M

2018

A Escolha do Crime
Empresarial
Análise do Processo de Tomada de Decisão

Raquel Oliveira Marques Vieira
Dissertação de Mestrado em Criminologia apresentada à
Faculdade de Direito da Universidade do Porto

Trabalho realizado sob a orientação de Dr. Pedro António Basto de Sousa
E do coorientador Dr. José Manuel Nunes de Sousa Neves Cruz

i

RESUMO
O principal objetivo do presente estudo consiste em analisar e compreender o
processo de tomada de decisão dos indivíduos quando submetidos a cenários de crimes
empresariais, testando o modelo da escolha racional do crime empresarial, baseado no
modelo de Paternoster e Simpson (1996). Viso assim compreender como é que os custos
percebidos (sanções formais e informais), os benefícios do crime empresarial (quer para
a empresa, quer para o indivíduo), a vergonha, a avaliação individual do opróbrio do ato,
as características contextuais da organização, e as características individuais, como o
autocontrolo, moldam e influenciam a intenção de praticar tais atos. De forma a alcançar
este objetivo, administrei um questionário com cenários hipotéticos baseado no
questionário de Paternoster e Simpson (1996), com algumas alterações e adaptações, a
uma amostra final de 418 indivíduos composta por quatro grupos: reclusos (de colarinho
branco e comuns), estudantes e empresários. Indaga-se deste modo examinar inclusive as
diferenças no processo de tomada de decisão destes quatro grupos, se diferentes custos
reportados por cada grupo irão dissuadir a ofensa hipotética da mesma maneira, e se os
benefícios reportados pelos grupos irão motivar o comportamento no mesmo grau. É
ainda estudada a relação entre baixo autocontrolo e a intenção de ofender através da escala
de Grasmick et al. (1993). Constatou-se uma influência dos diversos fatores contextuais,
em geral, pelos quatro grupos, verificando-se ainda um aumento da probabilidade de
cometer um crime empresarial em indivíduos com menor autocontrolo, que visem
maiores possibilidades de prosperar na carreira com aquele ato ou o considerem como
emocionante. Não obstante, verificou-se que a probabilidade de delinquir era menor
quando consideravam o ato como imoral ou uma possibilidade de manchar a reputação
da empresa. Apesar de outras variáveis terem demonstrado um efeito significativo, estas
foram aquelas que se mostraram como mais proeminentes por serem transversas aos
quatro grupos e amostra geral. No final são discutidos os resultados obtidos e avançadas
explicações para os mesmos, e apresentadas críticas, limitações e pistas de investigação
futura.

Palavras-chave: Crime de colarinho branco; crime empresarial; teoria da escolha
racional; autocontrolo; sanções formais; sanções informais; benefícios; moralidade.
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ABSTRACT
The main objective of this study is to analyze and understand the decision-making
process of individuals when submitted to scenarios of corporate crimes, to test a rational
choice model of corporate crime, based on the model of Paternoster and Simpson (1996).
We want to understand how the perceived costs (formal and informal sanctions) and
benefits of corporate crime (for both the firm and the individual), perceptions of shame,
the persons' assessment of the opprobrium of the act, contextual characteristics of the
organization, and individual characteristics, such as self-control, shape and influence the
intention to commit such acts. To achieve this aim, we use a survey with hypothetical
scenarios, based on Paternoster & Simpson survey, with some adjustments and editions,
in a sample of 418 individuals combined by 4 groups: inmates (white-collar and
conventional), students and managers. Besides this focus, we mean to see the differences
between these four groups in their decision-making process to realize if different costs
stated by each group dissuade their intention in the same way. Similarly, we intend to
examine the benefits reported by the groups to realize if they’ll encourage the behavior
in the same degree, and the relation between low self-control and the intention to offend
using the Grasmick et al. (1993) low self-control scale. The results showed that contextual
factors in general influence the intention to commit crime for the four groups, the
intention to commit a corporate crime is higher when individuals have low self-control,
when there are more possibilities to prosper in their careers if they practice the act or if
they find it thrill. The chances of committing a corporate crime decrease when the
individuals find the act immoral or think that the act will bring bad reputation to the firm.
Although other variables showed some significant effect, these variables are the most
preeminent since it cross-cut the four groups and general sample. In the final part of this
work it’s discussed the results, and possible explanations for it, presented some critics,
limitations and presented some clues for future investigation.

Keywords: White Collar Crime; Corporate Crime; Rational Choice Theory; Self-control;
Formal Sanctions; Informal Sanctions; Benefits; Moral.
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INTRODUÇÃO
A sucessão de crises económicas e financeiras associadas a casos de fraude e
corrupção, em termos globais, que afetou a vida quotidiana de milhares de pessoas,
contribuiu para um olhar mais atento da sociedade para o crime de colarinho branco
(CCB). Nomeadamente, a crise financeira de 2008 permitiu um exacerbar da consciência
mundial quanto a este tipo de crime pela consciencialização da sua vitimização (Cruz,
2012). De acordo com Cruz (2012) por volta desta altura, os meios de comunicação
começaram também a conferir uma maior visibilidade aos CCB, levando o seu
sensacionalismo a uma atenção da opinião pública mais voltada para os seus danos.
Vários investigadores têm vindo a admitir que os danos deste tipo de crime são
avultadíssimos, advindo de fontes diversas desde a adulteração de medicamentos,
produtos alimentares e produtos da indústria transformadora, de tratamentos médicos
desapropriados, da contaminação ambiental, da exploração e acidentes de trabalho
culminando em depressões e suicídios despoletadas pela miséria, desemprego e frustração
de planos futuros (Cruz, 2012). A proliferação da não punição deste tipo de
comportamentos leva a um descrédito das instituições e uma quebra de confiança entre
indivíduos. Sendo este um crime tão complexo e danoso, deveria haver um maior esforço
para o seu combate porém, “é um investimento social altamente rentável, que a sociedade
ainda não valoriza suficientemente” (Cruz, 2012:351). Para este autor, uma das
explicações prováveis para a maior atenção que recai sobre os crimes convencionais (ou
também denominados de crimes comuns) incide nos sentimentos de insegurança e medo
que estes geram na sociedade, sendo que ao CCB carece muitas vezes do elo de ligação
direta entre infrator e vítima e a violência visível e concreta tão característica dos crimes
comuns. Contudo, nos últimos anos os estudos vêm a demonstrar que os CCB dos quais
resultam lesões ou mortes têm vindo a ser considerados tão sérios quanto crimes
convencionais, assim como certos CCB (e.g., fabrico de produtos não seguros, venda de
comida contaminada) têm sido vistos como mais graves do que alguns casos de roubo ou
assalto (Cullen et al., 1985; Piquero, Carmichael, & Piquero, 2008).
Entre os diferentes tipos de CCB destaca-se o crime empresarial em termos de danos
sociais, visto envolver empresas de diversas áreas, para além da área financeira, e
acarretar consequências, tanto diretas como indiretas, para um amplo leque de vítimas
distintas, desde trabalhadores, consumidores, sociedade em geral, cidadãos, concorrência
e diversas instituições sociais, consagrando danos de foro diverso que podem sagrar-se
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em perdas monetárias e até perdas de vidas. Este é um tipo de crime frequentemente
invisível e não detetado, pela pouca atenção que recai sobre ele e pela inexistência de uma
“vítima direta e visível”, apesar dos danos avultados e do impacto severo de onde se pode
realçar os danos mais extremos como “mortes em massa”. Este crime não retém apenas
consequências económicas, muitas vezes graves, mas custos físicos, emocionais e sociais
que excedem os dos crimes convencionais, e de outros CCB, que podem ter um impacto
devastador em comunidades, comércio, governos e até na economia (Van Slyke, Benson,
& Cullen, 2016).
Assim sendo é necessário compreender porque é que os executivos empresariais se
envolvem em comportamentos antissociais. Quais são os meios mais eficazes para o seu
controlo? Uma resposta à recente onda de escândalos empresariais tem sido as sentenças
de prisão (Smith, Simpson, & Huang, 2007). No entanto, mesmo com sanções formais
mais punitivas, um aumento das condenações e exigências de regulamentações mais
rígidas, há um ceticismo justificável relativamente à sua eficácia em termos de dissuasão
de futuras condutas empresariais não éticas/ilegais. O que os estudos têm vindo a
demonstrar é que a ameaça de sanções formais pode ser ineficaz, pelo menos
isoladamente, devendo ser dada uma maior atenção ao papel das sanções informais, da
ética, do ambiente de regulação da empresa e da sua combinação (Simpson et al., 2013;
Smith et al., 2007).
Não obstante, a forma como os indivíduos veem o crime, como oneroso ou benéfico,
e sua punição, como certa ou pouco provável, deve-se à cultura normativa, onde se
inserem, e à sua visão do controlo social formal (Piquero, Carmichael, et al., 2008). É
assim de relevância, para os decisores políticos e formuladores de políticas compreender
o papel das sanções formais. Por outras palavras, é necessário apurar o seu poder
dissuasor isolado e conjunto, para a criação de sentenças e práticas apropriadas e para
uma alocação de recursos adequada, que permitam uma dissuasão efetiva e eficaz destes
indivíduos (Piquero, Carmichael, et al., 2008; Wolfgang, Figlio, Tracy, & Singer, 1985).
Um modelo de dissuasão tradicional aplicado ao crime empresarial especifica que
quanto maior for a certeza e/ou a severidade da punição menor será a probabilidade da
ofensa (Paternoster & Simpson, 1993). Num dos testes empíricos mais detalhados e
compreensivos do efeito das ameaças de sanção nos crimes empresariais, Braithwaite &
Makkai (1991) encontrou suporte limitado e condicional para a hipótese da dissuasão,
estando apenas a probabilidade de deteção relacionada com a intenção de delinquir,
concluindo que existe um fracasso da dissuasão na explicação da conformidade com a lei
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reguladora (Paternoster & Simpson, 1996). Paternoster e Simpson (1996) atribui a estes
resultados que indicam a insignificância da influência da dissuasão ao âmbito limitado
dos testes empíricos prévios. Apesar de importantes as ameaças de sanção, previamente
estudadas, a investigação prévia restringiu-se essencialmente a considerar o efeito das
ameaças de sanções formais, excluindo a relevância de outros custos potenciais da ofensa
(informais), dos benefícios percebidos ou sentimentos morais. Tal requer um teste
empírico mais compreensivo dos crimes empresariais que considere de forma explicita o
leque completo das sanções disponíveis (formais e informais), recompensas das ofensas,
fatores contextuais e situacionais assim como noções de autocensura e moralidade
(Paternoster & Simpson, 1996).
A Teoria da Escolha Racional (TER) assenta na premissa de que os indivíduos
realizam análises de custo-benefício, aquando da tomada de uma decisão, pesando os
benefícios subjetivos previstos da conduta e a probabilidade considerada de ser punido,
optando em conformidade com a maximização do seu bem-estar. A adequação desta
teoria ao crime empresarial pauta-se pela racionalidade, planeamento e aptidão dos
ofensores na ocultação dos seus atos ilícitos, e enquadra-se na própria lógica de mercado
que exige uma ponderação dos custos e ganhos, para a maximização dos lucros e
minimização dos custos, utilizando os recursos a seu dispor (Cruz & Maltez, 2014). Não
podendo descurar a influência que o ambiente organizacional, os fatores contextuais e
situacionais, exercem no crime empresarial, vários comportamentos ilícitos emergem em
“áreas cinzentas da lei” onde a esta não é clara quanto à regulação de determinadas
matérias, sendo certas condutas anti normativas desvalorizadas pela própria empresa
(Piquero, Exum, & Simpson, 2005). Além do contexto situacional, também fatores
individuais como autocontrolo e convicções morais dos atores requerem uma particular
atenção pela influência que detêm nas tomadas de decisão (Piquero et al., 2005).
Paternoster & Simpson (1993) apresentam um modelo completo da escolha racional
aplicado ao crime empresarial que incorpora as diversas variáveis passiveis de interferir
no processo de tomada de decisão. Este visa compreender como avaliações morais do
ato, sanções formais e informais, benefícios e o ambiente empresarial moldam e
influenciam a decisão de um indivíduo praticar um crime empresarial. Estes autores
teorizam as condições sob as quais as organizações e atores individuais, integrados nestas,
levam a cabo atividades ilícitas em prol de objetivos da organização. Já previamente
testado e validado por alguns estudos (Elis & Simpson, 1995; Paternoster & Simpson,
1996; Piquero et al., 2005; Simpson & Piquero, 2002; Smith et al., 2007) a presente
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investigação testa o modelo teórico construído por Paternoster e Simpson (1993),
adaptando o instrumento empregue por estes e acrescentando a este o peso das
características individuais, nomeadamente do autocontrolo (AC) na intenção de delinquir.
O presente trabalho de investigação tem como objetivo geral examinar o papel dos
benefícios, do contexto situacional, dos constrangimentos jurídicos, informais e morais
sobre a criminalidade empresarial. Ao contrário de qualquer outro estudo, são utilizadas
quatro subamostras distintas (estudantes, empresários, reclusos condenados por CCB e
reclusos condenados por crimes convencionais) com o intuito de verificar a existência de
diferenças entre estas ao nível do processo de tomada de decisão, ou seja, se as variáveis
relevantes tidas em conta para a intenção, ou não, de ofender são idênticas nos quatro
grupos, se estes são dissuadidos pelos mesmos custos e/ou encorajados pelos mesmos
benefícios. Procura-se compreender se a influência que cada uma das variáveis presentes
no estudo tem na intenção é similar ou díspar entre os quatro grupos.
A estrutura do trabalho é composta por quatro capítulos principais, de onde emergem
subcapítulos. O primeiro é eminentemente teórico, procurando apresentar o estado da
arte, recaindo sobre a definição de CCB e crime empresarial, dada a panóplia de
definições e relativa “confusão” concernente ao seu significado, realizando ainda um
enquadramento legal deste tipo de crimes, explicitando o objeto de estudo da presente
investigação e delimitando o tipo de infrações que foram consideradas aquando da seleção
da amostra de reclusos de CCB condenados, e sublinhando o impacto deste tipo de crime
na sociedade. Foi ainda concebido um enquadramento teórico que inclui os pressupostos
da Teoria da Dissuasão, e da TER com uma análise das suas premissas, elementos e
desenvolvimentos ao longo do tempo, de modo a justificar, posteriormente, os elementos
integrantes no modelo apresentado.
No segundo capítulo delineio a metodologia utilizada na presente investigação,
descrevendo os objetivos, o processo de amostragem e instrumento utilizado, o modo de
operacionalização das variáveis, e os procedimentos adotados, quer a nível de recolha de
dados quer a nível de análise estatística. O terceiro capítulo compreende os resultados
obtidos com o estudo, quer em termos das características principais da amostra quer em
termos do teste da TER e do cruzamento das diversas variáveis. O culminar do trabalho
consiste na discussão dos resultados obtidos, interpretações destes, salientando
limitações, e a importância deste tema na conceção de políticas e orientações para
investigação futura.
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CAPÍTULO I - ENQUADRAMENTO TEÓRICO

