalência de excesso de peso em homens e mulheres maiores de 18 anos é 

de 55,6 e 58,2, enquanto a obesidade atinge 16,8 e 24,4%, respectivamente. Foi 

apontado que as populações com menores níveis de escolaridade e de renda são mais 

vulnerais ao excesso de peso e obesidade e que o custo da obesidade para o Sistema 

Único de Saúde gira em torno de R$ 488 milhões/ano. O impacto negativo das 

mudanças no consumo alimentar da população brasileira nesse cenário 

epidemiológico também foi abordado. Foram discutidos dados nacionais que 

demonstram uma redução no consumo de alimentos básico e tradicionais e um 

aumento na ingestão de alimentos ultraprocessados, inclusive por crianças. De 

acordo com o estudo de Canella et al. (2014), a disponibilidade domiciliar de 

alimentos ultraprocessados está positivamente associada a uma maior prevalência 

 

9 Alimentos ultraprocessados são formulações industriais feitas inteiramente ou majoritariamente de substâncias 

extraídas de alimentos (óleos, gorduras, açúcar, amido, proteínas), derivadas de constituintes de alimentos 

(gorduras hidrogenadas, amido modificado) ou sintetizadas em laboratório com base em matérias orgânicas como 

petróleo e carvão (corantes, aromatizantes, realçadores de sabor e vários tipos de aditivos usados para dotar os 

produtos de propriedades sensoriais atraentes). Exemplos: Vários tipos de biscoitos, sorvetes, balas e guloseimas 

em geral, cereais açucarados, misturas para bolo, barras de cereal, sopas, macarrão e temperos ‘instantâneos’, 

molhos, salgadinhos, refrescos e refrigerantes etc.  
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de excesso de peso e obesidade (Apêndice A, Doc. 1, pg. 288 – memória da 4ª reunião 

do GT realizada em setembro de 2015). 

A fala da representante do Instituto Nacional do Câncer (INCA), organização de 

referência no país, durante a abertura do Painel Técnico promovido pela ANVISA em 2017, 

também procura estabelecer o problema a partir da relação doenças versus consumo de 

alimentos processados10, traduzida pelo termo “transição alimentar” pela qual o país estaria 

passando. 

...sabemos que a epidemia de obesidade, também no Brasil, está relacionada a 

transição alimentar em curso no nosso país (...) este cenário nos preocupa muito no 

INCA, uma vez que a má alimentação e nutrição, representam hoje um dos principais 

fatores de risco para uma série de doenças crônicas, inclusive o câncer (Apêndice A, 

Doc. 126, 03':38" – abertura do Painel Técnico em dezembro de 2017). 

O Quadro 4 abaixo, relaciona os indicadores em saúde compilados pela ANVISA em 

seu Relatório Preliminar de AIR para expor o cenário epidemiológico no país. Estes números 

são reunidos no documento antes de abordar os problemas regulatórios do modelo de RN 

vigente. Seria uma maneira de relacionar a sua dimensão de atuação com um problema social 

de extrema gravidade. 

 

Indicadores relacionados às doenças crônicas não transmissíveis (DCNT) 

Indicador Dados utilizados 

Mortalidade por DCNT no 

Mundo 
“70% dos 56,4 milhões dos óbitos ocorridos, em 2015.” 

Mortalidade por DCNT no 

Brasil 

“74% dos óbitos, com destaque para as doenças cardiovasculares, o câncer e a 

diabetes, que juntos representam mais de 50% da mortalidade da população 

brasileira.” 

Óbitos por doenças 

cardiovasculares 
“Em 2015, essas doenças causaram 424.058 óbitos ou 31,2% do total.” 

Câncer 

“...o número de mortes cresceu, entre 1990 e 2015, passando de 105.275 (11,6% 

do total) para 236.345 (17,4% do total). Estimativas recentes publicadas pelo 

INCA indicam que, para o biênio 2018-2019, ocorrerão 600 mil novos casos 

anuais de câncer” 

Coeficiente de mortalidade 

por Diabetes no Brasil 

“...foi de 26,82 e 33,15/100.000 para homens e mulheres, enquanto o coeficiente 

de mortalidade de doenças renais crônicas provocadas pelo diabetes foi de 11,08 

e 9,65/100.000 para os homens e mulheres, respectivamente” 

Relato de diagnóstico de 

Diabetes 

“...entre 2006 e 2016, ocorreu um aumento de 61,8% no número de indivíduos 

que relataram diagnóstico desta doença, passando de 5,5 para 8,9%. Esse 

 

10 Alimentos processados são fabricados pela indústria com a adição de sal ou açúcar ou outra substância de uso 

culinário a alimentos in natura para torná-los duráveis e mais agradáveis ao paladar. São reconhecidos como 

versões dos alimentos originais. 
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indicador aumenta com a idade e é quase três vezes maior entre indivíduos com 

menor escolaridade.” 

Carga Global de Doenças pelo fator de risco: alimentação inadequada 

Indicador Dados utilizados 

Carga Global de Doenças 

(DALY)11 por alimentação 

inadequada 

“...este fator de risco contribuiu para 12,2% dos DALYs, sendo responsável por 

9,28% dos DALYS das doenças cardiovasculares, 1,82% de diabetes e 1,06% das 

neoplasias, em 2015. No caso das mulheres, 11,1% dos DALYs foram atribuídos 

à dieta inadequada, sendo 8% para doenças cardiovasculares, 2,3% para diabetes 

e 0,77% para neoplasias.” 

Fatores de risco metabólicos independentes para as DCNT causados por alimentação inadequada 

Indicador Dados utilizados 

Hipertensão 

“...atinge 22,3% das pessoas. (...) registrou um aumento de 14,2%, entre 2006 e 

2016. Esse indicador é maior entre aqueles com menor escolaridade, atingindo 

41,8% das pessoas com até 8 anos de estudo em comparação a 15% daqueles com 

12 anos.” 

Prevalência de excesso de 

peso em adultos 

“...entre 1974 e 2013, sua prevalência mais que dobrou na população brasileira 

adulta, atingindo cerca de 82 milhões de indivíduos. Entre os homens, essa 

prevalência passou de 18,5 para 57,3% e, entre as mulheres, de 28,7 para 59,8%.” 

Prevalência de excesso de 

peso em crianças e 

adolescentes 

“33,5% das crianças entre cinco e nove anos” Entre os adolescentes, (...) 20,5%” 

Prevalência da obesidade 

em adultos 

entre os homens aumentou seis vezes, passando de 2,8 para 17,5%, neste período. 

Entre as mulheres, essa prevalência triplicou, indo de 8 para 25,2% 

Prevalência da obesidade 

em crianças e adolescentes 
“14,3%” e “Entre os adolescentes, (...) 4,9%” 

Obesidade 

Em 2011, a estimativa de custos financeiros diretos com o tratamento desta 

condição e de suas patologias associadas na população adulta foi de R$ 488 

milhões, ou 1,9% dos gastos com assistência à saúde de média e alta 

complexidade 

Hipercolesterolemia  “12,5%, o que corresponde a 18,4 milhões de pessoas” 

Quadro 4: Indicadores de saúde utilizados para caracterizar o problema. 

Fonte: Relatório preliminar da AIR (Apêndice A, Doc. 25, pg. 30-33). 

   

Os números verificados exercem influência na definição do problema. Os indicadores 

numéricos em especial, buscam legitimar uma situação que vem piorando ao longo dos anos, 

expressando narrativas de declínio. Os próprios números são símbolos de precisão e 

objetividade, conferindo autoridade à narrativa, dando-lhe o caráter de “história verdadeira”. 

(CAPELLA, 2004, pg. 103)  

Apenas para enriquecer as informações, dados mais recentes do Ministério da Saúde 

mostram que a taxa de obesidade no país passou de 11,8% para 19,8%, entre 2006 e 2018 e o 

 

11 O indicador utilizado para carga global de doença é o DALY (Disability Adjusted Life Years - Anos de vida 

perdidos ajustados por incapacidade). 1 Daly = 1 ano de vida sadia perdido. Incorpora os conceitos de: Morte 

prematura e anos vividos com incapacidade. 

 

https://exame.abril.com.br/noticias-sobre/obesidade/
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sobrepeso saltou de 42,6% para 55,7%, atingindo mais da metade da população (VIGITEL, 

2018). 

Uma vez estabelecida a relação “alimentação inadequada versus DCNTs”, outros 

dados, extraídos de duas pesquisas nacionais, foram utilizados para demonstrar o elevado 

consumo dos alimentos que representariam uma alimentação inadequada pela população 

brasileira. Neste caso, alimentos com alto teor de açúcar, gorduras e sódio (Apêndice A, Doc. 

25, pg. 32).  

Em março de 2018, o Sr. Michael R. Bloomberg, na posição de Embaixador Global da 

OMS para Doenças Não Transmissíveis, encaminhou uma carta ao Diretor Presidente da 

ANVISA, manifestando apoio e parabenizando a agência pelos esforços na regulação da FOP. 

A frase da carta em destaque mostra que a narrativa local construída sobre o problema é a 

mesma do organismo internacional: As you know, consuming excess amounts of foods and 

beverages with high amounts of sugar, salt, and saturated fat is linked with obesity, diabetes, 

hypertension, and related NCDs (Apêndice A, Doc. 18, pg. 1 - Correspondência da OMS). 

O parágrafo abaixo foi retirado do relatório preliminar da AIR e sintetiza os 

argumentos de praticamente todos os grupos de atores envolvidos no processo sobre os 

alimentos que representam risco à saúde, com exceção do setor produtivo que atribui o risco à 

dieta do indivíduo de forma geral e não às categorias de alimentos ou ingredientes de forma 

específica. 

