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Por fim, o autor lembra que, mesmo apó~ o UruXI /ay
ROlllld, são várias a matenas que continuarão a constituIr Oll
virã a constitUIr objecto de futuras negocIações internacIOn;m
(a agricu ltura, as regras bre a concorrência e s direitos social~,
investimento e
ambiente, o regionalism e a globaljzação
da e n mia mundial) e termina entrand na prometedora discussão das tendências actuais do comérci mundial e da partIcipação da UE ness comércio. A propósito das relações comerCIaiS e económica da UE, o autor afinna que na evolução de sas
relações podemos encontrar liberalização e proteccionismo. Por
um lado, a UE desempenhou indiscutivelmente um papel
importante na negociação e na conclusão dos acordo do UfII,l!ua)' ROllnd, com efeitos de comércio livre inegáveis; por outro
lado, à manutenção de uma complexa estrutura de relaçõe.
preferenciais com paí es terceiro (com a produção, po sivelmente preponderante, de efeitos de desvio de comércio) e à utili zação (acrescida) de barreiras não pautais (mesmo que "convencionalmente" determinadas) corresponderá, respectivamente,
a aplicação de medidas comerciais di criminativas e a viabIlização de I/Iatla,l!ed frade.

Luis Pedro IIn"a
Faculdade de Direito de Oilllb ra

,AR T, ALAN, Regulatiotl, DereglllatiOtl, Reregulatioll -

The
Future of tire Banking, Insurance, a"d Securities IndllStries ,
John Wiley & Sons, Inc., New York, 1994, 422
p ., ISBN 0-471-S80S4-X.

Alan Gart, profe or universitário, economista e con ultor
alguma da maiores e mai prestigiadas instituições financeinorte-americanas, dá-no a conhecer os traço mais marcanda história financeira deste século e perspectiva a evolu ção
ector perante as profundas alterações ocorrida .
om base na experiência norte-americana, e partindo da
apre entação e do estudo de vários ca o concreto,
autor percorre a história do ector financeiro , desde a primeira Grande
Guerra até à actualidade. Além de fornecer uma vi ão diacrónica
da evolução financeira, ao longo de te multifacetado e controde
ra
te
do
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eI'S período. Alan ,art pr cede a uma análi e llH:rÓI11Ca, 0 racterizalld cada uma da f.'l e e in erindo ,I evolução financelr:! no c ntext e onómi o, ocial, p lític e ideal' gico predomin;\I1te.
Gart ob erva o período p terior à primeira ,rande lUerrJ
e detecta o germe da cri e de 1929 e da p terior ,rande
epre ã ; r lata o tip , a e trutur:! e a dimens:l do peradore financeiro da ép ca e dá a conhecer a tendênci, não
intervenci ni ta e nã regulamentad ra da autoridades l11onetána e financeIra, on6ante no funcionamento livre d s mercada, na con orrên la entre o operadore e na fonnação dos
preç pelo mecani mo automáti o da fert,1 e da pr ma. A
crenp no equllibri e pont3neo do mercado e a fé na capaciperad res econódade de deci ão de cada um do múltiplo
nuca eram o pre upa t da e ca a intervenção regulament,ldora do e tado. Aliá, a própria pro ecução d bem público
afa tamento do estado do mundo financeiro e
recomendava
não impunha qualquer tratament diferencial d te e t r n ~eio
da economia.
O eras" boi i ta de 1929, as uce iva falência bancárias e
a Grande Depre ão do ano 30 alteraram, de uma forma dr,lmática, o papel da tntervenção do e tado na regulamentação do
ector financeiro . A profundidade, a exten. ã c a duração da
crise emergiram a incapacidade de o merc:!d financeiro ~e auto-regular e legitimaram a regulamentação governamental.
Além da preocupação as ociada ao risco individual da falência de um banco ou de um outro operador financeiro, de ponta o receio colectivo da falência em cadeia de outro banco ou de outro operadore, por força de um «efeito dominó»,
que dissemine as dificuldade e contagie o 1 tema 110 eu todo .
De um conceito de ri co individual pa samo para um conceito de risco colectivo, a saciado à egurança do i tema financeiro no eu todo, ou seja, de um ri co exi tente 11 próprio
istema e do próprio sistema em si, o chamado «risco i témico» .
A robu tez, a egurança e a confiança do i tema financeiro são
promovida à categoria de interesses colectivo que legItim:l1n a
Intervenção, exigem a regulamentação e impõem a upervi ão
por parte da autoridades monetária e financeira .
A legi lação do New Deal deu re posta a esta preocupaçõe e iniciou um ciclo de profunda ree truturação e de apertada regulamentação do ector financeiro. A intervenção ne. te