1. DEFINIÇÃO DE CRIME COLARINHO BRANCO E CRIME
EMPRESARIAL
É irónico como a designação de CCB não aparece em estatutos ou regulações estatais
mas encontra-se enraizado em léxicos leigos e académicos, sendo na linguagem quotidiana
usado para identificar um tipo de crime que difere fundamentalmente dos designados
“crimes de rua” ou ofensas comuns, como designado ao longo da presente investigação
(Shover & Hochstetler, 2006). O termo “CCB é, atualmente, um termo recorrente, contudo
é também uma fonte considerável de desordem quanto ao seu significado e aplicação,
caraterizando-se como um “pesadelo intelectual” (Friedrichs, 2010). Enquanto que as
ofensas comuns caracterizam-se pelo confronto com a vítima ou invasão de propriedade, a
maioria dos CCB consistem num abuso de poder, num engano ou fraude para criar e
explorar uma vantagem ilícita, com a aparência de uma transação legitima (Shover &
Hochstetler, 2006).
A definição do CCB não é uniforme e diverge entre os diferentes autores. Apesar de ser
dado crédito a Sutherland pela introdução do conceito de CCB, previamente a este, já
existia na literatura um reconhecimento deste tipo de crime. Ross (1907) promoveu o
conceito de “criminaloide”, um empresário que explorava os outros e manipulava os
mercados a seu favor derivado do desejo de maximizar o lucro encobrindo-se por detrás de
uma imagem de respeitabilidade e atos filantrópicos (Friedrichs, 1992). Sutherland
(1940:1) na sua caraterização inicial do CCB aluiu a um crime “praticado por homens de
negócio e profissionais respeitáveis de estatuto elevado”, referindo como principal atributo
deste crime a “violação de uma confiança delegada ou implícita”, “no curso das suas
atividades ocupacionais” caraterizando-os como racionais e deliberados. Contudo, até
entusiastas de Sutherland reconhecem que este enfatiza demasiado um quadro
individualista (e fatores sociopsicológicos) e ignora fatores sociais estruturais como taxas
de lucro, capitalismo e ciclos de negócios (Friedrichs, 2010). Não obstante, mesmo após
sete décadas de Sutherland ter apresentado o conceito de CCB, permanece a desordem
relativamente ao seu significado e aplicação correta. Diversos termos são utilizados para
caraterizar atividades que podem tanto ser classificadas sob a ampla rubrica de CCB como
ser adjacentes a esta, nomeadamente termos como business crime, corporate crime,
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occupational crime and deviance, entre outros (Friedrichs, 2010). Em certos casos
diferentes termos referem-se à mesma atividade quanto noutros referem-se a específicos
tipos de crime. Para além disso, a definição de Sutherland (1940), tem vindo a ser contraargumentada por indivíduos que consideram que esta definição não se deve focar no
estatuto do predador mas antes em atos criminais com específicas características, havendo
um desacordo quanto aos méritos relativos de definições com base no ofensor ou com base
na ofensa.
Edelhertz (1970), por seu turno, define CCB como um ato ilegal ou uma série de atos
ilegais cometidos por meios não físicos, de modo a obter uma vantagem pessoal ou
empresarial, seja propriedade, dinheiro ou esquivar-se a um pagamento (Shover &
Hochstetler, 2006). Aqui o estatuto do ofensor perde significado analítico, sublinhando que
o que caracteriza este tipo de crime é o seu modus operandi e objetivos em detrimento da
natureza dos ofensores (Shover & Hochstetler, 2006). Num quadro mais positivista,
Biderman e Reiss (1980) denominam os CCB como violações da lei, puníveis, que
envolvem o uso da posição de poder do infrator, o uso de influência ou abuso de confiança
na economia legítima ou na ordem político-institucional, para um ganho ilegal, de natureza
pessoal ou organizacional (Friedrichs, 1992). Estes autores defendem assim a exclusão do
estatuto social na definição deste tipo de crime; rejeitam o elemento de “legitimidade” de
uma organização, como elemento de definição do crime, por ser difícil de operacionalizar;
afirmam que a intenção não pode ser empregada como elemento de definição pois requer
um conhecimento detalhado dos atos e atores; e salientam que uma definição de CCB não
deve confundir pessoas com organizações, mas deve reconhecer que ambos podem ser
agentes deste crime (Biderman & Reiss, 1980 cit in Friedrichs, 1992). Para Shapiro (1990)
os conceitos existentes de CCB confundem frequentemente atos com atores, “norms with
normbreakers”, e o modus operandi com operadores, por essa razão este pretende uma
mudança de enfase nos atributos dos perpetradores (a sua classe alta ou estatuto respeitável)
para um foco no abuso de confiança, pois a violação ou manipulação da confiança
representa o modus operandi dos CCB. Shapiro (1990) diz que não interessa o estatuto dos
infratores desde que o ato envolva uma quebra ou abuso de confiança, ou seja, defende
“collaring the crime, not the criminal”. De qualquer forma, os académicos que têm vindo
a estudar este fenómeno têm estado de acordo com 3 argumentos: (1) ocorre num contexto
profissional legítimo (2) é motivado por um ganho económico ou sucesso (3) não é
caraterizado por violência direta ou intencional.
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A discordância em alguns aspetos da definição deste tipo de crime, levou a que em 1996,
um grupo de criminólogos discutisse a aceção do termo CCB advindo a seguinte definição:
“os CCB são atos ilegais, ou não éticos, que violam a responsabilidade fiduciária da
confiança pública, cometidos por um indivíduo ou organização de estatuto social elevado
ou respeitável, usualmente durante o curso da atividade ocupacional legítima, e para ganho
pessoal ou organizacional” (Helmkamp, Ball, & Townsend, 1996: 351). É de destacar,
nesta definição, elementos como a ligação entre este tipo de crime e o estatuto profissional;
a confiança violada (normalmente um abuso desta); a existência de um objetivo de ganho
pessoal ou organizacional; o caráter não ético ou ilegal das ofensas; a associação dos atos
a profissões ou organizações respeitáveis e legitimas (Cruz, 2014).Neste tipo de ofensas o
objetivo do indivíduo não é ocultar-se como autor do ato mas camuflar o próprio ato sob a
aparência de legalidade, de modo a ser indetetável por parte dos sistemas de controlo
existentes (Cruz, 2014).
Apesar da inevitável arbitrariedade, as tipologias providenciam pontos de partida
necessários para uma discussão sobre os CCB, visto organizarem padrões de crime e
comportamento criminal em categorias coerentes e homogéneas, facilitando tanto a
explicação como a resposta ao crime (Friedrichs, 2010). O esquema tipológico com maior
influência neste âmbito é o de Clinard’s e Quinney’s (1973) que divide CCB em crime
empresarial, como ofensas praticadas pelos empresários ou pela própria empresa em prol
desta última, e crime ocupacional, que consiste em violações das leis no curso da atividade
de uma ocupação legítima (Friedrichs, 2010). Esta seria mais útil que a definição de
Sutherland, que se restringia a ofensores de estatuto elevado, no entanto existem ainda
zonas cinzentas que dificultam saber onde termina o interesse individual e começa o
organizacional, havendo assim uma nebulosidade na distinção do interesse último (Cruz,
2012). Por essa razão, Wheeler & Rothman (1982) dizem que independentemente de quem
beneficia com o crime, ao existir um crime no âmbito de uma organização e da sua
atividade, o que se deve averiguar é se a própria organização corresponde à “arma” do
crime.
Existem diferentes abordagens para a formulação de uma tipologia do CCB, visto
diferentes tipologias serem concebidas perspetivando diferentes objetivos e nenhuma delas
ser capaz de satisfazer todos os indivíduos (Friedrichs, 2010). Haverá sempre casos
específicos que não irão integrar nenhuma categoria tipológica, e casos híbridos que
incorporam duas ou mais, contudo as tipologias dotam-se de um grande valor heurístico,
sendo sempre necessário ter as suas limitações em mente (Friedrichs, 2010). Friedrichs

7

(2010) concebeu uma tipologia adaptada onde diferencia os tipos de CCB com base em
critérios como contexto no qual a atividade ilegal ocorre subdividindo-se em setting (e.g.,
empresa) ou agency (e.g., individual); posição do ofensor (e.g., chefe executivo ou
empregado); vítimas primárias (e.g., clientes individuais ou população em geral);
principais formas de dano (e.g., injúria física ou perdas económicas) e classificação legal
(e.g., fraude, abuso de confiança, evasão fiscal). A tipologia criada por Friedrichs (2010)
inclui atividades que nem todos irão etiquetar como de colarinho branco, mas que num
nível mínimo têm uma relação genérica próxima com este tipo de crime: (1) Corporate
Crime, constitui atos ilegais, danosos, cometidos por empregados e funcionários de
empresas, ou pela própria empresa, para a promoção de interesses empresariais e pessoais;
(2) Occupational Crime, atividade ilegal, ou danosa, realizada por motivos financeiros
pessoais, cometida no contexto de uma profissão legitima e respeitável; (3) Governmental
Crime, conjunto de atividades em que o governo, suas instituições ou funcionários (ou
potenciais funcionários) agem ilegalmente ou causam danos; (4) State-corporate crime,
crimes of globalization e high finance crime, formas híbridas de crimes de colarinho branco
que envolvem uma combinação, uma síntese de instituições empresariais, governamentais
ou instituições financeiras internacionais; (5) Enterprise Crime, contrepreneurial crime,
technocrime, avocational crime, formas “residuais” de crime de colarinho branco. O
Enterprise crime refere-se a empresas que envolvem crimes organizados e negócios
legítimos, o contrepreneurial crime engloba fraudes que se disfarçam de negócios
legítimos, technocrime representa-se pela intersecção de computadores e outras
tecnologias com crimes de colarinho branco, por fim o avocational crime consiste em atos
ilegais, mas não convencionais, cometidos por membros da sociedade respeitados fora de
um contexto ocupacional e organizacional específico incluindo a evasão fiscal, fraude de
seguros, fraude de crédito, compra de bens roubados, entre outros.
Tendo em conta o objeto do presente estudo, consistir num teste da TER ao crime
empresarial, avaliando a intenção de praticar este tipo de crimes, é de realçar, nesta
tipologia, a definição de crime empresarial de Friedrichs (2010: 7). Seguindo Braithwaite
(1984) podemos definir crime empresarial como a conduta da empresa ou dos seus
empregados, que agem em nome da empresa, que é proibida e punida pela lei (Piquero et
al., 2005). Kramer (1984), por outro lado, define crime empresarial como o resultado de
decisões deliberadas (ou negligência culpável) de indivíduos que ocupam posições
estruturais dentro das organizações como executivos ou gestores (Friedrichs, 1992). Estas
decisões são organizacionais, visto estarem de acordo com os objetivos operacionais (lucro
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empresarial por exemplo) e com as normas culturais da organização, tendo por intenção o
beneficio da empresa em si (Friedrichs, 1992). Em geral, estamos interessados em atos
ilegais que ocorrem dentro das empresas e são praticados por empregados, representantes
da empresa, ou pela própria empresa, para benefício desta, ao invés de comportamentos
praticados por indivíduos dentro das organizações que agem por um interesse próprio
(Schell-Busey, Simpson, Rorie, & Alper, 2016). O crime empresarial depende ou é
facilitado pelo contexto organizacional onde ocorre, englobando um conjunto amplo de
atividades ilegais que podem ser quer criminais, civis ou administrativas. Estas podem ser
levadas a cabo quer por gestores individuais/empregados, quer pela empresa, para alcançar
objetivos organizacionais, sendo geralmente distinguidos de outros tipos de ofensas de
CCB pelo uso de recursos institucionais (Simpson et al., 2014; Simpson & Yeager, 2015).
Apesar de os atos serem concretizados ambicionando propósitos empresariais, tal não
implica que não haja indiretamente benefícios individuais como bónus em termos salariais
ou promoções na carreira. Contudo a motivação primária é organizacional e não pessoal,
ou seja, não podemos descurar que associadas às vantagens coletivas, aos benefícios para
a empresa, também existem benefícios pessoais tangíveis ou intangíveis (Simpson et al.,
2014).
Quando falamos em crime empresarial podemos falar em corporate violence e abuso de
poder (Friedrichs, 2010). A corporate violence, ao contrário da violência convencional, é
caracterizada por ser uma consequência indireta, pois resulta da ação de pessoas e
instituições que em seu benefício expõem outros a condições nocivas. No entanto, o grande
lapso no tempo entre a política/ação da empresa e o dano que esta causa, leva a que as
consequências só se venham a sentir mais tarde ou que não haja uma conexão direta entre
vítima e ofensor. Este tipo de violência caracteriza-se ainda por dever-se a um conjunto de
indivíduos a agir coletivamente; por ser orientada pelo desejo de maximizar os lucros,
reduzir dos custos ou para a sobrevivência da empresa; e pelas respostas débeis do sistema
de justiça face a esta violência (Friedrichs, 2010).
A corporate violence pode ser dividida em violência contra o público, contra os
consumidores e contra os trabalhadores. A violência contra o público, assume, por
exemplo, a forma de crime ambiental, como designadamente a poluição (e.g., lixos,
emissões poluentes), que se deve frequentemente a métodos pouco dispendiosos e
perigosos das empresas eliminarem os lixos tóxicos (Friedrichs, 2010). Tal tem impactos
na saúde e ambiente como a contribuição para o aquecimento global, chuvas ácidas,
poluição de água potável, proliferação de doenças, criação de condições de vida não