Os resultados da POF 2008/2009 identificaram ainda que os indivíduos que 

relataram consumo de biscoitos recheados, salgadinhos industrializados, 

refrigerantes, pizzas e carnes processadas apresentaram maior consumo de energia, 

gorduras saturadas, açúcares e sódio do que a média populacional, indicando que 

essas categorias de alimentos são marcadores importantes de uma alimentação 

inadequada (Apêndice A, Doc. 25, pg. 32 – Relatório preliminar de AIR de maio de 

2018). 

 

Todo esse contexto envolvendo a transição alimentar e suas consequências 

socioeconômicas serviu de base para a definição do problema regulatório propriamente dito, 

pois entre todas as intervenções públicas possíveis para o combate às DCNTs, está a promoção 

de hábitos alimentares mais adequados, incluindo as ações regulatórias na área de alimentos 

por parte do Estado, e de forma mais específica, as regras de RN. 

Mas, quais seriam então os problemas das normas vigentes que justificariam uma 

mudança na política? Orquestrado pelos especialistas da GGALI, esse diagnóstico foi montado 
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com base em estudos científicos, nas iniciativas regulatórias internacionais e na expertise dos 

participantes (Apêndice A, Doc. 2, pg. 14 – Relatório final do GT). 

Os estudos considerados e as experiências compartilhadas, mostraram que as 

informações nutricionais são difíceis de compreender e pouco utilizadas pelos consumidores 

(Apêndice A, Doc. 2, pg. 14). Apesar de tais estudos e experiências não serem oriundos de um 

monitoramento formal da política, podemos considerá-los uma espécie de feedback da política 

vigente.   

Para exemplificar, logo no início das discussões, o Instituto de Defesa do Consumidor 

(IDEC), grupo mais atuante entre as organizações da sociedade civil, colocou que existe uma 

inversão de valores na rotulagem de alimentos. As informações prejudiciais para as empresas 

(ex. quantidade de nutrientes nocivos) são declaradas com baixa legibilidade e visibilidade, 

enquanto as informações benéficas (ex. alegações nutricionais, publicidade sobre qualidade do 

produto) ganham destaque nos rótulos dos alimentos (Apêndice A, Doc. 1, pg. 60). 

Em outro trecho da memória da 3ª reunião do GT, o Ministério da Saúde reforça a 

baixa escolaridade como um dos problemas para baixa efetividade da rotulagem. As 

representantes da Coordenação Geral de Alimentação e Nutrição do Ministério da Saúde 

lembraram que o nível de escolaridade dos consumidores tem impacto direto sobre a capacidade 

de compreensão da rotulagem e que o modelo tem que ser adequado a realidade brasileira 

(Apêndice A, Doc. 1, pg. 257). Da mesma forma, o Conselho Federal de Nutrição (CFN) 

também entendeu que a RN deve considerar as diferenças para atingir seus objetivos, conforme 

o trecho do conselho profissional reproduzido abaixo. 

O grande desafio está na busca de que a rotulagem nutricional passe a atender uma 

maior quantidade de consumidores considerando as diferentes características que 

apresentam (educacional, cultural, etc). A revisão deve ser dirigida então, para que 

a informação nutricional dos rótulos dos alimentos seja entendida por todos os 

segmentos da população de modo a poder ser utilizada como verdadeiro instrumento 

de escolhas adequadas (Apêndice A, Doc. 1, pg. 316 – Documento de trabalho do GT 

preparado pelo CFN em 2015). 

 

Assim, as incapacidades do modelo vigente de RN fazer frente a realidade brasileira e 

as expectativas das políticas vigentes para alimentação adequada e saudável e de combate às 

DCNTs, foram traduzidas como uma grave afronta aos valores defendidos pela comunidade de 

especialistas.  
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Quanto à comparação com o cenário regulatório internacional, foram muito 

evidenciadas as iniciativas de adoção de informação nutricional suplementar por outros 

governos, deixando a entender que o Brasil estaria um passo atrás na questão. A definição do 

problema por comparação está presente no modelo de Kingdon: ...situações se tornam 

problemas por comparação com outros países ou por outras unidades relevantes (KINGDON, 

2003, p. 227-228). Ao abordar as dificuldades de atualização da legislação como uma das 

causas da baixa efetividade da RN, a ANVISA fala em atraso em relação às iniciativas 

internacionais.  

Embora o Brasil tenha sido um dos primeiros países a tornar a rotulagem nutricional 

obrigatória, as ações para aperfeiçoamento deste instrumento encontram-se em 

atraso em relação às iniciativas internacionais (Apêndice A, Doc. 2, pg. 15 – 

Relatório final do GT). 

Para além da interpretação do problema regulatório na área de saúde, a ineficiência do 

modelo vigente foi categorizada também no âmbito do direito do consumidor.  

Essa visão, condizente com a afirmação de Kingdon (2003, p. 228): “a classificação 

de uma situação em uma certa categoria ao invés de outra pode defini-la como um certo tipo 

de problema”, foi defendida por órgãos de governo e da sociedade civil durante as atividades 

do GT. O Ministério da Justiça (SENACON) e Ministério de Desenvolvimento Social, 

vincularam a definição do objetivo da RN ao Código de Defesa do Consumidor (CDC), 

conforme trecho da memória da 3ª reunião do GT, realizada em maio de 2015: 

As representantes da SENACON/MJ e do MDS comentaram que uma 

contextualização mais adequada do tema frente ao Código de Defesa do Consumidor 

seria importante no delineamento dos objetivos da rotulagem nutricional. Foi 

enfatizado que o consumidor tem direito a informações claras, precisas e facilmente 

compreensíveis sobre a composição e os riscos dos alimentos (Apêndice A, Doc. 1, 

pg. 253 – memória da 3ª reunião do GT em maio de 2015). 

Proposta similar foi feita pelo Ministério da Saúde, conforme comentários extraídos 

do documento de trabalho:  

A CGAN acredita que o objetivo da Rotulagem Nutricional deve estar alinhado com 

o Código de Defesa do Consumidor (Artigo 6, parágrafo III e artigo 31 da Lei nº 

8.078, de 11 de setembro de 1990). Por isso, é importante que a apresentação dos 

produtos contenha informações sobre os riscos que os mesmos apresentam à saúde e 

segurança dos consumidores (Apêndice A, Doc. 1, pg. 380 - Documento de trabalho 

do GT preparado pelo MS em 2015). 

Assim, o diagnóstico da GGALI no relatório preliminar conferiu ao problema um 

status de dupla dimensão: saúde e direito do consumidor: 
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O problema regulatório identificado perpetua a assimetria de informações, prejudica 

a realização de escolhas alimentares conscientes pelos consumidores, reduz a 

efetividade da rotulagem nutricional e lesa o direito básico dos consumidores ao 

acesso a informações sobre a composição dos alimentos (Apêndice A, Doc. 25, pg. 

13). 

 

Essa situação também lesa o direito básico dos consumidores a informações claras e 

adequadas sobre as características de composição dos alimentos. Dessa maneira, o 

problema regulatório também tem relação com os objetivos de políticas de saúde 

pública e a garantia dos direitos básicos dos consumidores (Apêndice A, Doc. 25, pg. 

39). 

Nem todos os atores têm a mesma opinião sobre a definição do problema.  Nas 

discussões do GT, a posição do setor produtivo, observada nos documentos iniciais, destoa dos 

demais grupos ao apontar o centro do problema como sendo a educação da população, na 

tentativa de afastar a necessidade de alterações profundas na RN. Isso pode ser visto nas 

manifestações abaixo: 

Sim, consideramos que o conceito da rotulagem nutricional é adequado, já que a sua 

definição compreende a informação aos consumidores sobre as propriedade 

nutricionais de um alimento. Porém, o objetivo não é totalmente alcançado uma vez 

que a eficácia da rotulagem nutricional no mundo reside em grande parte na 

existência de um público educado e motivado para fazer escolhas saudáveis. Neste 

sentido há claramente oportunidades para melhoria, tanto da rotulagem nutricional 

em si quanto de aspectos relacionados à educação nutricional para a população, 

dada a complexidade da informação (Apêndice A, Doc. 1, pg. 103-104 – 

Considerações do setor produtivo em abril de 2015). 

 

...embora a informação nutricional obrigatória precise ser aprimorada, conforme 

demonstram trabalhos científicos, há medidas que precisam ser consolidadas, 

especialmente no campo da educação da população, de forma massiva e integrada 

entre todos os atores da sociedade (Apêndice A, Doc. 1, pg. 104 - Considerações do 

setor produtivo em abril de 2015). 

 

Podemos não ter atingido ainda o grau de entendimento ideal para o fim a que a 

rotulagem nutricional se propõe, mas também não estamos partindo do zero – em 

graus distinto, as diferentes parcelas da população já entendem, utilizam ou 

reconhecem a informação nutricional de alguma forma (Apêndice A, Doc. 1, pg. 104 

- Considerações do setor produtivo em abril de 2015). 

 

Com relação ao visual pouco atrativo e agradável, primeiramente, permita-nos 

discordar da afirmação de que a norma brasileira possua regras pouco detalhadas 

sobre o formato e legibilidade da informação nutricional (Apêndice A, Doc. 1, pg. 

108 - Considerações do setor produtivo em abril de 2015). 

 

Porém, isso não invalida a intenção de aprimorar essa informação, como é o objetivo 

da rediscussão da norma no âmbito no MERCOSUL, e também não desconsidera a 

importância de promover a educação da população com o objetivo de proporcionar 

um maior entendimento de informações que, pela sua natureza, são obrigatoriamente 
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técnicas (Apêndice A, Doc. 1, pg. 108 - Considerações do setor produtivo em abril de 

2015). 

 

Acerca da compreensão da informação e dos resultados de estudos que relatam a 

dificuldade e a falta de clareza acerca do que é prejudicial, o setor entende que estes 

dados mais uma vez reforçam a importância da educação nutricional (Apêndice A, 

Doc. 1, pg. 109 - Considerações do setor produtivo em abril de 2015). 

