
A investigadora do Instituto de Ciências Sociais (ICS) fez uma
investigação pioneira às "portas giratórias" entre reguladores,

entidades reguladas e política O setor financeiro é o mais ameaçado.

Por Bruno Faria Lopes

SUSANA COROADO

"É fácil ligar a quem
foi nosso assessor

ou secretário
de Estado"

Susana

Coroado, vice-presi-
dcntc da associação cívica

Transparência e Integrida-
de, passou os últimos anos a

analisar o trânsito permanente de

pessoas entre as entidades que re

guiam vários mercados, as empre-
sas que escrutinam e o poder polí-
tico. A tese de doutoramento com
o sugestivo título IfYou Can'tßeat
Them Make Them foin Vou (se não

os podes vencer fá-los juntarem-se
a ti) tem conclusões sombrias sobre
a independência real da regulação- e surge numa altura em que se

fala abertamente na ida do minis
tro das Finanças, Mário Centeno,

para o Banco de Portugal.

Ouvimos falar muitas vezes de
pessoas que vão de empresas
reguladas ou da política para os

reguladores. O que a surpreen-
deu na investigação que fez?
O setor financeiro. Os reguladores do
setor financeiro sempre foram [nos

estatutos] dos mais independentes.

Depois, quando começa a haver
uma tentativa de introdução de bar-
reiras - por exemplo, períodos de

quarentena [entre cargos] - notam-
-se muitas resistências. Quando foi

negociada a lei-quadro das entida-
des reguladoras, a Entidade Regula-
dora da Saúde queria mais períodos
de cooling off [quarentena] e sugeria

que fossem alargados a todas [as en-
tidades]. As do setor financeiro opu-
seram se. E depois, claro, a questão
das "portas giratórias". O setor finan-
ceiro é o que atrai mais administra-
dores com experiência no setor re-

gulado, ao passo que as reguladoras
das chamadas Utilities - água, ener-
gia, etc. têm mais pessoas com

perfil político. Mas o setor financeiro
está muito próximo das Utilities, ou

sc|a, as pessoas vêm dos dois lados.

Muitos acumularam funções.
Carlos Guimarães Pinto, ex-líder
da Iniciativa Liberal, recuperou
recentemente a ideia da nomea-
ção do governador do Banco de
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Portugal através de um concurso
internacional. Essa proposta tem
alguma possibilidade de voar?
[Risos] Acho que a proposta é ótima.
Vai ser muito difícil convencer os

partidos políticos, sobretudo os que
estão no Governo. Da análise dos es-
tatutos e dos projetos de lei percebi
que a independência formal dos re-
guladores está sempre a aumentar, o

que é provocado por pressões exter-
nas: diretlvas da União Europeia,
troika, etc. Mas se está sempre a

evoluir significa que o legislador
nunca dá toda a independência que
podia dar. Vai dando aos bocadinhos

para dizer, forçado por pressões ex-
ternas, "nós melhorámos". Nos pro-
jetos de lei que não foram aprovados
percebe-se que os partidos na oposi-
ção estão mais empenhados em dar

independência. Só que quando pas-
sam para o Governo esquecem as

propostas que fizeram.

Entre os partidos no poder há
diferenças nesta matéria?
Em termos brutos dois terços das

nomeações são do PS c um terço c

da direita, do PSD ou do PSD com o

CDS. Isto altera-se olhando depois
para os números: fazendo uma aná-
lise multivariada, não se percebe que
haja uma grande diferença em ter-
mos de cor partidária.

A diferença é porque o PS esteve
mais anos no poder?
Sim. Vemos que em termos de esta-
tística básica o PS normalmente
nomeia mais gente com experiência
política, enquanto a direita nomeia
mais pessoas com experiência no
setor regulado. Mas, depois, quando
fazemos regressões [estatísticas] a

diferença esbate-se.

A potencial ida de Mário Centeno

para o Banco de Portugal
encaixa nas conclusões da tese?
Encaixa de várias formas. Quem tem

experiência política e vai para as

reguladoras do setor financeiro nor-
malmente são ministros ou secretá-

rios de Estado. Enquanto, por exem-

plo, nas outras são os adjuntos e os

assessores dos governos. Aí encaixa-
-se o ministro que vai para um bom

cargo na reguladora do setor fi O



O nanceiro. Depois também encaixa
no facto de mais de 50% das pessoas

que são nomeadas para as regulado-
ras e que têm experiência política o
fazerem num espaço de dois anos.