9

sanitárias, mortes prematuras, impactos nos habitats selvagens e colocação de espécies em
risco (Cruz, 2012; Friedrichs, 2010). A violência contra consumidores, rege-se por
produtos não seguros, e deve-se à aspiração da empresa em maximizar os seus lucros ou
em garantir a sua sobrevivência no mercado, que sobrepõe-se à preocupação pela segurança
dos consumidores (Friedrichs, 2010). Esta apresenta assim, uma particular incidência em
alguns sectores como: no setor de cosmética e lar; no setor alimentar, onde os produtos são
expostos a condições não sanitárias, alimentos são rotulados de forma enganosa, ou
processados com aditivos e radiação; no setor farmacêutico, cujas empresas despendem
milhares de euros publicitando o uso de drogas psicoativas, exercem, por vezes, práticas
não seguras na distribuição e produção de alguns dos seus produtos e prescrevem de forma
excessiva antidepressivos, drogas de dieta e analgésicos que muitas vezes comportam
consequências adversas para os seus consumidores; no setor automóvel e aviação, onde
milhares de pessoas morrem em acidentes culpando a condução do indivíduos ou as
condições atmosféricas, sendo cada vez mais reconhecido que estes acidentes tem a sua
quota em defeitos dos produtos (Friedrichs, 2010). Aqui a publicidade enganosa e
adulteração de produtos assumem uma relevância específica pois, ao contrário do crime
ambiental, os danos fazem-se sentir mais rapidamente e a identificação das vítimas é mais
acessível (Cruz, 2012). A violência contra os trabalhadores, por seu turno, tem no seu cerne
acidentes e doenças de trabalho que conduzem, por vezes, a mortes prematuras e
incapacidades dos trabalhadores da empresa devido às condições precárias e perigosas
desta, oriundas do interesse de uma maximização dos lucros e redução dos custos de
manufaturação. Este tipo de violência é mais recorrente em industrias mineiras, têxtis e
químicas (por exemplo pela exposição a químicos sem a adequada ventilação ou
equipamento de proteção) (Cruz, 2012). Algumas especificidades desta violência passa
pelo medo de reportar, por causa do risco e receio de despedimento, pela dificuldade de
responsabilização, visto as empresas não visarem intencionalmente estes danos (Cruz,
2012). A título de exemplo, é comum os trabalhadores lesionarem-se quando a empresa
limita, ou não tem em consideração, as precauções de segurança ou impõe aos
trabalhadores pressões de produção que os leva a negligenciar tais prudências. A ausência
de uma intenção direta de dano, a dificuldade de apontar a causa especifica deste, a
complexidade de responsabilização da decisão da empresa que esteve na fonte de tal dano
combinam-se como um escudo de proteção das empresas em termos de responsabilidade
perante o dano dos seus trabalhadores (Friedrichs, 2010).
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Os crimes empresariais sancionados há mais tempo são os crimes contra a concorrência,
podendo incluir aqui o exercício de pressões a agentes comerciais, a fornecedores e outras
entidades a não trabalhar com empresas da concorrência, a sabotagem e o coagir ao
aumento dos preços das matérias primas (Cruz, 2012). As vítimas são na maioria das vezes
empresas mais pequenas que sofrem com as práticas de abuso de poder dominante de
empresas maiores e dos consumidores. Outros crimes empresariais que têm sido estudados
são os crimes contra proprietários e credores, nomeadamente dos gestores contra
acionistas, as falências fraudulentas e insolvências dolosas; crimes contra consumidores,
onde se insere a concertação de preços (e.g., gasolina, produtos agrícolas, diamantes,
medicamentos, telecomunicações), a manipulação de preços e a publicidade enganosa.
Acrescentem.se ainda os crimes contra funcionários onde se inclui a exploração económica
(e.g., deslocalização, falsos recibos verdes, contratação de imigrantes ilegais), o furto das
empresas (e.g., atraso no pagamento dos salários e indemnizações, não pagamento de
segurança social), e práticas de trabalho ilícitas (e.g., vigilância dos funcionários, controlo
dos seus emails, limitação dos direitos sindicais ou de greve, desigualdades). É de denotar
também o suborno e troca de favores com clientes e autoridades públicas para assegurar
bons contratos, condições privilegiadas nos contratos com entes públicos, e o “lobbying”
com práticas ilícitas sobre os decisores políticos para obtenção de legislação favorável
(Cruz, 2012; Cruz, 2014; Friedrichs, 2010).
Em síntese, o conceito de CCB, e em especial o do crime empresarial, assemelha-se a
um puzzle chinês, onde para cada lado que nos viramos encontramos novas dificuldades e
enigmas. Assim Friedrichs (2010) considera que devemos reconhecer diferentes estádios e
níveis da definição de CCB e que em diferentes níveis as definições servem diferentes
propósitos. Assim se se avançar com uma definição de CCB esta deve ser feita em
conjunção com indicação clara do seu propósito. Na presente investigação foi importante
definir o conceito de CCB, pois este será utilizado na seleção da amostra, e o conceito de
crime empresarial por ser o tipo de crime sob a qual o presente estudo irá incidir. Adota-se
assim no presente estudo a definição de CCB de Helmkamp, Ball e Townsend (1996) como
“atos ilegais, ou não éticos, que violam a responsabilidade fiduciária da confiança pública,
cometidos por um indivíduo ou organização de estatuto social elevado ou respeitável,
usualmente durante o curso da atividade ocupacional legítima, e para ganho pessoal ou
organizacional”, e a definição de crime empresarial de Friedrichs (2010) como atos ilegais
e danosos, praticados por empregados ou funcionários da empresa, em prol da promoção
de interesses da empresa (e pessoais).
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2. ENQUADRAMENTO LEGAL
Tal como já previamente mencionado concebeu-se incluir neste estudo uma amostra de
reclusos de CCB. Por essa razão afigurou-se necessário uma definição legal de CCB e uma
determinação dos crimes designados como tal no ordenamento jurídico português, de modo
a poder amostrar apenas indivíduos condenados por este tipo de crime.
Não obstante a controvérsia do termo CCB, coloca-se ainda a questão relativa ao seu
estatuto jurídico. Tappan (1947) defendia que apenas os atos presentes e puníveis pela
legislação penal deveriam ser considerados crime. As estatísticas criminais oficiais
portuguesas são produzidas por instituições judiciais, mas a lei criminal encontra-se
fragmentada em diversas regulações individuais, sendo que, tal como Sutherland (1940)
mencionava, muitos atos presentes em legislação civil são semelhantes a atos criminais,
variando apenas por vezes o montante monetário dos danos. Hagan (1994) por outro lado
lembra que se os criminólogos apenas estudassem o crime segundo o que se encontra
inscrito na lei penal, estariam presos aos seus critério e status quo proveniente de escolhas
políticas, descurando uma grande variedade de outros crimes relevantes que se inserem
neste objeto de estudo (Faria, Cruz, Lamas Leite, & Sousa, 2012). A título de exemplo, os
crimes ambientais não poderiam ser classificados como tal até recentemente em Portugal,
pois não existe pena sem lei, e a lei que rege os crimes ambientais é recente (Faria et al.,
2012). Para além disso, se cingirmos a definição do crime às diretrizes da lei, então teremos
dificuldades ao nível de estudos comparativos pois cada país apresenta um sistema jurídico
próprio, sendo que aquilo que cada país considera como crime pode não ser considerado
noutro, e se a criminologia visa produzir investigação cientifica, é necessária
universalidade nos seus conceitos essenciais (Ponsaers & Ruggiero, 2002 cit in Cruz,
2012).
O estudo do CCB é uma matéria complexa, que foi se desenvolvendo ao longo dos anos
desde Sutherland, contudo este é um desafio permanente que abrange uma panóplia
denominativa díspar, que pode incluir diversas variantes desde “desfalque, receção de
objetos roubados, roubo por parte de empregados, exploração abusiva dos trabalhadores,
falsificação, evasão fiscal, extorsão, corrupção, nepotismo, crimes ambientais,
branqueamento de capitais, falsificação de documentos, crimes contra a concorrência,
açambarcamento para especulação nos preços, financiamento ilegal dos partidos políticos,
tráfico de influências, trading, utilização abusiva de equipamentos públicos, espionagem
industrial, violação do segredo de negócio, fraudes aduaneiras, falências fraudulentas,
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adulteração de produtos, publicidade e marketing enganoso, abuso de poder, fraudes (no
crédito, no investimento,…) e muito mais” (Cruz, 2012: 321). Os tipos de ofensas que
interiorizam o nosso critério de definição, previamente explicitado, irá incluir categorias
de ofensas como: crimes administrativos, crimes ambientais, crimes financeiros, crimes
laborais e práticas comerciais desleais (que podem abranger a monopolização, fixação de
preços, publicidade enganosa, entre outras) (Simpson et al., 2014). Por exemplo, os crimes
ambientais podem ser classificados por diferentes meios como água, ar ou terra, podendo
algumas destas práticas ser definidas como ofensas criminais enquanto que outras caiem
no âmbito do direito civil ou administrativo (Simpson et al., 2014).
O problema de delimitação do objeto de estudo sobre o que poderá ser considerado CCB
é de difícil resolução, pelo que será vantajosa a sua flexibilidade que permite o alargamento
às infrações de caráter civil ou administrativo (Cruz, 2012). No que se refere a crime, do
ponto de vista jurídico, em Portugal os crimes que correspondem ao que nos estudos é
considerado CCB podem ser divididos em quatro categorias originando uma tipificação em
vários tipos de ilícito criminal: ofensas contra o património; ofensas contra a sociedade;
ofensas contra o sector público e ofensas reguladas por diplomas separados (Faria et al.,
2012). As leis que governam a acusação e punição dos CCB em Portugal, não estão
localizadas numa única categoria, pois apesar de a maioria se encontrar inserida no Código
Penal não existe uma definição específica que responda a estes crimes de maneira
sistemática (Faria et al., 2012).
Assim, os crimes selecionados como CCB, para a amostragem dos reclusos, tiveram por
base investigações anteriores realizadas pela Escola de Criminologia, apoiando-se na
listagem fornecida pelos estudos Cruz, Faria, Lamas Leite, & Sousa (2015) e Faria, Cruz,
Lamas Leite, & Sousa (2012) tendo sempre em conta, alterações na legislação portuguesa
ao longo dos anos (Anexo I).