De acordo com o modelo de Kingdon, foi possível identificar o uso de indicadores 

para expor o problema em nível macro. Para a definição do problema no nível regulatório, 

observamos que estudos internacionais, outros promovidos pela sociedade civil e a experiência 

regulatória ao longo dos anos, geraram um feedback sobre a necessidade de melhoria da 

legislação atual. Eventos-foco não foram identificados no fluxo dos problemas, mas ficaram 

claras algumas simbologias utilizadas para destacar a questão da RN como um problema 

urgente a ser enfrentado: Inefetividade do modelo atual em proporcionar escolhas saudáveis 

considerando a realidade de baixa educação da população; ineficácia em atendimento ao Código 

de Defesa do Consumidor;  atraso em relação aos outros países e, de forma menos intensa, 

comparação com o caso emblemático do tabaco. 

Vale ressaltar a interpretação do setor produtivo como a mais destoante entre os atores, 

ao relacionar a baixa efetividade da RN às deficiências na educação nutricional do consumidor 

brasileiro. 

Esses argumentos em torno do modelo vigente e dos objetivos de uma RN ideal são, 

estrategicamente, compatíveis com os objetivos dos modelos de rotulagem frontal do tipo semi-

interpretativo de advertência/alerta, defendidos pela maioria dos atores (consumidores, 

academia, governo e profissionais) ao longo do processo. O que nos ajuda a entender como o 

problema foi interpretado. Foi interpretado como parte de uma agenda ampla de saúde,  um 

problema complexo (perfil epidemiológico das DCNTs) que afronta o direito do consumidor e 

com características que justificam uma mudança de rumo na política local, alinhada com a 

tendência mundial.  

4.1.2 A política 

Neste fluxo três elementos são considerados poderosos na capacidade de mudança de 

agenda: o clima nacional (national mood), as forças políticas organizadas e as mudanças no 

governo (KINGDON, 2003). 
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4.1.2.1 Clima nacional 

Internamente, a prioridade das políticas sobre alimentação e nutrição e combate às 

DCNTs criaram “solo fértil” para todas as agendas mais especializadas correlacionadas.  

A Lei Orgânica de Segurança Alimentar e Nutricional – LOSAN de 2006 (BRASIL, 

2006), definiu todo um sistema de governança da SAN, marcado pelo forte protagonismo da 

sociedade civil em todos os níveis de governo. A Lei integrou um conjunto de ações e políticas 

para o combate à desnutrição e à fome que estavam na agenda prioritária do governo desde 

2003.  

A primeira versão do Plano Nacional de Segurança Alimentar (PLANSAN) entrou em 

vigor em 2012 e contemplava entre suas prioridades a revisão dos regulamentos de rotulagem 

de alimentos embalados. A segunda versão (PLANSAN 2016-2020) previa a articulação junto 

ao MERCOSUL da revisão das Resoluções do Grupo Mercado Comum - GMC Nº 26/03 e 

GMC Nº 46/03, sobre rotulagem geral e nutricional de alimentos, respectivamente. 

O Plano de Ações Estratégicas para o Enfrentamento das DCNT 2011-2022 (BRASIL, 

2011), com o objetivo de promover o desenvolvimento e a implementação de políticas públicas 

efetivas, integradas, sustentáveis e baseadas em evidências para a prevenção e o controle das 

DCNT, também previa a revisão e o aprimoramento das normas de rotulagem de alimentos em 

seu eixo de ação para a promoção da alimentação saudável. 

Considerado uma referência pelo envolvidos, a segunda versão do Guia Alimentar para 

a População Brasileira de 2014 (Apêndice A, Doc. 120), produzido pelo Ministério da Saúde, 

foi concebido como instrumento para apoiar e incentivar práticas alimentares saudáveis no 

âmbito individual e coletivo, bem como para subsidiar políticas, programas e ações que visem 

a incentivar, apoiar, proteger e promover a saúde e a SAN da população. 

O ambiente político institucional também foi favorecido pela evolução do tema da 

FOP nos organismos internacionais de impacto nas políticas locais na área de alimentos: OMS, 

OPAS, Codex Alimentarius e MERCOSUL.  

Enquanto as discussões aconteciam no Brasil, modelos de FOP foram adotados por 

outros países da América Latina: o Equador aprovou um selo semafórico em 2013; Chile, Peru 

e Uruguai regulamentaram selos de alerta em 2015, 2017 e 2018, respectivamente e Argentina 

iniciou as discussões com o mesmo propósito em 2018. 
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Estas observações estão evidenciadas documentalmente ao longo de todo o processo 

regulatório, servindo de argumento, tanto para a definição do problema, quanto para a seleção 

das alternativas.  

A apresentação do Ministério da Saúde na abertura do Painel Técnico em 2017, por 

exemplo, expõe as políticas públicas vinculadas à nutrição em curso no país diante de 

compromissos internacionais: 

é importante falar que (...) a nutrição vem ganhando uma força muito grande ao longo 

dos anos e se estabeleceu a década de ação pela nutrição da ONU 2016-2025. A gente 

não está falando nem da OMS nem da FAO, a gente tá falando das Nações Unidas 

(Apêndice A, Doc. 126, 26':15" – Fala do MS na abertura do Painel Técnico em 

2017). 

 

...o Ministro da Saúde, Ricardo Barros, apresentou na Assembleia Mundial da Saúde, 

em maio desse ano, alguns compromissos relacionados, que já estavam previstos no 

Plano Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional no Brasil. Ele apresentou isso 

na Organização Mundial de Saúde e agora em outubro, no Comitê de Segurança 

Alimentar da FAO, o governo brasileiro, liderado pelo Ministério do 

Desenvolvimento Social, apresentou os demais compromissos e metas do plano 

Nacional de Segurança Alimentar a FAO (...) Esse conjunto de compromissos, além 

de ser público para a sociedade brasileira, agora são públicos para o sistema ONU 

e estão no site da OMS pela Década de Nutrição (Apêndice A, Doc. 126, 27':24" - 

Fala do MS na abertura do Painel Técnico em 2017). 

Ao apresentar sua proposta de rotulagem no Painel Técnico, a CAISAN, o órgão 

político de maior peso entre os atores governamentais, revela um panorama de governo 

extremamente favorável ao tema:  

...nós temos a LOSAN, a Política Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, o 

Plano Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, que já está na segunda versão. 

Nós temos a Década de Nutrição (...), e um conjunto de normativos que, desde 2006, 

tem sustentado a abordagem da prevenção e controle da obesidade no país (Apêndice 

A, Doc. 126, 1:18':13" – Fala da representante da CAISAN durante o Painel Técnico 

em 2017). 

Já nos eventos finais do processo analisado, a AIR, que embasa o texto da proposta 

normativa, faz menção à vários acontecimentos que contribuíram para essa agenda.  

Entre os principais, está o Plano de Ação para a Prevenção da Obesidade em Crianças 

e Adolescentes, elaborado pela OPAS em 2014, que recomenda que as ações de rotulagem 

foquem na adoção de normativas sobre FOP que promovam escolhas mais saudáveis, com 

identificação fácil e rápida de produtos com alta densidade energética e baixo teor nutricional 

e de bebidas açucaradas (Apêndice A, Doc. 67, pg. 28). 
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O Relatório da Comissão sobre o Fim da Obesidade Infantil da OMS (WHO, 2016), 

também recomenda aos governos a implementação de programas para alimentação saudável, 

amparados na adoção de um modelo de FOP (Apêndice A, Doc. 67, pg. 28).  

Motivado pelo crescimento exponencial da adoção de selos frontais por diversos países 

e pelas controvérsias de aspecto comercial que surgiram a partir destas medidas, o Codex 

Alimentarius iniciou um novo trabalho sobre o assunto em 2017, na intenção de auxiliar os 

países no seu desenvolvimento e implementação. Esse trabalho está previsto para ser concluído 

em 2021 e deverá abranger um conceito de FOP, princípios gerais e outros aspectos que devem 

ser considerados pelos países membros (Apêndice A, Doc. 67, pg. 27).   

No âmbito do MERCOSUL, a questão que era considerada preocupante desde 2011, 

pelos entraves para a harmonização da rotulagem geral de alimentos (Apêndice A, Doc. 2, pg. 

17), aos poucos se tornou favorável, primeiro com o acordo entre os ministros de saúde em 

2015 em prol de políticas para a prevenção e controle da obesidade e depois com a definição 

de princípios para a adoção da FOP pelos Estados Parte em 2018 (Apêndice A, Doc. 67, pg. 

28). 

Apesar de se mostrar um componente de risco para o trabalho da agência, a tramitação 

concorrente de Projetos de Lei no Congresso Nacional, intensificaram o clima político sobre o 

tema em âmbito nacional (Apêndice A, Doc. 25, pg. 224). 

4.1.2.2 Forças políticas organizadas 

Inicialmente, a formação do GT foi motivada pela Recomendação nº 007/2013 do 

Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional (Apêndice A, Doc. 1, pg. 4) nos 

seguintes termos: 

RECOMENDA à Agência Nacional de Vigilância Sanitária – Anvisa que fortaleça na 

sua agenda e dê agilidade aos processos de atualização e qualificação de propostas 

regulatórias de rotulagem de alimentos com participação da sociedade civil, 

academia e governo em prol de uma melhor informação ao consumidor e da proteção 

contra estratégias persuasivas de rotulagem, para a melhoria das condições de saúde 

da população brasileira (ANVISA, 2014, pg. 4). 

O CONSEA é um órgão de assessoramento imediato à Presidência da República, que 

integra o Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional (SISAN). Seu plenário tinha 

representação majoritária de diferentes setores da sociedade civil (dois terços) e exercia o papel 

de propor diretrizes e prioridades da PNSAN à Câmara Interministerial de Segurança Alimentar 
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e Nutricional (CAISAN), que por sua vez, era formada por dezesseis ministérios do governo 

federal e mais seis secretarias especiais de governo.  