395

scctor nào foi encarada com uma acçào pontual perantc lima
situação de profunda adversldadc, mas antes como uma cXlgênCla de pro secução do intere e público; este eXlgta a eXlstêncl,l
de mer ado financeIros organizados, e táveis e regul:l1nentao \.
Desta forma, o ector financeiro gan ha uma especifiCldadc que
afa ta da u uais regra do fun cionamento do mercado.
Ne ta eq uên ia, Alan 'art apresenta, porn1enorizadamentc,
a legislação finan eira iniciada no período do New Deal e que
se prolongou, no seus traços essenciais, até ao final da década
de etenta.
Dissecando e te período, verificamos que as décadas de
trinta e de quarenta foram a do lançamento dos pilare regulamentadores da actividadc financeira e do fincament da malha
de egurança e as década de cinquenta e de sessenta ,1~ do
cre cimen to e da consolidação do edifício de controlo e de supervi ão.
A segunda Guerra Mundial e as consequente alterações do
eq uilíbrio político e eco nómico mundiais reafirmaram a ncce idade de intervenção e de regulamentação governamental e
aceleraram o ritmo iniciado na década precedente.
autor estuda a diversas medidas regulamentadora da
actividade bancária, do ector segurador e dos mercados de v:!lore mobiliário, realçando , por um lado, a li:! profund;]
inter onexão e, por outro, pondo em destaque as e pecifi(.)dade~
de cad:! ramo e a neces idade de um tratamento diferenciado ,
capaz de re ponder ao problema concreto de cada egmento
e, obretudo, de evitar o riscos de contágio inter ectorial. A\
que tões da estancação de cada um dos ramos da actividade financeira , da vedação da fluidez do ri co e da prevenção do
de en adeamento de ituaçõe de «ri co sistémico» pa sam a COI1\tituir o centro da preocupações da autoridade regulamcntadora .
crescimento económico da década de cinquenta e sesenta, a baixa taxas de inflação e a estabilidade cambial e
monetária reinante cimentaram a confiança na arquitectura do
istema financeiro de enhada no após Grande Depressão.
Este ambiente foi profundamente alterado no anos setenta , obretudo na parte final da década , pondo em cau a a coni tência da arquitectura anteriormenrte de enhada.
ritmo de
cresci mento da generalidade do pai es capitali ta abranda, J taxa
de inflação aumenta e os mercado monetário e cambiai en-
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tr.ll11 em c n uI ã.
te movimento do mer ad reflectem-se
n
equilibrio interin tltu ionais. acelerando a . ua alteraçã c.
por eze. de grega ã . Paradigmátic de ta pr funda alteração
é
fim da pandade fixa entre
dólar e
mo e
fim do\
Ac rd de Bretton Wood .
m e de um movimento pendular e trata · t!. a arquItectura regulamentad ra d apó Grande epre são
iIa para
um ampo de regtllamentador que. em algun d s eu a pc to . recorda a fa e anterior à ,rande Depre ã . (Em P rtugal.
a ideia d movlment em pêndulo foi retratada. recentemente.
por Emílio Rui Vilar. no artigo (cOe regulamentaçã • re-regtllamentação e córugo de conduta.). publi ad na Revista da Bana, n.o 31. Julho / etembro de 1994) .
no o ontexto económico referid • a ineficiência da
oluçõe tradicionai e o urgimento abrupt de novo
peradore e de novo «produto» de encadeou uma eferve cência nos
mercado financeiro incapaz de er contida no cânone tradiClonaI.
Alan Gart realça a tendên ia para a de regtdamentação. a
de intennediação, a de bancarização, a titularização. a univer aliza ão da actividade bancária . a globalizaçã do mercad • a
inovação tecnológica e o de enho de novo erviç
e «pr duto financeiro ».
entrando a ua ob ervação na experiência re ente nortcamericana, Alan Gart e tuda a con equência de te movimento na e trutura, na dimen ão. no funcionamento . na gestão, na
upervi ão e no controlo do banco, das companhia de egtlro e do operadore no mercado mobiliário .
autor que tiona a con equência de ta (crevolução financeira» quanto ;1
e tabilidade e à sub i tência do operadore financeiro individuai e quanto às con equência para o equilíbno económico
global. Na obra surgem vána referência e alguma citaçõe de
perito financeiro que focam directamente a que t.io do crescimento do «ri co si témico».
Alan Gart, além de patentear alguma preocupação com o
re urglmento do «ri co i témico», avança, também, com propo ta de lImitação do cre cimento do ri co e ugere o retomar
do movimento re-regulamentador.
O título da obra, Re~u lafjol1, Dcre~ 1I1alú)tl , R erc,(!1I 111 fj() 11 , é
elucidativo do aludido movimento pendular; não e pense, porém, que Alan Gart defende um retomo , puro e imples, à
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medida regulamentadora do período anterior à ccrev lução financeira». Mais do que de uma re-regulamentação, o autor alude
à nece sidade urgente de refom1ar o sistema financeiro e prop ~ e uma combinação sábia entre medidas desregulamcntadoras
e medidas re-regulamcntadoras dos mercados. Esta preocupação
é afimlada logo no início da obra (p. 7) e desenvolvida ao longo
do texto, particularmente no capítulo 13, intitulado «Where are
we headed?», e no ubtítulo «An agenda for reregulatioJ1» (p. 3R2).
De grande importância para a compreensão do tema :ia
o testemunhos dados por vários especialistas e transcrito no capítul 12, ob o título sugestivo «What do the experts ay about
refomung the banking industry?»; estes testemunho pemlitem
ao leitor a percepção clara do sfafe of fhc arf. No mesmo cntido, no final de cada capítulo, encontramos múltiplas remissõe
para legislação. documentos, artigo e obras da especialidade que ,
conjuntamente com a indicações bibliográfica finais, constituem lima excelente base de trabalho.
De realçar, também, o glossário das páginas 391 a 402 que
permite uma consulta rápida e faci! sobre alguns do conceitos
mais utilizado no actuais mercados financeiro .
No mesmo entido, o índice analitico das páginas 407 a
422 possibilit.l a selecção do assuntos com maior interesse para
o leitor, particularmente numa temática onde abundam o pormenore técnico, as expre sõe da gíria e caracterizada por uma
regulamentação diversificada e efémera.
Toda a obra foi pensada para retratar a paisagem financeira norte-americana e são pouca as referência a experiências externa ; a que existem procuram retratar o processo de globalização dos mercados, a internacionalização dos operadores norte-americano ou referir as questõe relacionada com a tranacçõe cambiais ou as forma de cobertura do risco de volatilidade da cotaçõe das moedas. Esta focagem, embora exau _
tiva, está unidireccionada para os E tado Unidos e pretende estudar, utilizando o ubtítulo do livro, The FI/furc (lf fhc Ball/.:íl7j!,
Insurallcc, alld Sccurifics Indl/sfries, aludindo fugazmente à re tantes experiências internacionai .
Esta linlitação não retira mérito à obra, nem tão pouco
impede comparaçõe com a realidades de outros paí e , de de
que aferida pelas diferenças em número de operadores, em v lume de negócio . em exten ão geográfica do mercado. em
número e em importância de praça financeira .
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Aliá, au m e n ta a ll11p r tân 'ia da co mp aração e ntre ,)
realidade n rte-americana, de u m e paç fi nanceir c rrespo ndente a um e tado federa l de dimen ii c ntl nentJI, e a experiênCia da Ullià
ur pel, , c m a criaç: d e paçe fin anceiro
eur peu e a apli a ii d
prin ípio da liberdade de estabeleclment , da liberdade de pre tação de erviç ~ e da liberd.l de ue
m iment d capital .
ue t - e cruci, is para o c paço fi na nelr europeu c 111 a da arquitectura das fi mla~ de upe rv iii ,da ua c ordenaçã e d
eu funci nam cnt ,be m
m .1
dimen à da hamlomzação normativa m1111ma, \ã m ,llS fac Ilmente c mpren í el quando comparada com a rca hJ. de d "
Estado Umd .