3. IMPACTO DO CCB E CRIME EMPRESARIAL/
IMPORTÂNCIA DO ESTUDO
O estudo das formas de crime convencional tem ofuscado e ultrapassado amplamente o
estudo do CCB, sendo que até aos anos 70’ pouca atenção foi dada a este tipo de crime.
Apenas no final da década do século XX é que houve uma expansão considerável da
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literatura neste âmbito (Friedrichs, 2010). É comum assumir que a atividade intencional,
claramente danosa, e fora das relações privadas e pessoais, é criminalizada, contudo
diversas formas de dano praticadas por governos, empresas e profissionais não são
criminalizadas apesar da abundante evidência do dano que estas comportam (Friedrichs,
2010). Se a vitimização pelos CCB, que é um crime mais geral, é esporadicamente
documentada e consiste num fenómeno de escassa investigação (Spalek, 1999), a
vitimização pelo crime empresarial, que é um crime mais específico, apresenta um destaque
do seu impacto ainda mais atípico, pois os académicos quando estudam este tema tendem
a debruçar-se sobre o impacto dos diferentes tipos de CCB em geral e não num tipo de
CCB em particular. Por essa mesma razão, este subcapítulo dota-se de uma maior
informação acerca do impacto do CCB, do que sobre o impacto do crime empresarial.
A criminologia historicamente tem-se focado nas formas convencionais de dano como
homicídio, violação, roubo, assaltos, existindo uma quantidade substancial de informação
conhecida acerca do impacto deste tipo de crimes, e apenas uma mão de estudos
relativamente à experiência de vitimização dos CCB (Spalek, 1999). Tal deve-se em parte
às dificuldades inerentes à própria investigação deste tipo de crimes, que englobam o relato
pouco frequente da sua ocorrência particionado pela facilidade com que podem ser
ocultados. Acresce ainda a referência à dificuldade do reconhecimento das próprias vítimas
como vítimas. Além disso, os ofensores, dada a posição que ocupam nos seus meios de
relacionamento, gozam do estatuto e da confiança de quem com eles se relaciona (Van
Slyke et al., 2016). Por exemplo o sucesso de muitas fraudes depende dos ofensores serem
capazes de se apresentar como “respeitáveis”, e usarem negócios ilegais ou iniciarem
negócios legítimos como “frente” (Van Slyke et al., 2016). Em grandes organizações
legítimas, a divisão do trabalho e a difusão de responsabilidade significa que é difícil
sinalizar um indivíduo que tem a intenção de causar dano a uma vítima ou vítimas
específicas (Van Slyke et al., 2016). Não obstante e ao contrário da violência interpessoal
onde o ofensor e vítima estão cara a cara, neste tipo de crimes estes encontram-se separados
no tempo e no espaço podendo não haver um evento criminal identificável (Tombs
&White, 2010 cit in Slyke et al., 2016). O CCB é complexo e vulgarmente está oculto no
meio de atividades lícitas, assumindo a oportunidade um papel fulcral ao permitir o acesso
legítimo do ofensor à vítima com base numa relação de confiança (Cruz, 2014). A relação
indireta com as vítimas e a técnica deste tipo de crime pautada pela fraude, dissimulação,
e aparência legal através de inovação e planeamento dificulta o estabelecimento de nexos
causais (Cruz, 2014).
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Uma das características centrais do mundo moderno é que tipicamente as pessoas
passam mais tempo interagindo com, ou sendo mais dependentes de, indivíduos e
organizações com os quais têm relações mais limitadas e instrumentais (Misztal, 1996 cit
in Friedrichs, 2010). A difusão de uma confiança impessoal para uma ampla rede de
relações e transações cria diversas oportunidades para corrupção e fraude. É assim de
sublinhar a confiança e a sua violação como elementos chave do CCB, e a dificuldade em
acusar com sucesso violações de confiança que ocorrem a “portas fechadas”, onde as partes
envolvidas podem facilmente manipular a estrutura organizacional para ocultar a sua
conduta (Shapiro, 1990). A violação da confiança, para além das perdas imediatas sofridas
pelas vítimas, comporta consequências perniciosas, especialmente quando cometidas por
indivíduos de altos cargos no governo ou no mundo empresarial, como o aumento da
desconfiança e cinismo, levando a uma diminuição da probabilidade de relações
cooperativas e produtivas (Friedrichs, 2010).
A noção de “respeitabilidade” é também muitas vezes associada à definição de CCB,
contudo este é um termo de difícil aceção. Friedrichs (2010) atribui-lhe três significados
um relacionado com o normativo, com a avaliação da integridade moral; outro com o
estatuto, relacionado com a sua posição e ocupação legitima; e um significado sintomático,
ligado à sua aparência exterior de uma posição superior ou aceitável. Esta noção é
importante pois quanto mais um indivíduo parece respeitável mais propício este é de ser
visto como de confiança, e menor é a probabilidade de se suspeitar que estes executam
crimes severos.
A noção de “custo do crime” está muito associada a custos económicos, que são difíceis
de estimar principalmente no que diz respeito ao CCB. Uma forma de expor a vasta
extensão de vitimização tem sido listar os custos de ofensas específicas, casos e números
de mortes, doenças ou lesões sofridas. Alguns custos económicos deste tipo de crime são
custos diretos, por exemplo quando envolve a transferência ilegal de bens de uma parte
para a outra, como é o caso da fraude, e neste caso os custos são definidos em termos das
perdas das vítimas (Friedrichs, 2010). As perdas económicas diretas dos CCB são imensas
e ultrapassam em ampla escala as dos crimes comuns, sendo que alguns estudos sugerem
que as perdas derivadas dos CCB nos Estados Unidos rondam os 250 biliões de dólares por
ano comparado com uma perda anual de 4 biliões por ofensas convencionais como roubo
ou furto (Friedrichs, 2010). Contudo, subjacente a estes números encontram-se outros
danos como desemprego, perda de fundos de reforma ou problemas de saúde, como
aconteceu após o colapso de Enron (Friedrichs, 2004 cit in Slyke et al., 2016). O impacto
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da crise financeira de 2008, associado a diferentes tipos de fraudes e atividades ilegítimas,
foi sentido em todo o mundo. Nos Estados Unidos, famílias perderam as suas casas,
investidores sofreram perdas no mercado de ações, e cidadãos padeceram de quedas
devastadoras nas pensões de reforma e em outras economias (Friedrichs, 2010).
Estimativas recentes do FBI e da Associação de Examinadores de Fraude Certificados
colocaram um custo anual dos CCB entre os 300 e 600 biliões de dólares (Copes, Kerley,
Mason, and Van Wyk 2001; Press 1996; Rosoff, Pontell, and Tillman 2002 cit in
Friedrichs, 2010).
Apesar dos danos económicos serem atribuídos a biliões de dólares, as perdas para cada
vítima individualmente podem ir desde uma quantia trivial até uma devastação financeira.
Para além deste tipo de perda, outras advém agregadas como planos de saúde que não
conseguem ser suportados, planos de reforma diferidos, perdas de emprego e poupanças,
risco de ficar sem casa, necessidade de trabalhar mais horas, incapacidade de sustentar a
família, e ainda efeitos psicológicos como stress, ansiedade, depressão, sentimentos de
raiva e traição (Van Slyke et al., 2016). O impacto negativo que o sentimento de vergonha,
experienciado pelas vítimas, tem na sua autoestima pode ser mais devastador do que
qualquer perda material. Este impacto pode-se sentir de forma severa nos idosos que têm
menos capacidades de recuperar as suas perdas. Paralelamente a poluição, as condições de
trabalho precárias, a segurança reduzida, ou os produtos de mercado impróprios para
consumo podem ter um impacto físico. Estes danos físicos assumem diversas formas desde
pequenas doenças e lesões; ao desenvolvimento de condições dolorosas e possivelmente
fatais, até problemas físicos que podem variar desde defeitos no nascimento até cancro
(Friedrichs, 2010).
Tem vindo a ser estimado que inúmeros indivíduos morrem anualmente por exposição
a poluição tóxica e diversas espécies animais são devastadas por esta, correspondendo tal
a uma maior percentagem do que aqueles que são vitimizados por crimes convencionais
(Burns and Lynch 2004: 289; Shover and Routhe 2005 cit in Friedrichs, 2010). Não
obstante, a Comissão de Segurança dos Produtos do Consumidores dos Estados Unidos
estima que os produtos do consumidor são responsáveis por milhares de mortes e milhões
de lesões por ano (McGurrin & Friedrichs, 2011 cit in Slyke et al., 2016). Tombs & Whyte
(2007) estimam ainda que pelo menos 70% das fatalidades no trabalho no Reino Unido
podem ser atribuídas à gerência e violações dos regulamentos. Para além disso, a alienação,
deslegitimação e cinismo são custos significativos que podem ter efeitos na economia e seu
desenvolvimento, nomeadamente vítimas de fraude podem mudar os seus comportamentos
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de investimento e a prevalência em massa de esquemas de marketing pode reduzir o quanto
os consumidores estão dispostos a comprar a organizações legítimas (Spalek, 2006 cit in
Slyke et al., 2016). A corrupção cria mercados injustos, proporciona uma erosão da
confiança pública e coloca obstáculos no desenvolvimento económico a longo prazo (Van
Slyke et al., 2016).
Assim, apesar da natureza limitada da informação disponível, sabe-se o suficiente para
dizer que o CCB, e o crime empresarial em particular, têm sérios custos económicos,
físicos, sociais e emocionais em indivíduos, podendo exceder os dos crimes convencionais
(Van Slyke et al., 2016).

4. ENQUADRAMENTO TEÓRICO
4.1 TEORIA DA DISSUASÃO E TEORIA DA ESCOLHA RACIONAL
A sociedade controla os seus membros através de ameaças de punição, tanto formais,
como detenção e prisão, como informais (e.g., desaprovação social). Os formuladores de
políticas, assim como a sociedade em geral, aceita amplamente a doutrina da punição como
dissuasão pelo que a punição dos ofensores, mais do que outras intervenções positivas, é
politicamente viável sobre a rubrica “ser duro com o crime” (Wright, Moffitt, Caspi, &
Paternoster, 2004). Mas será que esta ameaça de punição realmente dissuade o
comportamento criminal, será que esta ameaça não difere de acordo com a motivação
individual e propensão criminal? Para muitos políticos, punições severas têm sido
historicamente o rochedo da dissuasão criminal, mas criminólogos têm vindo a documentar
que tais ameaças são frequentemente ineficazes (Jacobs & Piquero, 2012). Múltiplos
estudos têm vindo a revelar que não é necessariamente a ameaça pesada que dissuade os
ofensores mas antes a certeza com que tal ameaça é implementada (Piquero, Paternoster,
Pogarsky, & Loughran, 2011; Pratt, Cullen, Blevins, Daigle, & Madensen, 2011). De facto,
a doutrina da dissuasão cresceu do reconhecimento de que a as elevadas ameaças de sanção
não alcançam o que querem sem a certeza das sanções, ou seja, para prevenir crimes a lei
tem de ser clara e simples, uma vez que, os homens apenas receiam as leis (Jacobs &
Piquero, 2012). No entanto, não se pode estabelecer uma relação direta entre as sanções e
o ato criminal, sendo as “perceções subjetivas” quer dos riscos quer das recompensas de
cometer a ofensa, a ponte de ligação entre estas duas variáveis (Decker & Logie, 1993).
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Apesar dos ofensores serem distintos ao nível da sua reflexão sobre a ação (se a devem
praticar ou não), estes avaliam se devem envolver-se no crime, até a um nível rudimentar,
medindo o risco durante o evento em si e atualizando as avaliações do risco com base em
processos de tomada de decisão (Matsueda, Kreager, & Huizinga, 2006). Os teoristas
clássicos da teoria da dissuasão argumentam que a motivação ou propensão criminal é
irrelevante para a dissuasão visto esta motivação para cometer o crime ser constante nas
pessoas e por isso os custos do crime dissuadem de forma igual todos, independentemente
da sua inclinação criminal (Wright et al., 2004). O que conta para as diferença individuais
na ofensa criminal são assim as contingências sociais dos custos e benefícios do crime em
vez de diferenças na personalidade, associação de pares, rendimento ou estatuto social
(Wright et al., 2004).
Há uma série de abordagens na criminologia que partem do pressuposto de que os
criminosos pensam como qualquer outro indivíduo, raciocinam, calculam, decidem, fazem
avaliações da situação onde se encontram, não se caraterizando pelo determinismo típico
dos pressupostos positivistas, visando ao invés, explicar a “decisão” de participar no crime
(Akers, 1990). Enraizado na Escola Clássica de Criminologia, a Teoria da Dissuasão
oferece uma explicação direta do crime, denotando um processo preceptivo pelo qual os
potenciais ofensores calculam os custos e os ganhos antecipados da ofensa, decidindo
ofender quando o crime compensa (Jacobs, 2010). Esta teoria não defende a existência de
um raciocínio perfeito mas que os indivíduos são cientes dos custos e benefícios associados
ao ato criminal (Pratt et al., 2011). Deste modo, a solução para o crime visaria criar
obstáculos à obtenção dos benefícios, nomeadamente através da implementação de leis e
penas que aumentem os custos, de modo a ser percecionado que o “crime não compensa”
(Piquero, Paternoster, Pogarsky, & Loughran, 2011; Pratt et al., 2011).
A esta perspetiva subjaz a ideia de que qualquer ato humano, normativo ou anti
normativo, não é desprovido de sentido (Cruz & Maltez, 2014). A maioria da literatura
emergiu a partir do trabalho de Becker (1968) que por sua vez renovou ideias já antigas
provenientes de Beccaria (1819); Bentham (1830) e Chadwick (1829) moldando-as para
um quadro teórico e económico (Rupp, 2008).

O entendimento de Becker (1968)