Os integrantes do GT vinculados aos consumidores e órgãos do governo exercem 

pressão durante as reuniões do GT para que medidas urgentes sejam adotadas. Como pode ser 

visto na memória da 5ª reunião do GT: 

As representantes do IDEC, NUPRE/UFSC, CGAN/MS e MDS discutiram que os 

países estão falhando nas medidas para combate à obesidade e DCNT e que a adoção 

de medidas inovadoras, integradas e que cubram a cadeia de alimentos é urgente 

(Apêndice A, Doc. 1, pg. 480 – memória da 5ª reunião do GT realizada em dezembro 

de 2015). 

A própria CAISAN chegou a encaminhar, via nota técnica formulada pelo Ministério 

da Saúde e Ministério do Desenvolvimento Social, uma proposta de FOP. O trecho da nota 

técnica, reproduzido abaixo, deixa claro a importância que esses órgãos, em conjunto, dão para 

a medida: 

 A rotulagem frontal de alimentos é um tema urgente na agenda pública brasileira de 

segurança alimentar e nutricional, visto que, na contramão de conquistas como a 

saída do Brasil do Mapa da Fome das Organizações das Nações Unidas (ONU), 

acompanha-se o crescimento de problemas de saúde pública associados à má 

qualidade da alimentação como o progressivo aumento do sobrepeso, obesidade e 

das doenças crônicas associadas, que afetam todos os níveis de renda e todas as 

faixas etárias, tendo maior impacto entre as populações mais vulneráveis, mulheres 

e crianças (IBGE, 2010; FAO; OPAS, 2017) (Apêndice A, Doc. 1, pg. 749 -  Nota 

Técnica 6/2017 da CAISAN encaminhada em junho de 2017). 

As falas do Ministério da Saúde durante o Painel Técnico em 2017 ilustram a pressão 

dos movimentos sociais e do próprio Ministério: 

Eu queria destacar também as recomendações dos movimentos sociais para a política 

pública. No Brasil a gente tem uma forte participação social nas políticas públicas e 

nós somos pressionados, enquanto representantes do governo brasileiro a responder 

por essas demandas (Apêndice A, Doc. 126, 31':37" – Fala do MS durante o Painel 

Técnico em dezembro de 2017).  

 

Agente sabe que a ANVISA, pra tomar decisão ela tem a pressão do Ministério da 

Saúde cada vez maior que, como foi falado, cada dia que a gente perde são mais 

mortes, então nós pressionamos enquanto política pública, a gente precisa que saia 

um novo modelo mais eficiente de rotulagem, mas também tem toda uma agenda 

regulatória, todo um processo de escuta da sociedade, tem que passar por todas as 

etapas que estão sendo feitas... (Apêndice A, Doc. 126, 4:33':42" - Fala do MS durante 

o Painel Técnico em dezembro de 2017). 

A ANVISA também sofre pressão de organismos internacionais. A carta do 

embaixador Global da OMS para Doenças Não Transmissíveis (DCNTs), enviada em março de 
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2018 ao Diretor Presidente, pede que a ANVISA redobre seus esforços no combates a estas 

doenças e regule um modelo de FOP: 

Through your important work, ANVISA is helping to secure Brazil’s legacy as a 

global leader in public health. You’ve made tremendous progress in enhancing the 

health and wellness of your residents, but there is still more work to be done. Efforts 

to combat NCDs, for example, represent one of the biggest threats to the health of 

citizens around the world and, simultaneously, one of the greatest opportunities to 

make an impact. With this in mind we urge you to redouble your efforts to combat 

NCDs in Brazil by proposing evidence-based regulations such as nutritional front-of-

package warning label (Apêndice A, Doc. 18, pg. 1 – Correspondência da OMS de 

março de 2018 ). 

Todos os grupos afetados pela política: consumidores, academia, governo, 

profissionais, exerceram, quase que consensualmente, pressões pela reformulação do modelo 

vigente. Mesmo o setor produtivo, do qual se esperaria maior resistência, acatou a direção do 

relatório do GT no sentido de adoção de um novo ordenamento obrigatório no país, participando 

ativamente de todas as etapas do processo regulatório. O que não significa que o setor não tenha 

atuado fortemente em defesa do seu modelo, como será visto no fluxo das alternativas.  

A frase da ANVISA no relatório preliminar deixa evidente que a pressão maior sempre 

foi favorável à mudança: 

...a pressão de alguns setores por um tratamento urgente do tema não é condizente 

com a complexidade e extensão dos desafios que necessitam ser superados (Apêndice 

A, Doc.25, pg. 19 – relatório preliminar de AIR de maio de 2018). 

 

4.1.2.3 Mudanças de Governo 

Mudanças importantes de governo aconteceram durante o período avaliado (2014 a 

2019), como será descrito a seguir. Contudo, os eventos identificados no fluxo do problema e 

no clima nacional indicam uma forte influência do período político anterior, marcado pela 

implementação de políticas sociais e compromissos internacionais, especialmente na área de 

saúde. De forma que poderíamos compreender com mais profundidade o fenômeno a partir 

dessa categoria de análise, retroagindo o recorte temporal da pesquisa para o ano de vigência 

da RN obrigatória no país (2003). 

Em 31 de agosto de 2016, acusada por crime de responsabilidade fiscal, a presidente 

da república Dilma Rousseff tem seu mandato cassado por um processo de impeachment. O 

vice-presidente Michel Temer, que já ocupava o cargo interinamente desde a abertura do 
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processo no Senado em maio, assume como presidente até o final do mandato em 1º de janeiro 

de 2019. 

No início do novo governo federal em 2019, além da reorganização dos ministérios e 

substituições dos ministros de estado, o CONSEA foi extinto em 1º de janeiro de 2019 com a 

edição da Medida Provisória (MP) 870, um dos primeiros atos do Presidente da República Jair 

Messias Bolsonaro. Seria esperado um enfraquecimento na pressão pela reformulação da 

rotulagem nutricional pois o CONSEA foi um dos grandes incentivadores da mudança. 

A Diretoria Colegiada da ANVISA (DICOL) é formada por cinco diretores. Os 

mandatos são de três anos com possibilidade de uma única recondução, de forma que apenas 

um dos diretores presentes em 2014 na formação do GT ainda continuava no cargo até a 

publicação das minutas das normas em setembro de 2019.  

Em julho de 2018 terminou o mandato único do Diretor Presidente, Sr. Jarbas Barbosa, 

até então relator do processo sobre RN, sendo substituído na relatoria pela diretora Sra. 

Alessandra Bastos. Os vídeos das Reuniões Ordinárias da DICOL, o conteúdo dos votos e as 

decisões rápidas alinhadas à área técnica, verificadas nos documentos pesquisados, mostraram 

empenho e agilidade de ambos na condução do processo. Podemos inferir que os diretores, ou 

tomadores de decisão no processo de política, estavam em harmonia com as ideias de mudança 

construídas pelos servidores, formuladores de política. 

Em agosto de 2019, assume como diretor o Sr. Antonio Barra Torres, o primeiro 

diretor indicado pelo novo presidente da república. Há menos de um mês no cargo, seu voto na 

reunião pública para aprovação das minutas normativas foi favorável, porém rápido e sem 

considerações (Apêndice A, Doc. 128, 2:58’:52”). 

Apesar da revisão no cronograma para publicação da norma apenas no terceiro 

trimestre de 2020, até a conclusão da presente pesquisa, as mudanças de governo e da diretoria 

da agência não parecem ter influenciado o fluxo político a ponto de causar uma desarticulação 

capaz de fechar a janela de oportunidade.    

4.1.3 Atores “visíveis” 

A influência de atores “visíveis” nos fluxos do problema e político, da forma como são 

reconhecidos na teoria de múltiplos fluxos (parlamentares, presidência, ministros) e com base 

nos resultados obtidos com esta pesquisa, precisaria ser melhor avaliada por meio análise do 

processo de formulação das políticas de alimentação e nutrição e combate às DCNTs. Pois, os 
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resultados desses processos parecem ter sido fundamentais para a definição da agenda na 

agência. 

Em 2017, por exemplo, o Brasil se tornou o primeiro país a assumir os compromissos 

“SMART” (na sigla em inglês: específicos, mensuráveis, atingíveis, relevantes e com prazo) 

como parte da Década de Ação das Nações Unidas para a Nutrição (2016-2025). Foi o Ministro 

da Saúde, Ricardo Barros, quem fez o anúncio na ONU, em Genebra, no primeiro dia da 70ª 

Assembleia Mundial da Saúde. 

A assinatura dos acordos no MERCOSUL pelos Ministros da Saúde, Sr. Gilberto 

Magalhães Occhi em 2015 e Sr. Arthur Chioro em 2018, são ações importantes de atores 

visíveis no fluxo político. Como pode ser visto no Art. 1º dos acordos reproduzidos abaixo: 

Art. 1º Impulsionar e estabelecer políticas e medidas regulatórias para a prevenção 

e controle da obesidade. Articular intersetorialmente e no âmbito do MERCOSUL 

aprimoramentos na rotulagem nutricional dos alimentos e na sua publicidade a fim 

de facilitar melhores decisões da população (Apêndice A, Doc. 116, pg. 2 – Acordo 

MERCOSUL nº 3/15 sobre medidas para prevenção e controle da obesidade). 

 

Art.1º - Melhorar a informação nutricional dos alimentos embalados mediante a 

implementação de uma rotulagem nutricional frontal no âmbito das políticas de saúde 

pública dos Estados Partes que contemple os seguintes princípios: a) Focado em 

comunicar as quantidades excessiva dos nutrientes críticos (açúcares, sódio, 

gorduras totais, gorduras trans e gorduras saturadas) (...) c) Determine os limites de 

excessos de nutrientes críticos com base nas recomendações da OPAS/OMS; d) 

Informe apenas a presença excessiva dos nutrientes críticos; h) Esteja baseado em 

evidências científicas que tenham demonstrado sua efetividade; i) Seja de aplicação 

obrigatória (Apêndice A, Doc. 117, pg. 2 – Acordo MERCOSUL nº 3/18 sobre 

princípios para rotulagem frontal). 