Mas [a eventual ida de Centeno] não
deixa de ser surpreendente. Nunca
houve, ou possivelmente houve mui-
to poucas transferências tão diretas.

António de Sousa era secretário
de Estado das Finanças e passou
para governador [em 1994]. Já
foi há mais de 20 anos.
Exatamente. As instituições deve-
riam mudar. Há mais exigências
públicas. Eu reflito isso na tese.

Quando faço a avaliação da inde-
pendência formal dos estatutos uti-
lizo um índice que já tinha 20 anos
e adaptei-o porque passados 20
anos há mais exigências.

Que riscos há nas "portas girató-
rias"?
O risco de captura. A captura regula-
tória pode ser material, em que o indi-
víduo em questão, que normalmente
está na entidade reguladora, pode vir
a ter benefícios por favorecer deter-
minadas empresas - ou, se também
incluirmos a captura como politiza-
ção, ele pode também estar à espera
de obter benefícios na política. Estes

benefícios podem ocorrer, ou não,

mas quando temos pessoas que con-

seguem empregos na indústria que
regularam é difícil não fazer a ligação.

O número de pessoas que saem
dos reguladores para os regula-
dos é grande em todas as áreas
ou só no setor financeiro?
Especialmente no setor financeiro
[Banco de Portugal, CMVM e Auto-
ridade de Supervisão de Seguros e

Fundos de Pensões]. Nos outros

nem tanto. Há esta questão, que
pode ser real - ou seja, pode ter ha-
vido uma oferta - ou apenas perce-
cionada: o regulador como já está a
calcular o que vai fazer a seguir
tenta agradar a potenciais empre-
gadores e fica autocondicionado.

Mesmo que isso não aconteça, a
própria presença nos regulados de
muita gente que veio das regulado-
ras não abre canais informais?

Conheço as pessoas do outro lado,

ligo-lhes para tentar agilizar...
Também. Quando as pessoas vêm
do setor regulado para a regulado-
ra isso também pode acontecer.
Pode acontecer a captura cultural:
ou seja, a pessoa vem ainda com o
mindset da empresa.

Pensam todos da mesma maneira.
Exatamente. Acho que vimos muito
isso no setor financeiro. E depois
há efetivamente a questão das re-
lações sociais. E nós vimos isso, por
exemplo, nas palavras do antigo
governador Vítor Constâncio,

quando disse que tinha sido amigo
do senhor do BPN [José Oliveira
Costa]. Há demasiada proximidade.

Disse [no parlamento] que
confiara nele porque o conhecia.
Há mais facilidade, mais informali-
dade e isso é um problema. Tam-
bém acontece quando as pessoas
vêm da política: é fácil pegar no
telefone c ligar a quem foi nosso

assessor ou secretário de Estado.

Quais são as áreas da regulação
onde há menos "portas giratórias"?
A Autoridade da Concorrência, a En-
tidade Reguladora da Saúde.

Temos uma regulação indepen-
dente em Portugal?
Temos uma regulação que corre
vários riscos de captura por parte
do setor regulado, das empresas
reguladas, ou por parte do poder
político. Sem dúvida.

Podemos estar otimistas ou só há
mudanças quando somos obriga-
dos, como referiu inicialmente?
Vamos ver como é o desfecho em
relação à ida de Mário Centeno

para o Banco de Portugal.

Isso será um bom teste?
Acho que sim. Mas daquilo que
temos visto...

Não se vê nenhum obstáculo.
Isso é assustador. Não gosto muito
de falar em nomes e por isso é que
na minha tese não há nomes nen-
huns, porque há o problema da

fulanização. Se eu falo de alguém,
essa pessoa é fantástica e estou a

denegrir a imagem deles. Por isso

é que fui buscar números e fiz
análises quantitativas - para per-
ceber que isto não é uma questão
do indivíduo A ou do B, do partido
A ou do partido B. Isto é uma
questão de números. O

O
Para a
investigadora do
ICS, a eventual ida
de Mário Centeno
para o Banco
de Portugal é
um teste à
vontade política
de reforçar
a independência
dos reguladores

Finanças
Metade dos

administradores
dos reguladores

do setor
financeiro vêm

de empresas
nesse setor,

aponta a tese