relativamente ao crime, é idêntico ao de Bentham. Este autor rejeitou explicações
determinísticas e patológicas do crime em favor daquelas que enfatizavam o propósito do
crime e sua racionalidade (Clarke & Cornish, 1985). Becker (1968) diz que tal como
qualquer outra atividade humana, o crime provém com um conjunto de benefícios e custos,
sendo a decisão de o praticar similar a qualquer outra decisão: é feita por agentes racionais,
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dotados de razão, que têm um interesse próprio e que selecionam o comportamento que
lhes providencia mais recompensas do que custos. O crime não é diferente de outros
comportamentos e os criminosos não são diferentes de não ofensores, o que difere entre os
indivíduos são as suas avaliações dos custos e benefícios de diferentes linhas de ação
(Paternoster, 2010). A dissuasão pessoal assume que o impacto verdadeiro das sanções
criminais na ofensa depende da avaliação individual dos seus próprios riscos de ser
apanhado e punido. Os componentes da dissuasão incluem a celeridade (quão rápidas as
sanções são impostas), certeza (quão provável são as sanções de ocorrer) e severidade (o
grau da consequência associado à sanção), sendo argumentado que estes têm um efeito
negativo no crime quando presentes (Smith et al., 2007).
A sua abordagem segue a análise usual economista assumindo que um indivíduo
comete uma ofensa se a utilidade esperada do crime excede a utilidade que este pode
adquirir usando o seu tempo e recursos noutras atividades (G. S. Becker, 1968). Assim, um
ator escolhe ações legais ou ilegais segundo o que ele espera subjetivamente que aumente
o seu benefício, de modo a satisfazer as suas necessidades (Cornish & Clarke, 1987: 933).
O autor considera ainda a probabilidade desta utilidade diferir entre pessoas dadas
disparidades nas suas características particulares (G. S. Becker, 1968). Alguns autores
defendem que este modelo negligencia fatores sociais e oportunidades socio estruturais que
podem desencadear decisões (des)favoráveis ao crime (R. Becker & Mehlkop, 2006;
Mehlkop & Graeff, 2010). Becker e Mehlkop (2006) consideram assim que na tomada de
decisão deve ser considerado igualmente a importância do contexto e da oportunidade
como elementos condicionadores da escolha, sendo tal apoiado por Nagin & Paternoster
(1993), que diz que as caraterísticas imediatas do cenário vão influenciar a perceção dos
custos e benefícios e, consequentemente, a escolha.
Por volta da mesma altura, os modelos da escolha racional do crime estavam a ser
desenvolvidos na criminologia, inspirando-se em Bentham e Becker, incluindo nestes um
amplo leque de benefícios antecipados e custos do crime (Paternoster, 2010), havendo já
um reconhecimento da importância dos custos não legais do crime (Pratt et al., 2011).
Foram chamados de modelos de utilidade esperados subjetivos dado que predicavam nos
custos e benefícios percebidos, ou subjetivamente entendidos, da ofensa criminal. Assim,
o modelo puro de dissuasão foi misturado, homogeneizado num modelo mais geral da
escolha racional do crime no qual os custos legais antecipados são um dos diversos fatores
considerados pelos potenciais ofensores racionais (Paternoster, 2010).
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Num sentido lato, TER assume que os indivíduos, criminosos ou não, respondem a
incentivos, que a ação do delinquente tem por base uma ponderação de interesses, uma
análise dos possíveis benefícios e custos que possam resultar da conduta, optando em
conformidade com a maximização do seu bem-estar (Cornish & Clarke, 1987; Rupp, 2008;
Ward, Stafford, & Gray, 2006). Nesta teoria há que ter em conta 3 grandes dimensões: a
“racionalidade” dos atos criminais; as recompensas e custos associados à prática do crime
ou comportamentos alternativos; e outras variáveis relevantes como o background. Os
indivíduos são processadores imperfeitos da informação que agem nos limites das suas
capacidades na sequência daquilo que percebem como mais satisfatório (Cherniak, 1986;
Kahneman, Slovic, & Tversky, 1982; March, 1986; March & Simon, 1958; Simon, 1957
cit in Ward et al., 2006). A literatura em criminologia enfatiza uma “bounded rationality”
justificada pelas escolhas baseadas em informação incompleta ou lacunar, limitadas à
informação disponível, pelas decisões short-cut e outras influências não racionais (Akers,
1990). Os graus de pena para as várias ofensas, são muitas vezes desconhecidos, a avaliação
subjetiva da sentença é contaminada por incoerências e incertezas havendo uma ampla
variedade de penas esperadas (R. Becker & Mehlkop, 2006). Assim, Cornish e Clarke
(1986) não propõem um modelo puro da escolha racional. Estes contemplam os ofensores
como “decisores racionais”, porque exercem algum grau de planeamento e previsão,
adaptando o seu comportamento às contingências próximas e distais, mas admitem a
existência de restrições à racionalidade destes (Cornish & Clarke, 1986). Assim, a decisão
criminal é imperfeita porque: (1) reflete condições incompletas sobre as quais ocorre; (2)
os seres humanos são processadores imperfeitos de informação; (3) a preferência de
enveredar por um ato é realizada de forma célere sem ter toda a informação necessária
relativa aos custos e benefícios (Piquero, Exum, & Simpson, 2005).
A maioria das teorias relativas ao comportamento criminal tendem a ignorar a tomada
de decisão dos ofensores, o processo de pensamento consciente que dá um objetivo e
justifica a conduta, e os mecanismos cognitivos subjacentes pelos quais a informação
relativa ao mundo é selecionada, atendida e processada (Cornish & Clarke, 1986). Cornish
& Clarke (1987:935) afirmam que as decisões de ofender são influenciadas pelas
caraterísticas dos ofensores, natureza das ofensas e características especificas destas,
nomeadamente os seus custos, benefícios e oportunidades. Nomeadamente a probabilidade
subjetiva de ser detetado irá diferir consoante experiências diretas e indiretas (Mehlkop &
Graeff, 2010). Cornish & Clarke (1987) em linha com esta visão avançaram com o conceito
de “propriedades estruturantes da escolha”, ou seja, fatores individuais e específicos do
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crime que influenciam a decisão de ofensa, reconhecendo que estes decisores são prováveis
de ter tipos de consequências únicos assim como específicos do crime (Bouffard, 2007).
Esta teoria assume ainda que a decisão final de se envolver num crime particular é resultado
de um processo de avaliação dos méritos e propriedades (risco percebido, benefícios,
capacidades necessárias) de um leque de potenciais cursos de ação, considerados pelo
ofensor como prováveis de atingir os seus objetivos (Cornish & Clarke, 1987). Há que
fazer uma distinção entre o envolvimento no crime e o evento criminal (Clarke & Cornish,
1985). A maioria dos teóricos encaminha a sua concentração mais para o envolvimento do
que para o evento criminal, procurando elucidar as variáveis psicológicas e sociais que
subjazem às disposições criminais, na assunção aparente de que é tudo o que é necessário
para explicar a prática do crime (Clarke & Cornish, 1985). Mas a existência de um
indivíduo adequadamente motivado é apenas uma parte para explicar a ocorrência do
evento criminal sendo que fatores situacionais também têm de ser tidos em conta (Clarke
& Cornish, 1985). O envolvimento criminal refere-se ao processo através do qual os
indivíduos escolhem inicialmente se envolver em formas particulares de crime, continuam
a realizar tais atos e desistem. As decisões de evento, por outro lado, são processos curtos,
que utilizam informação mais circunscrita relacionada com as circunstâncias imediatas e
situações (Cornish & Clarke, 1986).
O processo de envolvimento inicial no crime, segundo Cornish & Clarke (1986) tem
dois pontos de decisão. O primeiro é a motivação e reconhecimento individual da sua
capacidade efetiva de praticar a ofensa, ou seja, a sua readiness. Para chegar a esta decisão
o indivíduo avaliou outras cursos de ação alternativos e teve em conta experiências prévias
(a que subjaz o código moral, a visão de si próprio, as suas experiências vicariantes e
pessoais e o grau com que consegue planear e exercer previsões), a que se relacionam
fatores de background, contemporâneos e históricos (psicológicos, familiares e
sociodemográficos), que influenciam as decisões e julgamentos que permitem o
envolvimento (Clarke & Cornish, 1985). Num contexto de tomada de decisão a influência
destas variáveis background têm uma função de orientação: expõe as pessoas a problemas
e oportunidades particulares e levam-nas a examinar e avaliar os diversos caminhos
(legítimo ou ilegítimo) com que se deparam, avaliando o esforço de cada um, a quantidade
de recompensa que cada um oferece, os custos e a possibilidade de punição (Clarke &
Cornish, 1985). A criminologia tem-se preocupado com estes fatores de background
históricos, vendo como importantes na determinação dos valores, atitudes e traços de
personalidade que dispõem o indivíduo para o crime. No contexto da escolha racional,
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contudo, estes fatores são reinterpretados como influenciando as decisões e julgamentos
que levam ao envolvimento (Cornish & Clarke, 1986). A segunda decisão corresponde ao
realmente cometer o ato (Cornish & Clarke, 1986). Após a decisão do envolvimento inicial
teremos um modelo do evento, ou seja, uma tomada de decisão sequencial que leva ao
ofensor selecionar, por exemplo, uma casa particular para roubar. O leque de variáveis que
influenciam a decisão é mais restrito e reflete a influência de fatores situacionais
relacionados com a oportunidade, esforço e risco proximal (Cornish & Clarke, 1986). Na
vida real apenas se encontra disponível informação não precisa. A situação externa pode
alterar-se durante o processo de decisão e proporcionar mudanças de pensamento ao último
minuto (Clarke & Cornish, 1985). Assim que a ofensa é praticada , os indivíduos adquirem
um conhecimento direto das consequências e implicações do seu comportamento e este
conhecimento torna-se mais saliente em decisões futuras relativas à continuidade ou
desistência (Clarke & Cornish, 1985).
Por outras palavras as decisões de ofender, são influenciadas quer por caraterísticas
tanto das ofensas como ofensores, sendo produto da interação dos dois (Cornish & Clarke,
1987). Recentes desenvolvimentos da perspetiva da escolha racional não só incorporam
características do ofensor como também integram características situacionais no processo
de tomada de decisão (Nagin & Paternoster, 1993; Nagin & Pogarsky, 2001, 2003; Piquero
& Tibbetts, 1996).
Williams & Hawkins (1986) argumentaram que imposição de sanções legais pode fazer
emergir uma série de custos não legais que os indivíduos consideram mais penosos para as
suas vidas, adicionando assim um novo cluster de variáveis à equação da dissuasão:
sanções informais. Estes autores disseram que os custos sociais podem assumir 3 formas:
custos estigmáticos, que incluem o dano na reputação que pode ser infligido (e.g.,
vergonha); custos ao nível da ligação com outro significativos, estando aqui estes
dependentes do tipo e nível de relação que têm com os outros e do dano que a ação pode
fazer nesta relação; e custos ao nível de compromisso, que repousa na ameaça de objetivos
futuros e passados podendo incluir a perda de oportunidades de emprego ou perspetivas de
casamento (Williams & Hawkins, 1986). A consciência (normas internalizadas), que pode
conduzir a sentimentos de culpa e vergonha (punições auto-impostas), e a ligação a outros
significativos, que pode levar à perda de respeito por estes, podem funcionar como fontes
de punição, que tal como as sanções formais variam em certeza e severidade, pesando nos
processos de tomada de decisão, especialmente para indivíduos com laços sociais fortes a
instituições sociais legítimas (Sherman, 1993). Grasmick & Bursik (1990) defendem que
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estes custos não são contingentes às sanções legais podendo ocorrer mesmo quando não
detetado o comportamento. O consenso geral dos estudos é que um aumento dos custos
sociais associados à conduta criminal, e da vergonha, reduz a probabilidade deste
(Grasmick & Bursik, 1990; Pratt et al., 2011). A investigação no âmbito da dissuasão e
TER indica que as perceções de certeza e severidade das sanções formais e informais e
vergonha controlam a intenção de ofender (Grasmick & Bursik, 1990; Nagin & Paternoster,
1993). Para além disto, Bachman (1992) verificou que num cenário considerado
moralmente errado pelos indivíduos estes não eram afetados por preocupações
instrumentais de custo/beneficio, sendo que uma forte condenação moral da ação não os
levava a considerar a possibilidade de ofender (R. Becker & Mehlkop, 2006). Etzioni
(1988) indica que a maioria das escolhas envolve pouco processamento informação, ou
nenhum, mas recai amplamente no envolvimento afetivo e comprometimentos morais, nas
normas categóricas internalizadas pelo indivíduo como “regras de ouro” ou “obediência às
regras independentemente se concordamos ou não com elas” que constituem restrições da
ação, que precedem o processo de tomada de decisão, e que limitam o set de possíveis
alternativas de ação consideradas (R. Becker & Mehlkop, 2006). É também de realçar os
benefícios associados ao crime, cuja apreciação é pertinente, dado a rede de benefícios de
um crime poder ser maior que os benefícios retirados da obediência à norma (Katz, 1988
cit in Mehlkop & Graeff, 2010; Piquero et al., 2011).
Uma outra integração que deverá ser realizada na TER será a variável
impulsividade/autocontrolo (AC), que em termos de graus, pode condicionar os efeitos da
dissuasão da punição, já que pessoas menos impulsivas são mais inteligíveis de dissuadir
(Ward et al., 2006). Apesar de nas últimas décadas, a característica individual “baixo
autocontrolo” ter sido muito utilizada para explicar o comportamento criminal e antissocial,
esta linha de investigação não tem sido muito bem sucedida no esclarecimento dos CCB e
crimes empresariais (Benson & Moore, 1992; Geis, 2000; Reed & Yeager, 1996; Simpson
& Piquero, 2002; Weisburd, Waring, & Chayet, 2001). Independentemente, será tida em
conta a sua influência na intenção de praticar crimes empresariais, visto ser uma das
variáveis analisadas no presente estudo, sendo discutida e desenvolvida mais à frente,
aquando da sua integração na TER aplicada ao crime empresarial. Os grupos onde o
indivíduo se insere, são também de extrema importância pois quanto mais fortemente um
indivíduo se integrar na estrutura normativa do seu grupo, que julga a conformidade à lei
como positiva, mais fortemente este adere ao cumprimento da lei (R. Becker & Mehlkop,
2006).
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Estes desenvolvimentos teóricos apenas apontam a necessidade de reconhecer como as
perceções individuais das ameaças de sanção estão embebidas num host de fatores
contextuais e pessoais (Pratt et al., 2011). Para esse fim um modelo explicativo completo
das decisões criminais deve incluir “custos morais”; fatores sociais; influência de família e
pares; posição na rede social; experiência prévia, sanções informais e formais; benefícios;
características individuais como impulsividade; contexto situacional; oportunidades;
comprometimento normativo; alargando assim a perspetiva da escolha racional para além
da função da utilidade (Akers, 1990). De modo a compreender melhor a tomada de decisão
criminal, é necessário focar num tipo de crime especifico pelas suas caraterísticas,
necessidades e contextos (Cornish & Clarke, 1986). Por essa razão, o presente estudo focase no crime empresarial atendendo como modelo base, o modelo de escolha racional de
Paternoster e Simpson (1996), por se caracterizar como um modelo completo que atende a
todas as vertentes previamente mencionadas, incluindo ainda no modelo da presente
investigação a variável autocontrolo.