 

4.2 Especificação das alternativas: Seleção da proposta e atores 

Neste segundo ponto, discutiremos algumas questões relacionadas as soluções 

apresentadas para o aperfeiçoamento da RN durante o processo regulatório. Com base no 

modelo de agenda-setting do nosso referencial teórico, a atenção está concentrada nas formas 

como as principais ideias foram representadas no debate, e não nas origens das propostas ou no 

detalhamento de seu conteúdo. 

Dessa forma, importa identificar os participantes, como as ideias circularam nas 

comunidades especializadas e quais foram as formas de difusão para a mídia, funcionários 

públicos, políticos e sociedade em geral. 
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4.2.1 Participantes “invisíveis”: especialistas 

De acordo com Kingdon, “Alternativas, propostas e soluções são geradas por 

comunidades de especialistas. Esse grupo relativamente invisível de participantes inclui 

acadêmicos, pesquisadores, consultores, burocratas de carreira, funcionários do Congresso e 

analistas que trabalham para grupos de interesses” (KINGDON, 2007, p. 231). 

As comunidades são consideradas espaços fundamentais para geração e 

experimentação de ideias que podem ser adotadas pelos tomadores de decisão. Essas espaços 

onde ocorre o debate e a difusão das ideias são essenciais para o fluxo de alternativas 

(CAPELLA, 2018). 

Para iniciar as discussões em 2014, a GGALI, composta por servidores especialistas, 

convida algumas instituições governamentais e não governamentais para comporem um grupo 

de trabalho para diagnosticar problemas e propor alternativas. Com a evolução dos trabalhos, 

outras instituições se juntaram ao debate e continuaram participando ativamente nos eventos 

subsequentes.  

Os nomes dessas instituições e seus representantes são recorrentes em outros processos 

de políticas sobre alimentação e nutrição mencionados no processo regulatório, o que nos 

permite formar uma imagem, pelo menos parcial, da comunidade de especialistas  em torno da 

rotulagem de alimentos. 

No centro da Figura 2, aparecem as instituições que mais contribuíram na dinâmica de 

geração e seleção de propostas explorada no tópico seguinte. Praticamente todos os aspectos 

técnicos do modelo de FOP que chegaram à agenda decisória, foram definidos por meio dos 

posicionamentos dessa comunidade com o orquestramento da GGALI. A presença desses 

mesmos nomes, seus técnicos e pesquisadores em outros foruns, ilustra o conceito de 

“comunidade de especialistas”: Cada comunidade é composta de pessoas alocadas nos vários 

setores do sistema, que potencialmente seguem orientações e possuem interesses bastante 

diversos, mas que compartilham uma mesma condição: a de especialistas em questões daquela 

área em particular (KINGDON, 2007). 
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Figura 2: Representação da comunidade de especialistas. 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

  

Em suas observações junto ao membros de comunidades na ára de saúde, Kingdon 

observou que as interações se processam de forma coesa e integrada. Nesta pesquisa, 

observando as interações entre alguns grupos, principalmente entre organizações da sociedade 

civil e universidades (IDEC / PROTESTE / UFPR / Nupens/USP), governo e academia 

(Ministério da Saúde / NUPPRE/UFSC) e a união dos representantess das associações do setor 

produtivo em torno de uma mesma proposta do começo ao fim do processo (ABIA, ABIAD e 

CNI), são indícios de que a comunidade em questão apresenta coesão, pois as pessoas se 

conhecem, trocam informações e participam dos mesmos fóruns de discussão. Nos estudos de 

Kingdon, foi observado que em áreas de políticas nas quais comunidades são mais coesas (como 

no caso da saúde), os integrantes compartilham perspectivas, orientaçoes e referenciais mais 

gerais sobre os temas que os unem. Dessa forma, os entendimentos são compartilhados e a 

comunidade se torna cada vez mais integrada. Como resultado, a formulação das polítias de 



55 

 

 

saúde tende a se apresentar de forma mais estruturada, o que pode facilitar seu ingresso na 

agenda.(CAPELLA, 2018, p. 104). 

4.2.2 O fluxo das alternativas: Seleção e difusão 

Neste tópico, discutiremos algumas questões relacionadas as soluções apresentadas. A 

atenção está concentrada nas formas como as principais ideias sobre FOP foram representadas 

no debate, e selecionadas através de critérios técnicos, custos toleráveis e congruência com 

valores da comunidade e do público. Para então, destacarmos as principais formas de difusão 

dessas ideias para funcionários públicos, políticos, mídia e sociedade em geral. 

4.2.2.1 Seleção das alternativas 

Para Kingdon, a melhor forma de entender o surgimento de alternativas para políticas 

públicas é vê-lo como um processo de seleção, análogo ao processo biológico de seleção 

natural. Em um dado momento do processo, a opção regulatória normativa por um modelo de 

rotulagem suplementar foi seriamente considerada. Desse ponto em diante, a discussão passou 

a ser qual seria o modelo mais adequado para a realidade brasileira. Estrategicamente, a 

ANVISA expôs aos atores a evolução do cenário regulatório internacional com uma imensa 

variedade de modelos de FOB adotados pelo mundo. Podemos considerar esse “cardápio” de 

possibilidades (Quadro 5) uma amostra do “caldo primordial de políticas”, utilizando-se da 

analogia feita por Kingdon.  

Kingdon caracteriza a geração de alternativas em analogia ao processo biológico de 

seleção natural: da mesma forma como moléculas flutuam no que os biólogos 

chamam de caldo primordial (teoria que explica o surgimento da vida na Terra), o 

modelo parte do entendimento de que as ideias sobre soluções e alternativas (as 

ideias “sobre o que fazer”) flutuam em um “caldo primordial de políticas” (policy 

primeval soup) (CAPELLA, 2018, pg. 97). 
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Quadro 5: Modelos de FOP regulamentados por outros países. 

Fonte: Elaborado pelo autor com base no documento: Apêndice A, Doc. 66, pg. 42. 
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Seguindo a lógica do fluxo das alternativas, pouco nos interessa a origem das ideias. 

O estudo se concentra na imposição de critérios pelos quais elas foram selecionadas dando 

origem a um conjunto efetivamente considerado pelos participantes do processo decisório. 

Tendo em vista a grande quantidade de aspectos técnicos envolvidos na regulação de 

um modelo de FOP (Design, forma de declaração, lista de ingredientes, base de declaração, 

perfil nutricional, alegações concomitantes, produtos de abrangência e detalhes técnicos de 

legibilidade, prazo de implementação), a pesquisa dos critérios de seleção se voltou apenas para 

os dois primeiros, que se identificam mais com os atributos visuais do selo. 

Como foram cinco anos de discussão, também dividimos em duas fases (Quadro 6) os 

eventos do processo de revisão das normas de RN apresentadas anteriormente no percurso 

metodológico (ver Quadro 3), para facilitar o entendimento da seleção ao longo do tempo. 

 

Fase Eventos Período 

Fase 1 

GT sobre RN 

Dez/2014 - mai/2018 
Painel Técnico 

Inclusão do tema na AR 2017-2020 

Construção do relatório preliminar da AIR 

Fase 2 

TPS 

Mai/2018 - set/2019 
Consolidação do Relatório da TPS 

Diálogos Setoriais 

Elaboração da AIR e da minuta normativa 

Quadro 6: Fases da seleção do modelo de FOP. 

 

A Fase 1 se encerra com o primeiro conjunto de ideias consideradas no relatório 

preliminar e a Fase 2 com o texto final da proposta normativa, que apresenta o modelo escolhido 

pela agência.   

Antes de detalharmos os critérios de seleção em cada uma das fases, é importante 

registrar que a FOP foi abordada já nas primeiras reuniões do GT (Apêndice A, Doc. 1, p. 134), 

antes mesmo da definição clara dos problemas, evidenciando a independência do fluxo das 

alternativas em relação ao fluxo do problema, conforme o entendimento de não racionalidade 

do processo político da teoria de Kingdon. 

Inicialmente, foram objeto de análise aqueles modelos que possuíam algum grau de 

evidência científica disponível. Esse foi o requisito principal desde então, como forma de evitar 
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possíveis problemas na implementação, em razão dos questionamentos comerciais sofridos por 

outros países. Três parágrafos retirados dos documentos analisados ilustram essa preocupação: 

Os representantes da ANVISA esclarecem que o exemplo chileno ilustra a 

importância de garantir um embasamento técnico-científico adequado das propostas 

regulatórias, pois, como colocado, é muito provável que medidas inovadoras de 

rotulagem sejam questionadas devido ao seu impacto sobre o comércio internacional 

de alimentos (Apêndice A, Doc. 1, pg.  125 – memória da 2ª reunião do GT em março 

de 2015). 

 

A representante do MDIC colocou que as discussões na OMC sobre as iniciativas de 

rotulagem nutricional frontal não questionam o mérito das propostas, mas a falta de 

clareza na fundamentação científica e a proporcionalidade das medidas (Apêndice A, 

Doc. 1, pg. 480 - memoria da 5ª reunião do GT em dezembro de 2015). 

O alinhamento das propostas ao Codex Alimentarius se tornou outro critério 

fundamental, pois foi colocado que, no âmbito da OMC, os regulamentos técnicos sobre 

rotulagem estão cobertos pelo Acordo sobre Barreiras Técnicas ao Comércio (TBT) da OMC, 

que estabelece que os governos são responsáveis por garantir que esses instrumentos: (a) não 

resultem em tratamento discriminatório entre produtos nacionais e importados; (b) não criem 

obstáculos injustificados ao comércio; (c) estejam alinhados aos requerimentos do Codex, 

exceto quando insuficientes para atender objetivos legítimos; e (d) sejam notificados, quando 

apresentarem impacto no comércio internacional (Apêndice A, Doc. 1, pg. 125 – memória da 

2ª reunião do GT em março de 2015).   