J osé MI1I",c1 antos Q//ellias
Fa(t/ ldade de Direito rle oill/lira

W

I . ELLE
M EIK lN , D emocra cy Agail/st Capitalism o
R etl fwillg Il istorical materialism , CalTlbridge, Cambridge
University Press, 1996, 2" edição , 300 p ., ISBN

0-521-47682-8

Dell/ocracy a,(!aiIlSf capifalislII resulta da elecção de um
conjunto coerente de artigo já ante publi ado (o u a aguardar
di ulgação) em revi ta univer itária da e pecialidade. A au tora,
ocióloga de nacionalidade canadiana, é inve tigadora e profesora de iência Politica na Universidade de Y rk (Toront, anadá). Ne ta obra, a ume explicitamente a 'tradição' anglo- axómca de mterconexão dialéctica (muit. veze frutLlo a) entre
actividade científica e opçõe cívica; de coexi tência (aparentemente parado -al) entre um rigoro o e 1110vador di curso teórico,
de ignificativa radicalidade crítica, e uma limit.1da capa idade para
intervir na evolução politico-ideológica do re pectivm paí e .
omeçand por lembrar a conjuntura que atrave samo ' ,
mar ada, entre outro vectores, pelo colap o do " ' ialism s
reai .. e por uma profunda crise do marxis1110 - ou, talvez de
fomla mai rigoro a, do marxi ta - , Ellen Meiksin Wood
Identifica , no universo politico-ideológico ociali ta (ou "de esquerda"), trê po turas-padrão: a derivação, mai ou meno c nciente e a umida, no entido da aceitação do capltali mo;