4.2 TEORIA DA ESCOLHA RACIONAL APLICADA AO CRIME DE
COLARINHO BRANCO
Sendo que a TER assume que a tomada de decisão é influenciada pela situação em que
as decisões são tomadas, podemos dizer que, num contexto de crime empresarial, os
indivíduos tanto são influenciados pelas suas características pessoais, como moralidade,
como por características organizacionais, sendo que o comportamento ilegal neste contexto
emerge, frequentemente, de áreas cinzentas, onde a lei não é clara ou onde as práticas
organizacionais comuns descreditam a significância da violação (Piquero et al., 2005).
Apesar de haver poucos estudos que liguem a TER aos CCB, Paternoster & Simpson
(1993) partiram do modelo da utilidade subjetiva esperada para teorizar as condições sob
as quais os atores individuais, dentro de um contexto empresarial, poderiam encaminharse por condutas empresariais ilegais. Num dos testes empíricos mais detalhados e
compreensivos do efeito das ameaças de sanção nos crimes das empresas, Braithwaite &
Makkai (1991) encontraram um suporte limitado e condicional para a hipótese da
dissuasão, concluindo que existe um fracasso da dissuasão na explicação da conformidade
com a lei reguladora. Paternoster e Simpson (1993) atribui a estes achados nulos, o âmbito
limitado dos testes empíricos prévios. A investigação prévia restringiu-se essencialmente
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a considerar o efeito das ameaças de sanções formais, excluindo a relevância de outros
custos potenciais da ofensa no teste da TER nos crimes das empresas, como a perda da
posição ocupacional, censura social (Paternoster & Simpson, 1993). Por outras palavras,
não consideram o efeito de outros tipos de sanções, nomeadamente informais, nem incluem
o papel dos benefícios percebidos, sentimentos morais, características individuais ou
fatores contextuais, como a reputação do indivíduo e da empresa ou a incerteza do mercado
(Paternoster & Simpson, 1993; Piquero et al., 2005). Assim é necessário expandir a
abordagem da dissuasão formal recorrendo à perspetiva da escolha racional, já que os
ofensores empresariais e seus atos criminais dotam-se de características únicas
(motivações, requisitos comportamentais e circunstancias) que requerem uma conceção de
um modelo teórico de tomada de decisão mais amplo do que aquele oferecido pelo estrito
quadro da dissuasão (Paternoster & Simpson, 1993).
Entre os modelos teóricos que têm vindo a ser empregues na explicação das ofensas das
empresas, o desenvolvimento teórico mais promissor integra-se no quadro da TER
(Paternoster & Simpson, 1996). Na relevância desta teoria para a compreensão deste tipo
de crimes, Chambliss (1967), Scotland et al. (1980), Fisse e Braithwaite (1983) e Scott
(1989) arguiram que os gerentes empresariais seriam mais sensíveis às ameaças de punição
formal visto serem singularmente responsivos à censura social e constrangimento que
acompanham as sanções legais formais (Paternoster & Simpson, 1996). A TER tem uma
apetência peculiar para explicar os crimes empresariais dado estes serem crimes descritos
como “calculados, deliberados, planeados e dirigidos para um ganho económico” (Kadish,
1977:305 cit in Paternoster & Simpson, 1993:38) e “quase nunca crimes de paixão,
espontâneos ou emocionais, mas crimes onde se calcula os riscos adotados pelos atores
racionais” (Braithwaite & Geis, 1982: 302 cit in Paternoster & Simpson, 1993: 38).
É necessário realçar que nem todas as decisões empresariais podem ser classificadas
como “cálculos racionais”, visto terem de ser deliberadas num curto espaço de tempo, por
exemplo em caso de crises, ou já se encontrarem de tal maneira interiorizadas que se
tornaram parte de uma rotina exercendo pouco esforço de deliberação (Piquero et al.,
2005). Fatores contextuais como a lealdade do indivíduo à empresa, a reputação do
indivíduo e da empresa, a incerteza do mercado, assim como a disponibilidade de recursos
são variáveis que afetam os processos de tomada de decisão, sendo fatores
consideravelmente diferentes do crime convencional (Piquero et al., 2005). Assim, fatores
provenientes do contexto situacional e características individuais vão juntamente ter um
papel decisivo na tomada de decisão.
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A teoria de Paternoster e Simpson (1993) veio incorporar tanto fatores pessoais como
organizacionais, incluindo a certeza e severidade das ameaças de sanção formal e informal,
tanto para os indivíduos como para a empresa, inibições morais para com o ato em questão,
o sentido percebido de legitimidade e justiça, assim como características do evento criminal
em si englobando fatores organizacionais e ambientais. Os estudos que tiveram por base o
seu modelo vieram a verificar que tanto os fatores individuais como organizacionais
detinham uma influência na tomada de decisão (Paternoster & Simpson, 1996; Piquero et
al., 2005; Piquero, Schoepfer, & Langton, 2008; Simpson, Paternoster, & Piquero, 1998;
Simpson & Piquero, 2002; Smith et al., 2007).
É de mencionar novamente o modelo da escolha racional de Paternoster-Simpson
(1993), dos crimes das empresas, dado ser o modelo teórico que subjaz a esta investigação.
Este tem as suas premissas em duas assunções: (1) que as decisões de ofender são realizadas
com base num pesar entre os custos e os benefícios da ofensa, (2) o que é importante são
as expetativas subjetivas ou percebidas das recompensas e custos, e não os custos e
benefícios objetivos (Paternoster & Simpson, 1996). Não obstante, supõe que o ser humano
é um agente minimamente racional cuja conduta é guiada em parte pelas consequências
esperadas do seu comportamento, contudo admite que estes sejam afetados pelo contexto
onde se encontram empregues, ou seja, pelas características e imperativos da sua
organização empresarial (Paternoster & Simpson, 1996). Tal significa que as decisões de
potenciais ofensores que cometem crimes empresariais são influenciadas (1) pelos riscos e
benefícios que percebem para si e para a sua empresa (2) pela presença/ausência de
induções/restrições da ofensa dentro do especifico contexto da organização (Paternoster &
Simpson, 1996). Em suma, o modelo de Paternoster-Simpson diz que a intenção de praticar
um crime empresarial é função de fatores como: benefícios percebidos da ação para si e
para a empresa; sanções formais percebidas como dirigidas contra si e contra a empresa;
sanções informais percebidas como dirigidas contra si e contra a empresa; sentimentos de
vergonha; inibições morais e caraterísticas da empresa (Paternoster & Simpson, 1996).

4.2.1 BENEFÍCIOS

Os benefícios do crime empresarial, correspondem ao benefícios que o indivíduo
percebe que pode retirar da sua conduta ofensiva, sendo sugerido pela literatura que muitos
são perpetrados não pela antecipação de um ganho direto, mas porque evitam aquilo que
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são percebidas como despesas do cumprimento normativo (Paternoster & Simpson, 1993).
Por outras palavras, há certas regulações que são entendidas como demasiado onerosas
para algumas empresas pelo que são subsequentemente violadas, considerando-se como
benefícios diretos (Paternoster & Simpson, 1993). Esta categoria pode ser subdividida em
benefícios para a empresa, ganhos mais objetivos, como aumento das receitas e do
prestigio, diminuição das despesas, maiores níveis de produtividade; e em benefícios para
o indivíduo, ganhos mais subjetivos, que inclui o avanço na carreira, o aumento de
rendimento pessoal, poder e reputação dentro da empresa (Paternoster & Simpson, 1993,
1996). Os gestores das empresas procuram também responder aos interesses da
organização como forma de dar resposta aos seus interesses individuais e profissionais
(Paternoster & Simpson, 1993).
O que os estudos têm vindo a demonstrar é que quanto maiores forem os benefícios
percebidos, maior será a intenção de praticar a ofensa. Paternoster e Simpson (1996)
concluíram que a perceção de aumento de estatuto ou vantagens financeiras para a firma,
e de um avanço na carreira ou thrill para o indivíduo, estavam positivamente relacionadas
com a intenção de ofender. Simpson et al. (1998) verificaram que estudantes de MBA e
executivos tendiam a reportar intenções de ofender quando benefícios como promoção,
thrill, e lucros para a firma estavam ligados aos atos empresariais ilegais. Simpson &
Piquero (2002), demonstraram que as intenções de ofender aumentavam quando havia uma
grande probabilidade da sua carreira avançar e quando a reputação da empresa podia
beneficiar com a atividade ilegal, havendo apenas um aumento marginal se acreditassem
que o ato iria ser emocionante para si. Piquero et al. (2005) verificaram que indivíduos que
contemplam benefícios a longo prazo, como avanço na carreira, ou a curto prazo, como
thrill, são indivíduos que reportam uma maior probabilidade de praticar a ofensa descrita
no cenário.

4.2.2 SANÇÕES FORMAIS

Parece direta a premissa de punições pesadas dissuadem o crime. Um ladrão é um ladrão
e um professor é um professor porque estas profissões são as melhores para si dadas as suas
alternativas individuais, preferências e restrições (Rauhut & Junker, 2009). Se
modificarmos as restrições criminais, isto é, se aumentarmos a pena, o crime torna-se
menos atrativo e consequentemente a taxa de crime deveria reduzir. Contudo, a literatura
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empírica falha em encontrar este tipo de efeito consistente de punição e crime (Rauhut &
Junker, 2009). No caso do comportamento ilegal e não ético, as sanções formais são uma
possível consequência e como tal uma possível barreira ao ato, contudo a ameaça das
sanções formais recai na certeza e severidade (Smith et al., 2007). Uma visão geral
extensiva sumariza estes resultados no titulo: “Severidade da pena e crime: Aceita-se a
hipótese nula” (Doob & Webster, 2003). Doob & Webster (2003) examinam os efeitos da
severidade da pena no crime concluindo que a variação na severidade das sanções não está
relacionada com os níveis de crime. Contudo, tal não sugere que os sistema de justiça como
um todo não tem um efeito dissuasivo, pelo contrário concorda com Nagin (1998) e conclui
que existe evidência substancial relativa ao poder dissuasivo do sistema em geral no crime.
Contudo os autores dizem que existem circunstâncias onde existe uma dissuasão, por
exemplo mudanças na severidade da punição podem aumentar ou diminuir a atividade
policial e consequentemente alterar a probabilidade real de apreensão. Contudo é crucial
distinguir que não é a probabilidade real de apreensão que é provável de afetar o potencial
comportamento do ofensor, mas a probabilidade percebida de apreensão e a pena esperada
(Doob & Webster, 2003).
De acordo com a teoria da dissuasão quanto maior for a certeza, severidade e celeridade
da sanção menor será a probabilidade de os indivíduos delinquirem. Braithwaite & Geis
(1982), sugeriram que estas ameaças de sanção seriam particularmente proeminentes para
os ofensores empresariais já que estes têm uma maior participação na vida convencional e
consequentemente mais a perder se as suas ações ilegais fossem descobertas,
nomeadamente o seu “bom nome e reputação”. Contudo Braithwaite & Makkai (1991)
procuraram testar o modelo da dissuasão percetual no crime empresarial, concluindo que
as sanções formais, a probabilidade percebida de ser detetado e punido, bem como a
severidade da sanção, tinham efeitos poucos expressivos na dissuasão dos comportamentos
dos indivíduos no contexto empresarial. A replicação deste estudo, 3 anos depois, com uma
análise longitudinal, também falhou na ligação entre dissuasão e cumprimento das normas
(Makkai & Braithwaite, 1994). Contudo a certeza da sanção foi demonstrada como
negativamente relacionada com o furto de empregados (Hollinger & Clark, 1983) e com a
evasão fiscal, sendo também verificado que severidade percebida e celeridade das sanções
formais desta última diminuía esta ofensa (Klepper & Nagin, 1989; Mason & Calvin, 1978;
Thurman, 1989). No que diz respeito ao abuso de confiança Block, Nold, & Sidak (1981)
encontraram efeitos de dissuasão tanto geral como específicos para a certeza da sanção
formal, mas Simpson & Koper (1992) não encontraram qualquer tipo de suporte para os
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efeitos dissuasivos da certeza e celeridade da sanção formal na reincidência deste tipo de
crime. Apesar de se pedir cada vez mais regulações, penas mais fortes e um aumento do
número de sentenças, as sanções formais não são muitas vezes vistas como certas em CCB,
pelo que não inibe diretamente o crime empresarial (Smith et al., 2007). Contudo, os
gestores têm um capital social elevado, pelo que podem ser mais propícios a ser inibidos
pela ameaça de sanções formais (Smith et al., 2007).
Paternoster & Simpson (1996) verificaram que as sanções formais percebidas para a
empresa e sanções formais percebidas contra o indivíduo tinham um efeito dissuasivo na
intenção de ofender. Simpson & Piquero (2002) verificaram que os indivíduos eram
inibidos de ofender quando viam as condenações criminais como onerosas para a empresa.
Piquero et al. (2005), contra intuitivamente, encontraram que o efeito individual da
severidade das sanções formais estava positivamente relacionado com a intenção de
ofender. Tal pode ser função de experiências prévias de punição, não as tendo considerado
severas o suficiente para diminuir o comportamento ofensivo futuro ou os fazer reavaliar o
risco da sanção (Piquero et al., 2005). A noção de “re-setting” pode ser de relevo para os
empresários já que diversas ilegalidades empresariais, principalmente entre gestores de
topo, não são punidas, ou quando punidas não recebem sentenças severas (Piquero et al.,
2005). Smith et al. (2007) verificou que a hipótese de um efeito inibitório e direto das
sanções formais na probabilidade de praticar uma ofensa empresarial não é suportada no
seu estudo, pois apesar de significativa ela é positiva em vez de negativa. Estes autores
viram que quando controlavam para efeitos indiretos, através de consequências percebidas
e avaliações morais, as sanções formais falhavam em inibir a intenção de ofender,
aumentando inclusive esta probabilidade prospetiva de ofensa (Smith et al., 2007).
Contudo, o efeito total (estandardizado) das sanções formais demonstra efeitos inibitórios
sugerindo que as ameaças de sanção formal não operam sozinhas mas são mediadas por
outras variáveis, nomeadamente pelas consequências percebidas e avaliações morais que
desempenham papeis importantes (Smith et al., 2007).

4.2.3 SANÇÕES INFORMAIS

Os estudos têm vindo cada vez mais a acentuar a hipótese das sanções informais serem
mais efetivas em inibir as ofensas do que as ameaças das sanções formais (Paternoster &
Simpson, 1993). Estas sanções informais poderão ser divididas em sanções informais para
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as organizações e sanções informais para os indivíduos. No que concerne à primeira
podemos ter sanções como publicidade negativa para a empresa; perda de reputação; perda
de confiança dos clientes ou do terreno para a concorrência; redução nos lucros
(Paternoster & Simpson, 1993). Ao nível individual os principais custos informais poderão
consistir na perda de respeito próprio, na perda de estatuto profissional, reputação, posição
profissional ou mesmo o seu emprego, colocar em risco quaisquer perspetivas de trabalho
futuro, e censura social por parte dos amigos, família e colegas (Paternoster & Simpson,
1996).
Os estudos de Braithwaite (1983) e Simpson (1992) viram que a ameaça e as
consequências de sanções informais, como perda de respeito próprio e do respeito de outros
significativos, eram identificados como fatores relevantes que influenciavam a tomada de
decisão, sendo a ameaça de sanções formais, quando percebida, menos influente que as
sanções informais (Elis & Simpson, 1995). Não obstante Elis e Simpson (1995) verificaram
que a certeza de perda de respeito de outros significativos, caso pratiquem o ato, reduz a
sua probabilidade, assim como se acreditassem que as suas ações poriam em causa a
reputação da firma (Elis & Simpson, 1995). No estudo de Paternoster e Simpson (1996) as
sanções informais (demissão, perda de respeito de pares, o colocar em risco quaisquer
perspetivas de trabalho futuro) eram também consideradas como variáveis com um efeito
dissuasor na intenção de cometer crimes empresariais, assim como no estudo de Grasmick
& Bursik (1990).
Simpson & Piquero (2002) verificaram uma diminuição da intenção de ofender, se o
gestor acreditasse que os seus atos podiam manchar a reputação da empresa, se o indivíduo
acreditasse que havia uma elevada probabilidade de colocar em risco oportunidades de
trabalho futuro, ou se considerasse a probabilidade de ser despedido elevada. O seu estudo
permite ainda ver que os riscos de sanção que mais ressaltam não se relacionam com os
sistemas formais de justiça, com que os gestores estão familiarizados, mas antes com
sanções informais como a confiança na conservação do seu emprego. Piquero et al. (2005)
conclui que a certeza e severidade das sanções informais individuais era inibidor da
intenção de ofender.
Smith et al. (2007) prediz uma associação negativa entre as expectativas de outcome
(nomeadamente o ser demitido do emprego, manchar a reputação da empresa, perder o
respeito de familiares, amigos e colegas, pôr em risco propostas de emprego futuras) e a
probabilidade de exercer condutas ilegais. Smith et al. (2007) vem ainda demonstrar que
tanto as avaliações morais como as expetativas de outcome desempenham importantes
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papeis mediadores para as sanções formais na inibição de comportamentos empresariais
ofensivos. Concluíram que apenas aqueles que percebem custos elevados associados à
ofensa são suscetíveis aos triggers das sanções formais. Tendo em conta que a amostra
deste estudo dota-se de elevados níveis de capital social (educação, trabalho, respeito da
família) é provável que tal interação, tal trigger , seja mais provável que noutros tipos de
população (Nagin & Paternoster, 1994; Smith et al., 2007).