Na Fase 1, os especialistas integrantes do GT demonstraram elevada preocupação com 

os aspectos de apresentação da informação. Na avaliação da maioria do grupo, os elementos 

gráficos têm o papel de facilitar a percepção, compreensão e utilização dessas informações 

pelos consumidores na identificação de nutrientes considerados críticos para a saúde (Apêndice 

A, Doc. 2, pg. 34). Por essa lógica, os modelos não-interpretativos, que apresentam informações 

sobre um conjunto de nutrientes específicos, mas sem qualquer tipo de julgamento, opinião, 

orientação ou elementos qualitativos para auxiliar na interpretação da informação, foram 

descartados. Da mesma forma, foram descartados os modelos interpretativos por não trazerem 

informações específicas sobre os nutrientes de interesse.  

Diante dessas primeiras definições e da constatação de ausência de evidências 

científicas robustas que suportassem a adoção de um ou outro modelo, os participantes levaram 

apenas dois tipos de modelo para o debate no Painel Técnico promovido em 2017 pela 

ANVISA: O híbrido semi-interpretativo com cores, proposto pelo setor produtivo e outros 



59 

 

 

quatro semi-interpretativos de advertência/alerta, propostos pela sociedade civil, governo e 

OPAS (organismo internacional). 

Após a inclusão do tema na AR 2017-2020 e, de posse das experiências do GT, do 

Painel Técnico e de uma nova revisão das evidências disponíveis, a GGALI elaborou o relatório 

preliminar, constando apenas propostas de modelos do tipo semi-interpretativo de 

advertência/alerta. Apesar de admitir a inexistência de consenso regulatório e científico, a 

escolha desse tipo de modelo e o descarte dos modelos semafóricos foram justificadas no 

relatório. Esses argumentos representam os valores compartilhados pela maioria da comunidade 

de especialistas, com exceção do setor produtivo: 

...verificou-se uma tendência recente na adoção de modelos de rotulagem nutricional 

semi-interpretativos, como semáforos e alerta (...) Essas abordagens garantem a 

transmissão de informações, de forma mais qualificada e interpretativa, do que os 

modelos não interpretativos e, de forma mais proporcional, do que os modelos 

interpretativos, pois mantém a autonomia do consumidor para julgar a qualidade 

nutricional do produto (Apêndice A, Doc. 25, pg. 15- relatório preliminar de maio de 

2018). 

 

Entretanto, o conjunto das evidências revisadas permite concluir que os modelos 

semi-interpretativos de alertas possuem melhor desempenho em relação ao semáforo 

nutricional na: (a) captura da atenção; (b) compreensão da informação sobre alto 

conteúdo de nutrientes negativos; (c) redução da percepção de saudabilidade de 

produtos com alto teor de nutrientes negativos; (d) redução da percepção de 

frequência de consumo de alimentos com alto teor de nutrientes negativos; (e) 

intenção de compras (resultados encontrados somente com o uso de escalas) 

(Apêndice A, Doc. 25, pg. 16 - relatório preliminar de maio de 2018). 

Excluídos os demais modelos, as alternativas ganham amplitude por meio da TPS.  São 

os mesmos modelos de advertência/alerta apresentados no Painel Técnico com pequenas 

modificações, junto com o que pode ser considerada a proposta da própria agência. Um 

retângulo (preto ou vermelho) com o desenho de uma lupa, inspirado no modelo canadense, 

capaz de agregar os três nutrientes crítico de uma só vez em um único selo. Essas propostas 

iniciais, não são formas totalmente novas, mas combinações ou adaptações dos modelos 

adotados por outros países. 

A participação expressiva na TPS marca o início da Fase 2 e confirma a receptividade 

das propostas tanto pelos especialistas como pelo público em geral. Um grande número de 

pessoas físicas, representantes de todos os grupos afetados pelas medidas, participaram e 

concordaram que as normas precisavam de melhorias. Entre os vários assuntos tratados, a FOP 

foi o mais comentado. 
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Consolidadas todas as 33.531 contribuições recebidas da sociedade, o relatório da TPS 

no 1, de 2018, indicou, entre outras coisas, a importância de um maior rigor na seleção e revisão 

das evidências (Apêndice A, Doc. 37, pg. 48). Diante disso, a GGALI realizou uma revisão 

sistemática, por meio de uma consultoria Ad hoc, que corroborou o entendimento da Fase 1 

quanto ao tipo do modelo (Apêndice A, Doc. 66, pg. 42 – Relatório da revisão sistemática sobre 

modelos de rotulagem frontal). 

Também foram conduzidos dois estudos com a população brasileira para comparar os 

efeitos dos modelos de FOP na compreensão das informações pelos consumidores. 

Considerando os resultados de eficácia similares entre os modelos avaliados, a GGALI decidiu 

que a lupa era o modelo mais adequado para a população brasileira, por apresentar uma maior 

coerência com o objetivo regulatório do que os modelos que transmitem uma ideia de alerta ou 

advertência (octógono, triângulo e círculo), permitindo escolhas autônomas e conscientes pelos 

consumidores, com menor potencial de gerar sensação de medo.  

A lupa é um exemplo de elemento gráfico que transmite uma ideia diferente, de 

ampliar uma informação, de facilitar sua visualização e de sugerir uma procura e 

avaliação de outras informações (Apêndice A, Doc. 67, pg. 110 – AIR de setembro de 

2019). 

O Quadro 7 esquematiza o processo de seleção das alternativas descrito acima, 

descrevendo os critérios utilizados em cada momento das Fases 1 e 2. 
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Quadro 7: Processo de seleção das alternativas.  

Fonte: Elaborado pelo autor. 
 

Ao dar publicidade às suas propostas nas duas Fases, nota-se uma preocupação 

constante da ANVISA com as justificativas técnicas e o ordenamento lógico dos procedimentos 

para legitimar suas escolhas diante do objetivo esperado: facilitar a compreensão das 

informações nutricionais pelos consumidores para realização de escolhas alimentares. Desde o 

início, quando a construção da intervenção ainda estava restrita à comunidade de especialistas, 

a busca pela melhor evidência científica que demonstrasse a efetividade na população brasileira 

e o alinhamento com as diretrizes internacionais foram os critérios perseguidos pelo 
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formulador. Apesar dos argumentos do setor produtivo a favor de um modelo mais informativo 

e dos demais atores por um modelo com sinal de advertência, prevaleceu o conceito de 

equilíbrio regulador. Podemos interpretar o fenômeno observado pelas lentes do referencial 

teórico: No processo de deliberação que ocorre nessas comunidades, as ideias são importantes. 

Os modelos que analisam os grupos de pressão não descrevem o processo de forma completa. 

Com certeza, a avaliação de propostas, em parte, leva em consideração o apoio político ou a 

oposição, mas é também, por outro lado, baseada em critérios lógicos e analíticos (KINGDON, 

2007, p. 232). 

4.2.2.2 Difusão 

A difusão de alternativas é descrita por Kingdon como um processo no qual os 

indivíduos que defendem uma ideia procuram levá-la a diferentes fóruns, na tentativa de 

sensibilizar não apenas os tomadores de decisão, mas também o público em geral, habituando 

a audiência às propostas e construindo progressivamente sua aceitação. Dessa forma, as ideias 

são difundidas, basicamente, por meio de mecanismos de persuasão (CAPELLA, 2018, pg. 97). 

Na seleção descrita no item anterior, quando uma proposta é percebida como viável, 

essa é rapidamente difundida entre os atores. Assim que o formulador sinalizou a FOP como 

uma opção, alguns atores imediatamente mobilizaram seus esforços na geração e difusão de 

suas ideais, não apenas no ambiente proporcionado pelos mecanismos administrativos do 

processo regulatório, mas também para o público externo.  

Em 2017, o setor produtivo criou a “Rede Rotulagem”, formada por 20 associações 

setoriais das indústrias da alimentação, reunidas pela promoção do semáforo nutricional 

quantitativo (ver Quadro 6). O grupo conduziu pesquisas junto à população brasileira, produziu 

material técnico, promoveu eventos e lançou uma campanha nas redes sociais, denominada 

“Sua Liberdade de Escolha”, além de um canal de notícias mensal (newsletter) com intuito de 

promover a sua proposta. Os documentos do setor avaliados também descrevem a construção 

de agenda pública intensa para tratar do tema com outras áreas de governo (Apêndice A, Docs. 

124 e 125 – Relatórios anuais da ABIA de 2017 e 2018). 

Contrapondo o setor produtivo, o instituto de Defesa do Consumidor (IDEC), também 

se empenhou na divulgação da sua proposta para a sociedade. O trecho retirado do relatório 

preliminar de AIR nos dá uma dimensão do trabalho do instituto: 
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Convém apontar, ainda, que as propostas apresentadas pelo IDEC e UFPR têm sido 

amplamente divulgadas nos meios de comunicação, por meio de uma campanha 

“Rotulagem Adequada Já!”, que tem recebido o apoio formal da Aliança para 

Alimentação Adequada e Saudável e de diversas organizações da sociedade civil, 

conselhos de classe profissional da área de saúde, pesquisadores e movimentos 

sociais, e conta com mais de 50 mil assinaturas favoráveis de pessoas físicas.  

(Apêndice A, Doc. 25, pg. 60 – relatório preliminar de AIR de maio de 2018). 

No fluxo de trabalho do processo regulatório, as ferramentas participativas criaram 

situações propícias para a difusão das ideias, e neste caso, os maiores beneficiados foram os 

especialistas da própria ANVISA, que tinham o controle do ambiente e souberam conduzir o 

processo de forma que boa parte do trabalho de persuasão fosse feito por outros atores. Dessa 

forma a ANVISA precisou externalizar suas decisões para o público em geral apenas em dois 

momentos: na TPS da Fase I e na proposta normativa no final da Fase 2. O Quadro 8 traz a lista 

dos momentos proporcionados pela ANVISA para o difusão das ideias. 

 

Momento 

Forma de 

participação 
Ano 

Última reunião do GT para apresentação das propostas  presencial 
2017 

Painel Técnico presencial 

Reunião Pública da DICOL sobre relatório preliminar  presencial 
2018 

Tomada Pública de Subsídio eletrônica 

Reunião para apresentação do Relatório da TPS presencial 

2019 
Diálogos Setoriais – Momentos I, II e III presencial 

Reunião Pública da DICOL para aprovação das CPs presencial 

Consultas Públicas eletrônica 

Quadro 8: Momentos institucionais de difusão. 

Além desses, a pesquisa encontrou doze atas de reuniões das áreas técnicas da 

ANVISA com o setor produtivo e seis com o IDEC, com a presença de diretores da agência em 

muitas delas. Esse também é considerado um canal de participação social proporcionado pela 

agência que pode ser considerado um espaço de persuasão para os participantes.  

A importância desse processo de difusão, chamado de soften up ou “amaciamento” 

na teoria dos múltiplos fluxos, vem da constatação de que, sem essa sensibilização, as propostas 

não seriam seriamente consideradas quando apresentadas como soluções. Com o processo de 

difusão, ocorre uma espécie de efeito multiplicador (bandwagon), em que as ideias se espalham 

e ganham cada vez mais adeptos. Foi possível observar uma parcela desse efeito por meio dos 

documentos enviados à ANVISA por vários grupos da sociedade civil ou grupos empresarias 

em apoio a um ou outro modelo em discussão. O modelo de triângulo preto idealizado pelo 
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IDEC junto a UFPR recebeu apoio formal do CONSEA e do Conselho Nacional de Saúde 

(CNS) por exemplo, num total de oito registros. Também constam dezenove registros de apoio 

ao modelo de semáforo nutricional quantitativo da Rede Rotulagem por associações das 

indústrias de alimentos e um registro de apoio ao octógono preto proposto pela CAISAN 

assinado por associações médicas. 

Importante frisar que o modelo final, de lupa, não é um consenso, como pôde ser visto 

em alguns registros de manifestações durante o prazo de consulta da minuta normativa 

(Apêndice A, Doc. 70 – Nota Pública do MPCON sobre as CPs 707 e708/2019; Apêndice A, 

Doc. 73 – Nota Técnica da CGAN/MS sobre as CPs 707 e 708/2019). Contudo, vemos como 

mais importante a introdução da FOP como um dos elementos presentes no novo conceito de 

rotulagem nutricional. Sendo que isso aconteceu já no final dos trabalhos do GT, com o 

consenso de todos os envolvidos, inclusive do setor produtivo, que chegou a apresentar uma 

proposta de modelo. Esse “amaciamento” antes mesmo da inserção do tema na AR 2017-2020 

foi fundamental para a conexão dos fluxos, como veremos na seção seguinte.   

Em resumo, os achados dessa categoria final de análise nos ajudaram a compreender 

quais alternativas de FOP foram selecionadas e como foram difundidas. Verificamos que a 

seleção acatou o tipo de selo de preferência da comunidade de política, do tipo semi-

interpretativo na cor preta alinhado a uma agenda ampla de saúde, mas preponderaram os 

argumentos do formulador de políticas na escolha final do design com a opção pela lupa. Pelos 

critérios estabelecidos, essas foram consideradas as alternativas mais promissoras em facilitar 

a compreensão pelos consumidores brasileiros.  

Junto à comunidade de especialistas, a difusão ocorreu conforme as etapas do processo 

regulatório, controladas pela ANVISA, foram acontecendo. Para o público em geral, foram 

essenciais a TPS, as duas CPs e certamente o trabalho da sociedade civil organizada, em 

especial o esforço do IDEC. 

4.3 Conexão dos fluxos: Janelas de oportunidade e empreendedores 

Nas sessões anteriores, analisamos individualmente cada um dos fluxos necessários 

para que um tema integre uma agenda de governo. Verificamos como a definição do problema 

e a interpretação da realidade pode direcionar o rumo das ações em torno desse problema. 

Abordamos eventos nacionais e internacionais na área de saúde que, somados, criaram um 

ambiente político propício às mudanças na agenda mais especializada. Deciframos como as 
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possíveis soluções foram desenhadas por atores governamentais e não governamentais por meio 

de critérios lógicos, e quais foram as formas de difusão dessas ideias entre a comunidade de 

especialistas e para o público em geral. 

Esse complexo conjunto de fatores que representam o processo de agenda-setting, não 

estabelecem relações de causa e efeito entre si, são dinâmicas independentes segundo o modelo 

de Kingdon (2007). Contudo, em determinadas circunstâncias, chamada de “janelas de 

oportunidades” (policy window), esses fluxos convergem (coupling) pela atuação indispensável 

dos empreendedores de políticas, possibilitando que questões ascendam à agenda decisória. 

De acordo com a teoria, as janelas se abrem quando problemas atraem a atenção do 

governo ou quando ocorrem alterações na dinâmica da política pelos mecanismos vistos nas 

sessões anteriores.  Assim, mudanças ocorrem com a convergência dos três fluxos, porém 

oportunidades são geradas pelo fluxo de problemas e pelo fluxo político. Por outro lado, 

soluções são fundamentais para que uma questão já presente na agenda tenha acesso à agenda 

de decisão (CAPELLA, 2018). 

Nesta sessão, a primeira tarefa analítica consistiu em encontrar evidências 

documentais de que o problema estava na agenda de governo e registros de situações que 

moldaram o cenário político institucional, na tentativa de identificar janelas de oportunidades 

no período estudado. Depois, buscar informações sobre como essas janelas foram aproveitadas 

pelos empreendedores de política, provocando a conexão dos fluxos e a ascensão da FOP na 

agenda decisória. 

4.3.1 Janelas de oportunidade 

Duas janelas de oportunidades foram identificadas: a) a Recomendação do CONSEA 

em 2013 e b) A definição da AR 2017-2020.  

Na primeira oportunidade, o Conselho recomenda que a ANVISA fortaleça a sua 

agenda e dê agilidade aos processos de atualização e qualificação de propostas regulatórias de 

rotulagem de alimentos (Apêndice A, Doc. 1, pg. 4). Neste documento, temos o primeiro 

registro entre os documentos avaliados, dos problemas que estão presentes na agenda de 

governo, diretamente relacionados com a RN de alimentos, além de uma situação política 

favorável a mudança.  

O problema é o cenário epidemiológico brasileiro causado pela transição nutricional e 

a dificuldade da população em compreender os rótulos dos alimentos. O modelo de rotulagem 
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vigente também não estaria de acordo com o Código de Defesa do Consumidor e o direito 

humano à alimentação adequada previsto na Constituição Federal.  

O trecho da recomendação que inferimos ser uma situação política favorável diz 

respeito aos compromissos de aprimoramento das normas de rotulagem assumidos pelo Estado 

Brasileiro junto à ONU em 2011 por meio do Plano de Ações Estratégicas para o Enfrentamento 

das Doenças Crônicas não Transmissíveis. 

Neste momento, o empreendedor – servidores de carreira da Gerência Geral de 

Alimentos – usa da recomendação para requisitar a DICOL (Apêndice A, Doc. 1, pg. 5-7 – Nota 

Técnica nº 194/2013 da GGALI) que delibere sobre a formação de um grupo de trabalho que 

ajude na elaboração de uma proposta normativa de RN de alimentos embalados para 

apresentação no MERCOSUL, uma demanda assumida pelo Brasil junto ao bloco desde 2011.  

Pelo conteúdo dos dois documentos é possível verificar que problemas já tinham a 

atenção do governo e eventos políticos já eram favoráveis a mudanças, pelo menos desde 2011. 

Contudo, as soluções não estavam disponíveis neste período. Essa situação de associação 

parcial entre os fluxos é prevista pela teoria dos múltiplos fluxos.  

Em alguns momentos ao longo do caminho, ocorrem algumas associações parciais: 

soluções para problemas que não contam com receptividade naquele momento 

político; políticas para propostas que estão desacompanhadas da ideia de que um 

grande problema está sendo resolvido; políticas e problemas, ambos clamando por 

uma ação, mas sem uma alternativa disponível (KINGDON, 2007, p. 234). 

Então, a formação do GT em meados de 2014, representa a formalização do início do 

fluxo das alternativas dentro da agência. Um processo de trabalho estrategicamente conduzido 

para ligar as soluções desejadas ao problema que estava na pauta prioritária do governo. Uma 

medida que possibilitou o “amaciamento” das ideias em torno da FOP, de forma que o 

empreendedor tivesse um pacote completo para apresentar na segunda oportunidade.  

Diferentemente da primeira, a segunda janela é do tipo programada. Trata-se da AR 

2017-2020, uma ferramenta de planejamento previsível que incorpora os temas priorizados pela 

DICOL, para um determinado período, a partir da identificação de problemas que indicam a 

necessidade de atuação da Anvisa, com vistas a garantir o planejamento e a previsibilidade 

regulatória. 

O processo de formação da AR tem início com a publicação do Documento Orientador 

no ano anterior ao término de cada ciclo. Esse documento traz as diretrizes estratégicas e as 

etapas da AR a serem seguidas durante o ciclo. Os diálogos internos e os diálogos setoriais 
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(etapa de participação social ampla) são etapas anteriores a deliberação dos temas pela Diretoria 

Colegiada.   

No caso em análise, o documento “Formulário de Iniciativa Regulatória” (Apêndice 

A, Doc. 3), exigido para inserção de um tema na AR, traduz o que seria o “pacote” de problemas 

e soluções providenciado pelo empreendedor de política, no momento certo. Caso o tema não 

entrasse nesta agenda, provavelmente seria preciso esperar a revisão bienal (2019-2020) pois 

apenas em algumas situações específicas é permitida a atualização extraordinária da agenda. 

O fato é que apenas seis meses depois, o relatório preliminar da AIR estava aprovado 

pela diretoria e pronto para apreciação da sociedade, o que permitiu a publicação das CPs em 

setembro de 2019. 