4.2.4 CUSTOS AUTOIMPOSTOS

As sanções informais constituem uma forma de censura social que pode ter efeitos
nefastos quer para o indivíduo quer para a empresa (Cruz & Maltez, 2014). Custos
autoimpostos, como vergonha, foram analisados por Grasmick e Bursik (1990), que
encontraram efeitos estatisticamente significativos sobre os comportamentos, assim como
por Paternoster & Simpson (1996), considerando como fator inibidor do comportamento.
Elis & Simpson (1995) viram que indivíduos mais influenciados por sentimentos de
vergonha são menos prováveis de cometer crimes empresariais, assim como Piquero et al.
(2005) verificaram igualmente que indivíduos que antecipavam que iriam sentir vergonha
por praticar o ato inibiam a intenção de ofender.

4.2.5 CRENÇAS MORAIS

Paternoster e Simpson (1996) retiram duas implicações do papel das avaliações morais
da conduta. A primeira é que as crenças morais restringem as condutas consideradas
inadmissíveis, independentemente das considerações dos custos e dos benefícios. Por
outras palavras, o raciocínio dos autores expressa que os sentimentos morais das pessoas
configuram alguns comportamentos como “off limits” e por isso não sujeitos a cálculos de
utilidade (Paternoster & Simpson, 1996). Contudo quando um ato não é impedido por
razões morais, as pessoas sintonizam-se com os seus incentivos e desincentivos.
Embora as crenças morais sejam essencialmente individuais, desenvolvendo-se ao
longo da vida, também é de ter em conta que os empregados de uma empresa desenvolvem
e importam do seu ambiente de trabalho uma base ética e moral subjacente à organização
em que operam. Assim os valores éticos da empresa e as regras morais, que adquirem do
contexto particular da estrutura organizacional, podem por sua vez influenciar as crenças
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morais do indivíduo pois é com base nesses valores éticos e regras morais que os indivíduos
classificam as condutas como legítimas ou ilegítimas (Paternoster & Simpson, 1993). O
raciocínio moral está significativamente associado à conduta ética ou não ética no trabalho.
Não obstante, a perceção dos sujeitos e empresas quanto à legitimidade das leis, se estas
são ou não infundadas, também influencia a probabilidade das leis serem ou não cumpridas,
pois a compreensão da razão de uma determinada norma atribui uma maior facilidade ao
seu cumprimento (Paternoster & Simpson, 1993).
Alguns estudos empíricos vieram demonstrar que quando os indivíduos detêm fortes
inibições morais, contra um determinado crime empresarial, considerações de custos e
benefícios relativamente a este são praticamente supérfluas à sua intenção de ofender
(Paternoster & Simpson, 1996; Smith et al., 2007). Por outras palavras, a avaliação dos
custos e benefícios das atividades ilegais são importantes na ausência de constrangimentos
morais, já que aqueles que não são inibidos por regras morais são dissuadidos por ameaças
de sanções formais, informais e sentimentos de vergonha, e mais influenciáveis pelo clima
moral da empresa, sendo mais prováveis de cometer o crime quando percebem o ato como
uma prática comum da empresa (Paternoster & Simpson, 1996). Piquero et al. (2005)
também concluiu que aqueles que têm prescrições morais contra o crime empresarial são
menos prováveis de enveredar em ações ilegais. Para além disso, estes ainda verificaram
que quando as crenças morais eram consistentes, estas tinham um efeito dissuasor mais
acentuado do que quando não eram sólidas, ou seja, indivíduos com valores morais
consistentes inibiam atos ilícitos independentemente da sua perceção de certeza e
severidade das sanções formais (Piquero et al., 2005). Simpson & Piquero (2002) e Elis &
Simpson (1995) verificaram que a intenção de ofender diminuía se o indivíduo acreditasse
que tal ato era moralmente errado. Smith et al. (2007) analisou o efeito das avaliações
morais no crime empresarial, através das três dimensões da Escala Ética Multidimensional,
concluindo que a igualdade moral (justo/injusto, moralmente correto ou incorreto) e o
relativismo (culturalmente aceitável ou não, tradicionalmente aceitável ou não) exibiam o
efeito esperado na tomada de decisão, sendo que indivíduos com scores elevados nesta
eram indivíduos que reportavam uma menor intenção de ofender.
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4.2.6 FATORES CONTEXTUAIS E SITUACIONAIS

A decisão do indivíduo de cometer crimes empresariais também pode ser afetada pelas
características e imperativos da organização e pelo contexto situacional (Paternoster &
Simpson, 1993). Os ofensores estão situados em organizações formais caraterizadas por
distintas culturas e caraterísticas estruturais, regulando-se por códigos de conduta
específicos (Paternoster & Simpson, 1993). Há situações externas à organização, como
crises económicas e mudanças legislativas que podem afetar a decisão, por exemplo,
mudanças onerosas nas regulações legais, acopladas com políticas de gestão de redução de
custos podem produzir uma maior pressão de ofensa em empresas com baixas margens de
lucro do que em empresas que mais facilmente têm destreza para superar os custos
(Paternoster & Simpson, 1993). Um declínio ou crescimento nos mercados da empresa
podem levar os gestores a usarem meios ilegais com o intuito de ganhar estabilidade e
previsão nas vendas e lucros (Simpson, 1986). Empresas menos bem sucedidas que a
concorrência ou em declínio, podem recorrer ao crime para obter vantagens financeiras ou
restringir custos (Simpson & Piquero, 2002).
Por outro lado, a autonomia e invisibilidade que acompanha o tamanho da firma e sua
diversificação pode oferecer aos ofensores uma maior proteção relativa à deteção e sanção,
aumentando a probabilidade de delinquir (Paternoster & Simpson, 1993). A estrutura da
empresa pode oferecer uma maior flexibilidade dos recursos que esta tem a seu dispor para
resolver problemas (Yeager, 1993). Para além disso, os indivíduos podem expressar uma
maior intenção de praticar crimes empresariais se perceberem que a empresa está a perder
vantagem competitiva, se a economia da empresa se encontra fragilizada, se o cumprimento
da lei provoca desvantagens económicas consideráveis (Paternoster & Simpson, 1996).
Não obstante, as empresas que estabelecem objetivos irrealistas e punem os gestores que
falham, cria um clima de pressão e medo entre os empregados que induz a soluções
“inovadoras” quando os objetivos não são cumpridos (Reed & Yeager, 1996). Os gestores
de topo que impõem performances impossíveis em gestores de nível médio podem induzir
uma tensão, especialmente quando nas empresas escassa uma cultura de comprometimento
com condutas éticas e há uma estrutura interna de compliance ausente ou fraca (Simpson
& Piquero, 2002). Sob estas condições os gestores podem ver o crime como uma ação
razoável, dados os seus custos e benefícios, contudo tais decisões são sempre guiadas pelo
próprio sentido do autor do certo e errado, de como a ação ilegal será vista por outros
significativos para si, pela própria posição do autor em termos hierárquicos na empresa
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(tanto vertical como horizontal), pela história do autor e da empresa onde este se encontra
(Vaughan, 1998). É importante sublinhar a diferença entre ser ordenado e ordenar a prática
do ato, pois quando um empregado é ordenado a cometer um ato ilegal, este pode
argumentar que não é responsável por este, mas quando se ordena um subordinado a
praticar a ofensa o superior já assume a responsabilidade das ações do subordinado
(Simpson, Piquero, & Paternoster, 2002). Contudo, se se tivesse incluído aqui o superior
dar uma ordem indireta como “Não quero saber o que fazes, só quero que resolvas o
problema”, o superior poderia já negar alguma responsabilidade legal do ato mas obter o
beneficio deste (Simpson & Piquero, 2002).
Uma cultura ambiental empresarial que dá uma importância reduzida a códigos e
programas de conduta ética, pode encorajar os gestores a fechar os olhos a condutas menos
éticas em prol de um objetivo, sendo que tais práticas podem levar a uma erosão e uma
cultura organizacional que suporta este tipo de práticas ilegítimas (Vaughan, 1983 cit in
Simpson & Piquero, 2002). Assim, a empresa em virtude da sua estrutura e cultura pode
providenciar aos seus atores oportunidades para ofender. Tal como Vaughan (1999:289)
sumariza “as estruturas, processos e tarefas são janelas de oportunidade para uma conduta
ilegítima já que providenciam um suporte normativo para esta, meios para a sua execução
e uma dissimulação que minimiza a deteção e sanção”. Assim o crime empresarial não
pode ser reduzido a características individuais já que estas mantêm uma relação simbiótica
com a organização, mais concretamente sua cultura e estrutura.
Elis & Simpson (1995) procuraram analisar em que medida é que a decisão de praticar
uma ofensa empresarial era afetada pelas ameaças de sanções informais percebidas,
encontrando que ser ordenado a praticar a ofensa, perder terreno para a concorrência e
reconhecer que um ato ilegal é comum na empresa aumenta de forma significativa a
intenção de ofender. Contudo, a implementação de inspeções e auditorias aleatórias
aumenta a perceção dos indivíduos da probabilidade de poderem ser despedidos se
praticarem um ato ilegal pelo que refreia a sua intenção (Elis & Simpson, 1995). Vaughan
(1997) demonstrou que quando os atos ilegais se tornam normais e comuns dentro da
cultura empresarial, quem lá trabalha começa a ver tal como aceitável. O contexto
organizacional dita o que os atores definem como aceitável ou não assim como o que deve
ser valorizado (benefícios) e temido (custos) (Simpson & Piquero, 2002). Quando a
desviância é normalizada, constrangimentos externos sobre o comportamento são
minimizados.
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No estudo de Paternoster & Simpson (1996) as intenções de praticar o ato são superiores
se a empresa estiver a perder terreno para a concorrência, se o ato for percebido como
prática comum, se se acreditar que o ato é capaz de poupar à empresa uma grande
quantidade de dinheiro ou aumentar os seus lucros, se o ato for instrumental em contestar
uma lei, se se acreditar que o ato é capaz de aumentar a reputação da empresa ou se a pessoa
for ordenada a cometer o ato por um superior. Apesar de um ato de ilegalidade empresarial
poder violar o código de conduta moral de alguém, é mais provável de ser cometido se o
clima moral da empresa o tolerar, pois são as “regras do espaço de trabalho” que definem
o crime como necessário ou aceitável e não a questão de se sentir invulnerável à punição
(Paternoster & Simpson, 1996). Simpson & Piquero (2002) verificaram, por sua vez, que
as intenções de ofender são significativamente influenciadas por preocupações
instrumentais, sendo que a intenção aumenta quando a empresa está a perder terreno para
concorrentes estrangeiros, quando o ato é capaz de poupar à empresa uma grande
quantidade de dinheiro e quando o crime é visto como uma forma de mudar a lei. Não
obstante verificaram ainda que a cultura da empresa também tem um papel na tomada de
decisão, sendo que a intenção de ofender aumenta quando o ato é comum dentro da empresa
e quando os gestores são ordenados pelos seus superiores a contornar a lei (Simpson &
Piquero, 2002). Para além disso, verificaram ainda que as intenções diminuíam
significativamente se a empresa tivesse uma hotline para os empregados reportarem as
condutas ilegítimas e se um empregado tivesse sido recentemente despedido por um ato
similar (Simpson & Piquero, 2002). Piquero et al. (2005) demonstraram que três condições
do cenário exerciam um efeito significativo nas intenções de ofender do cenário, estando
negativamente associadas, nomeadamente o declínio nos lucros e vendas, o perder terreno
para a concorrência e o empregado ser severamente repreendido.