4.3.2 Empreendedores de política 

Os empreendedores de políticas assumem papel central no modelo de múltiplos fluxos 

desenvolvido de Kingdon (2003). O modelo mostra que há duas dimensões fundamentais na 

atuação dos empreendedores: a) na defesa das ideias relacionadas a definição dos problemas e 

na estruturação do debate a respeito de soluções; b) quando surge a oportunidade de mudança 

na agenda (CAPELLA, 2015).  

Assim, para a compreensão do processo de produção da política em análise, 

precisamos identificar esse indivíduo (ou grupo pequeno de pessoas) através das característica 

da lente teórica para verificar a sua atuação sob as duas dimensões relacionados acima: na 

defesa das ideias relacionadas a problemas e soluções e na mudança da política.  

Pelo seu posicionamento, o empreendedor pode estar tanto dentro como fora do 

governo. Eles estão dispostos a investir seus recursos (tempo, energia e reputação) na promoção 

de políticas que possam lhes favorecer de alguma maneira. Os empreendedores também devem 

possuir três qualidades vitais, úteis nas duas frentes de atuação: crédito ou legitimidade frente 

ao processo; conexões políticas e; persistência (KINGDON, 2007). 

Dentro do debate das ideias sobre problemas e soluções, identificamos o empreendedor 

dentro do governo, na figura da equipe técnica da GGALI. Um pequeno grupo de servidores de 

carreira, especialistas na área de alimentos, que dedicaram seu tempo e energia na discussão de 

um assunto fora da agenda regulatória para promoverem suas ideias. Nosso corpus de análise 

documental não nos permite inferir quais foram as combinações de elementos que motivaram 

o grupo, conforme a classificação de Kingdon (2003): interesses pessoais, valores, ou pela 
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própria satisfação em participar. Porém, é possível identificar algumas de suas qualidades e a 

forma como atuaram para provocar a mudança na agenda. O Quadro 9 promove a relação entre 

os elementos teóricos e os achados. 

 

Qualidades (Kingdon, 2003) 
Achados 

Crédito e legitimidade frente a uma audiência 

Expertise no assunto:  

- Profissionais com formação e elevada experiência na 

área de alimentação e nutrição. 

Habilidades na comunicação: 

- Verificadas na comunicação escrita pela qualidade e 

organização dos textos oficiais (memórias de reuniões, 

apresentações, relatórios e notas técnicas). 

Posição importante no processo decisório:  

- Autoridade regulatória. 

Conexões políticas e habilidades de negociação 
- Presumível pelo trâmite em diferentes fóruns nacionais 

e internacionais, mas não verificável. 

Persistência 

-Formação e condução do GT para tratar de assunto fora 

da agenda;  

- Organização do painel técnico;  

- Condução do primeiro processo por AIR com a 

ferramenta eletrônica de TPS; 

- Chamada pública para condução de pesquisas nacionais 

com os modelos de FOP e apoio ao estudo de revisão 

sistemática para legitimar as escolhas; 

- Três reuniões públicas; 

- Diversas reuniões de parlatório com grupos de interesse; 

- Exposições orais nas reuniões públicas da DICOL; 

- Condução paralela do assunto no MERCOSUL e Codex; 

- Emissão de notas técnicas rebatendo os Projetos de Lei 

em tramitação concorrente no Congresso Nacional; 

Formas de atuação na promoção das ideias  Achados 

Definição estratégica dos problemas - Conforme achados do fluxo dos problemas 

Estruturação dos debates relativos às soluções - Conforme achados do fluxo das alternativas 

Apresentação e defesa de ideias sobre problemas e 

soluções (“amaciamento”) 

Promoção das suas ideias na comunidades de 

especialistas: 

- Escolha dos membros do GT; 

- Apresentação no GT do cenário internacional da FOP 

como uma tendência mundial amparada por OMS, OPAS 

e Codex Alimentarius;  

- Orientação dos trabalhos para um novo conceito de RN 

que incluísse a informação nutricional suplementar. 

Promoção para o público em geral e tomadores de 

decisão: 

- Promoção do Painel Técnico com a participação de 

pesquisadores do Chile e do Uruguai, países que adotaram 

modelos semi-interpretativos de alerta de forma 

obrigatória; 

- Tomada Pública de Subsídio; 

- Publicação de notícias na página da ANVISA. 
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Formas de atuação na mudança Achados 

Eles têm prontas suas propostas favoritas e suas 

preocupações sobre problemas, e os trazem á tona 

no momento propício. Na busca de seus objetivos, 

ele desempenham no sistema a função de unir 

soluções a problemas, problemas a forças 

políticas, e forças políticas a propostas 

(KINGDON, 2007, pg. 239) 

Ao submeter o “Formulário de Iniciativa Regulatória” 

(Apêndice A, Doc. 3), para inserção do tema na AR 2017-

2020, a GGALI dispõe que o assunto é de extrema 

relevância para a proteção e promoção da saúde da 

população brasileira e que foi um dos temas que mais 

recebeu contribuições durante as etapas de participação 

social para construção da Agenda Regulatória. 

Quadro 9: Identificação e formas de atuação do empreendedor de política. 

Diante dos achados nas três categorias finais de análise desenvolvidas nesta sessão de 

resultados, procuramos representar na Figura 3, os principais pontos que levaram a conexão dos 

fluxos que explicam a chegada FOP na agenda decisória da ANVISA. 

  

 
Figura 3: Quadro resumo da conexão dos fluxos. 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

No estudo do processo regulatório, o Modelo de Múltiplos Fluxos foi capaz de sintetizar 

e lançar luzes sobre como a FOP chegou até a agenda decisória da ANVISA. O conceito de 

rotulagem de alimentos processados atrelado ao agravamento do perfil epidemiológico da 

população em razão do aumento do consumo de alimentos pouco saudáveis, combinado ao 

ambiente político institucional criado pela pressão da sociedade civil e pelas políticas mais 

amplas de saúde, abriram oportunidade para que a GGALI iniciasse um processo de difusão da 

FOP como uma alternativa viável para combater o problema das DCNTs. A partir destas 

considerações gerais, a análise também nos permitiu fazer algumas observações mais 

específicas sobre o caso em relação ao aspectos da teoria. 

Primeiramente, em concordância com o modelo teórico, verificamos que os eventos 

necessários para uma mudança na política não ocorreram organizadamente em estágios ou 

fases, como prevê o formato de trabalho na AIR. Em vez disso, problemas, soluções e política 

têm dinâmicas próprias, que se unem quando se abre uma janela de oportunidade. Contudo, a 

AIR deixa muito claro como se dá o debate das ideias no processo de seleção dentro do fluxo 

das alternativas.  

Quanto ao fluxo dos problemas, a AIR formaliza e detalha a representação ou a forma 

como o problema foi interpretado, mas não esgota as explicações sobre os motivos da entrada 

da questão na agenda, assim como não fixa a mesma interpretação até o final da fase pré-

decisória, pois as aberturas para participação social e deliberações da diretoria colegiada sempre 

significaram espaços de reinterpretação.  

O fluxo político de Kingdon é verificável na própria montagem da AR da ANVISA, 

considerada uma janela de oportunidade, pois, conforme a teoria, está sob forte influência do 

clima nacional, pressões de grupos de interesse a mudança de governo. 

O fluxo das alternativas passa a ser mais visível com o instrumento da AIR que tenta 

ajustar a melhor opção dentro de uma situação de incerteza por meio de evidências, trazendo 

uma falsa sensação de elaboração da melhor alternativa em razão do problema apresentado, 

quando na verdade, a solução já existia. Nesse quesito, o conteúdo documental nesses moldes 

é riquíssimo para análises sobre o debate sobre alternativas em curso na agência. 
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Sobre a transitoriedade das janelas de oportunidades, apesar da questão do perfil 

epidemiológico relacionado ao alto consumo de alimentos processados já estar na agenda ampla 

de governo há algum tempo, a janela observada com a demanda do CONSEA em 2013 não 

chegou a ser fechada para depois se abrir novamente. Pelo contrário, o cenário internacional, 

principalmente junto ao MERCOSUL, parece ter deixado a oportunidade ainda mais evidente 

e duradoura, apenas aguardando o fluxo das soluções gerar uma alternativa viável para que a 

conexão fosse feita.   

A respeito da importância do processo de “amaciamento” descrito nos fluxos de 

Kingdon, ficou evidente o uso dos eventos do processo pautado no instrumento de AIR para a 

difusão das ideias entre a comunidade de políticas e para a sociedade. O que reforça a influência 

da estrutura institucional no processo de política. Sem tais recursos o processo de 

“amaciamento” das ideias em torno da interpretação de problemas e seleção das alternativas 

não seria o mesmo. Assim, os canais de participação social desenvolvidos pela agência, têm 

uma segunda função, tão importante quanto a primeira: facilitar a persuasão pelos 

empreendedores de políticas.  O que nos leva a acreditar que a participação em tantos fóruns 

quanto forem possíveis é uma medida de importância estratégica para agência. Esses fóruns 

podem ser úteis para testar a receptividade de novas ideias. 

 Assim, o estudo contribui para a aplicabilidade e robustez de teorias sobre agenda-

setting também no âmbito de agendas especializadas, conduzidas por órgãos da administração 

indireta, teoricamente protegidos da interferência do poder central, em razão de suas 

características especiais de independência administrativa, autonomia financeira e estabilidade 

de seus dirigentes. 

For fim, novos estudos exploratórios sobre agenda-setting seriam importantes para 

verificar se mudanças nas políticas regulatórias são mais prováveis quando atreladas à uma 

agenda mais ampla de saúde, como foi o caso. Bem como, na compreensão de inovações 

regulatórias que não chegaram a ser formuladas ou tiveram problemas de implementação, como 

por exemplo, a questão da revisão da regulação da publicidade de alimentos que há mais de dez 

anos circula pela agenda da ANVISA.
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