4.3 BAIXO AUTO CONTROLO

A maioria dos académicos concetualiza o CCB e o crime convencional como entidades
teóricas e clínicas distintas. Adotando uma visão contrária, Gottfredson & Hirschi (1990)
dizem que as diferenças entre estes dois tipos de crime são mais aparentes do que reais com
base na asserção de que todo o crime é produto do baixo autocontrolo (AC) (Walters &
Geyer, 2004). Na sua teoria os autores argumentam que os ofensores de CCB são tão
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versáteis e desviantes quanto as suas contrapartes comuns, isto é, tal como ladrões não se
confinam apenas a furtos ou assaltantes a roubos, também criminosos de colarinho branco
não se especializam em CCB (Walters & Geyer, 2004). O AC é a capacidade individual
de controlo sobre os seus sentimentos, impulsos e atos, é a capacidade de inibir
comportamentos impulsivos ou goal-seeking em prol de um objetivo superior (English,
1958; Drever, 1969 cit in LeBlanc, 2006). O baixo AC, é assim um traço que se desenvolve
em idade precoce, como resultado de uma socialização parental fraca, da ausência de
disciplina e de uma educação inadequada caraterizada por uma não monitorização do
comportamento da criança, por um não reconhecimento de comportamentos desviantes
desta e consequentemente da sua não punição (Gottfredson & Hirschi, 1990). LeBlanc
(2006) aponta quatro dimensões a este conceito: uma dimensão comportamental, onde se
inserem aqui características individuais como impulsividade e adoção de comportamentos
de risco que tornam o indivíduo vulnerável a agir conforme as tentações do momento; uma
dimensão cognitiva, que se caracteriza pelo “não verbal”, pelo “short-sighted” (não lhe
interessa as consequências a longo prazo mas antes satisfações imediatas); uma dimensão
emocional, que caracteriza o indivíduo como autocentrado, indiferente ou insensível ao
sofrimento e necessidade dos outros; e uma dimensão temperamental, onde o indivíduo
tem uma baixa tolerância à frustração e uma baixa capacidade para responder aos conflitos
através de meios verbais em vez de físicos, e se carateriza como insensível (tolerante à dor
física ou sofrimento).
Por sua vez, a definição de autocontrolo de Gottfredson & Hirschi (1990) levou à
identificação de 6 componentes: (1) à noção de impulsividade e inclui a tendência a
responder a estímulos tangíveis do ambiente imediato, responde à orientação para o “aqui
e agora”; (2) a preferência por tarefas simples que envolve a tendência para a falta de
persistência, diligência ou tenacidade, preferindo gratificações simples e evitando tarefas
complexas; (3) risk seeking, orientação para a aventura em vez de para o cuidado; (4) a
componente física, onde há uma preferência por este tipo de atividades em vez de
atividades cognitivas; (5) o “autocentrado”, ao serem indiferentes e insensíveis ao
sofrimento e necessidades dos outros; (6) e a componente do temperamento, que indica-os
indivíduos com baixa tolerância à frustração, e que tendem a responder aos conflitos por
meios físicos em detrimento de por meios verbais (Gottfredson & Hirschi, 1990).
Gottfredson & Hirschi (1990) afirmam ainda que indivíduos com baixo AC têm
casamentos, amizades e vias profissionais instáveis e tendem a seguir prazeres imediatos
não criminais como beber, consumir drogas, fumar, entre outros. Estas seis dimensões

36

combinam-se assim para formar um único traço unidimensional que é o autocontrolo, não
sendo formas alternativas individuais de baixo autocontrolo (Grasmick, Tittle, Bursik, &
Arneklev, 1993).
Contudo, a premissa da teoria é que é a interação entre o baixo AC e a oportunidade que
aumentam a probabilidade da atividade criminal ou análoga, sendo esta um simples meio
para satisfazer o interesse pessoal, e nunca nenhum dos dois individualmente responsável
pela atividade criminal (Gottfredson & Hirschi, 1990). A oportunidade para o crime será
assim máxima em situações onde o crime possa produzir prazeres imediatos, onde este é
mentalmente e fisicamente simples e onde existe um risco baixo de resistência ou deteção.
Em relação à operacionalização e medição dos valores de autocontrolo, Gottfredson &
Hirschi (1990) não propuseram medidas concretas, apesar de haver uma preferência por
medidas comportamentais, visto ser observado e medido o comportamento dos indivíduos
que reflitam falhas no autocontrolo. No entanto farei aqui apenas menção a Grasmick et al.
(1993), uma escala de autorresposta bastante utilizada e validada em diferentes tipos de
amostra (Grasmick et al., 1993; D. Nagin & Paternoster, 1993; Schoepfer, Piquero, &
Langton, 2014; S. Simpson & Piquero, 2002) que procura operacionalizar o construto
unidimensional de autocontrolo, de acordo com os seus 6 componentes, chegando a uma
escala com um total de 24 itens (4 para cada um dos 6 componentes) onde os indivíduos
respondem numa escala de Likert de 4 pontos desde “Discordo Totalmente” até “Concordo
Totalmente”. Os itens são agregados formando um score onde um elevado score indica um
baixo autocontrolo (Grasmick et al., 1993). Nesta investigação, foi utilizada esta escala
com intuito de medir o autocontrolo dos indivíduos, tendo já esta sido validada para a
população portuguesa por Fonseca (2002).
Nagin & Paternoster (1994) vieram a corroborar a teoria de Gottfredson & Hirschi
(1990) quando descobriram uma relação significativa entre o CCB e baixo AC, tal como
Weisburd, Waring, & Chayet (1995) determinaram que as penas de prisão não serão mais
efetivas a dissuadir CCB do que são a dissuadir outras formas de criminalidade.
Gottfredson & Hirschi (1990) aplicam os seus argumentos aos CCB dizendo que estes
são simples em termos de técnica, exigem pouco planeamento, escassa previsão e são
condenados na cultura empresarial. Contudo usam aqui como exemplar o desfalque, que
pode corresponder a tais características, mas quando tidas em conta outras ofensas como
fraude, fixação de preços, suborno, insider traiding, tal requer uma contemplação mais
racional para executar com sucesso (Reed & Yeager, 1996; Yeager & Reed, 1998).
Gottfredson & Hirshi (1990) entendem ainda que as ofensas são derivadas por um
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interesse próprio, negligenciando a extensão pela qual as razões para ofender e as
oportunidades são socialmente contruídas no quadro do contexto institucional que
enfatiza o lucro e contextos organizacionais que privilegiam o sucesso e a sobrevivência
(Reed & Yeager, 1996).
Como mencionado, Gottfredson & Hirshi (1990) definem os atos criminais como
eventos que evolvem força ou fraude para satisfação de um interesse próprio sendo fontes
de prazer fáceis e imediatas, que requerem pouco planeamento e capacidades. Contudo,
os CCB são caracterizados por uma inteligência, complexidade, especialmente em
detalhes técnicos, capacidades especificas, difícil deteção e benefícios não imediatos, pois
pode visar um objetivo futuro de estabilidade financeira da empresa (Reed & Yeager,
1996). Apesar de alguns destes crimes serem relativamente fáceis de cometer, muitos
requerem um planeamento detalhado, uma previsão, sendo mesmo a cover-up deste tipo
de crimes, para evitarem a responsabilidade civil ou criminal, muito bem planeada e
estrategicamente executada (Simpson & Piquero, 2002). Assim, dadas as características
previamente definidas de um indivíduo com baixo AC, este é incompatível com o perfil
dos ofensores de CCB caracterizados como indivíduos com relações sociais estáveis,
inseridos, com sucesso, em instituições sociais legítimas com emprego regular visto que
a realização profissional requer comprometimento, responsabilidade, planeamento,
persistência, capacidade de adiar a gratificação imediata, em prol de um objetivo futuro,
principalmente para indivíduos que queiram atingir posições de autoridade dentro de
empresas (Simpson & Piquero, 2002; Wheeler, 1988). Uma característica única do crime
empresarial é o foco nas consequências a longo prazo, as ações serem orientadas para o
futuro, sendo as violações da lei frequentemente motivadas em prol de objetivos legítimos
racionais em detrimento de gratificações imediatas impulsivas (Reed & Yeager, 1996).
No entanto, apesar de muitas decisões serem caracterizadas como decisões estratégicas
realizadas com vista a atingir objetivos futuros, outras decisões, como aquelas realizadas
em momentos de crise, deixam aos gestores pouco tempo de deliberação, requerendo uma
decisão célere, ou já se encontrando de tal maneira enraizadas pela rotina, que requerem
pouco esforço e tempo (Piquero et al., 2005).
Segundo Gottfredson e Hirschi (1987), tendo em conta que o AC se fixa muito antes
de um indivíduo ir trabalhar, a empresa e suas características estarão pouco relacionadas
com a prática do ato, apresentando apenas oportunidades físicas para tal. Contudo
também admitem que os CCB não são as melhores medidas para a sua teoria do baixo
AC, apresentando vulnerabilidades e desafios a esta e um limite à sua validade.
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O baixo AC tem sido relacionado de forma significativa com uma grande variedade
de comportamentos criminais e análogos (e.g., conduzir com álcool no sangue, pirataria
informática, shoplift), contudo apesar de relacionado com a atividade criminal e
antissocial tradicional, a literatura tem vindo a demostrar que este não é o único fator
preditivo de tais atividades (Schoepfer et al., 2014). Explicar o CCB ou crime empresarial
apenas com esta característica não é realista e não permite compreender como é que um
empresário consegue demonstrar AC noutros aspetos da sua vida mas não consegue
resistir à ofensa (Benson & Moore, 1992). Langton et al. (2006) examinaram a relação
entre baixo AC e furto de empregados, uma forma de CCB, e encontram este como um
forte preditor da intenção de ofender (Schoepfer et al., 2014). Benson & Moore (1992)
testaram a relação entre o baixo AC e crimes como fraude, desfalque e falsificação,
encontrando um suporte parcial desta, pois no que diz respeito a ofensores de CCB estes
pontuavam níveis moderados de autocontrolo. Assim, para Benson & Moore (1992) a
resposta estava nas oportunidades e motivos, pois os ofensores de CCB na ameaça de
perderem o seu estatuto adquirido e as vantagens da sua posição, perante uma
oportunidade, abandonam os seus níveis médios de AC e cedem à ofensa criminal.
Collins & Schmidt (1993) compararam 365 reclusos de CCB com 344 indivíduos em
posições de nível superior de autoridade, administrando California Personality Inventory
medindo a sua responsabilidade, socialização e AC. Estes autores verificaram que os
ofensores de CCB apresentavam níveis de AC mais baixos, especialmente em
comportamentos de tomada de risco, do que indivíduos que ocupassem cargos superiores,
caracterizando-se ainda por um histórico profissional instável, pobres hábitos de trabalho
e dificuldades em agir conforme as regras e políticas das empresas. Blickle, Schlegel,
Fassbender, & Klein (2006) estenderam o estudo de Collins & Schmidt (1993) criando
quatro cenários que envolviam a descrição de uma situação onde o ator tinha a
oportunidade de burlar o alvo, fornecendo a opção de burlar (baixo AC) ou não (elevado
AC). Como previsto pelos autores, os ofensores de CCB demonstraram menor AC que os
gestores de colarinho branco.
Wheeler (1988) aponta três padrões no que diz respeito aos CCB: indivíduos com
baixos níveis de AC que visam atingir os seus objetivos de forma impulsiva, utilizando
as oportunidades criminais para tal (correspondendo aos postulados de Hirschi e
Gottfredson); indivíduos com elevados níveis de AC que fazem uso das oportunidades
para obter poder e influência, procurando melhorar sempre a sua posição; e os intermédios
que aproveitam as oportunidades criminais consoante as suas circunstâncias, sendo que
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se estiverem a experienciar uma situação de ameaça à sua posição o seu nível de AC
moderado cede à oportunidade, levando à conduta criminal. Nesta linha Spahr e Alison
(2004) afirmam que o envolvimento no crime não pode ser tido em conta no seu passado
ou na complexidade da natureza humana mas antes no contexto imediato, sendo que o
AC pode variar conforme as circunstâncias que se apresentam, levando a que sujeitos
com elevado nível de AC pratiquem crimes em situações de oportunidade e/ou crise.
Sujeitos beneficiários de uma posição de confiança, dos quais se presume que tal não será
violada, numa situação de crise podem usufruir da sua posição para fins ilícitos (Sousa &
Cruz, 2014).
Por outro lado Piquero & Simpson (2002) procuram perceber a relação entre a intenção
individual de ofender, os processos organizacionais e o AC numa amostra de estudantes de
MBA e alguns gerentes, através de um conjunto de vinhetas que incluíam tanto fatores
individuais como organizacionais associados às decisões de ofensa. Estes autores
encontraram que medidas comportamentais de baixo AC não estavam significativamente
relacionadas com a intenção de praticar crimes empresariais, havendo uma relação mais
forte entre os aspetos organizacionais e intenções individuais (Simpson & Piquero, 2002).
Piquero & Benson (2004) sugerem que ofensores de CCB caracterizados por um elevado
AC cometem crimes pelo medo da perda de estatuto, vendo este como resposta. Piquero,
Schoepfer, & Langton (2008) e Piquero et al. (2005) introduziram um outro conceito que
consiste no “desejo de controlo”, ou seja, o desejo natural que os indivíduos possuem de
controlar os acontecimentos à sua volta, tendendo a ser indivíduos caracterizados como
assertivos, que procuram influenciar o outro, quando isso lhe traz vantagens ou permite
evitar algo desagradável, falhando também, muitas vezes, em antecipar consequências
futuras. Estes autores procuraram testar qual dos dois construtos, desejo de controlo ou AC,
apresentava uma maior relevância na intenção de praticar crimes empresariais chegando à
conclusão que o desejo de controlo está positivamente e de forma significativa relacionado
com as intenções de praticar este tipo de crimes, sendo que mesmo controlando os níveis
de AC, este não perde a sua significância (Piquero et al., 2005, 2008). Piquero et al. (2008)
utilizou tanto medidas atitudinais como comportamentais do AC, para a sua
operacionalização, para ver se os seus efeitos variavam consoante a medida do construto,
contudo nenhuma destas medidas emergiu como indicador significativo das intenções de
praticar crimes empresariais. Holtfreter, Reisig, Piquero, & Piquero (2010) procuraram
testar como é que o baixo AC explicava a fraude tanto em termos de ofensa como de

40

exposição à vitimização, encontrando uma relação negativa entre o baixo AC e a
probabilidade de praticar fraude.
Tendo em conta a persistência de alguma evidência da influência do AC no crime
empresarial, este elemento vai assim ser inserido no presente estudo.
Sumariando, os resultados redigidos neste enquadramento teórico do modelo
permitem demonstrar que a tomada de decisão relativamente ao crime empresarial vai ser
produto de fatores como sanções formais, informais e benefícios, ao nível individual e
empresarial, considerações de moralidade, características situacionais e individuais,
nomeadamente autocontrolo, e custos autoimpostos, como sentimentos de vergonha. Por
conseguinte, será com base nestes fatores que se irá testar o modelo da escolha racional
passando-se assim, no próximo capítulo, à descrição da sua aplicação empírica.
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CAPÍTULO II - ESTUDO EMPÍRICO

1. OBJETIVOS E QUESTÕES DE INVESTIGAÇÃO
Tendo em conta a discussão teórica apresentada na parte I desta dissertação, é passível
de se compreender que entre os modelos teóricos que têm vindo a ser empregues na
explicação das ofensas das empresas, o desenvolvimento teórico mais promissor na
tentativa de ilustração destas enquadra-se no quadro da Teoria da Escolha Racional
(Paternoster & Simpson, 1996). Tal como outros tipos de ofensores, indivíduos de
organizações empresariais são sensíveis a variações nos custos e nos benefícios percebidos
das suas ações e a influências normativas, visto a própria lógica do mercado envolver uma
ponderação dos custos e dos ganhos das atividades económicas, com vista a uma
maximização dos lucros (Paternoster & Simpson, 1996).
Assim, o objetivo central deste estudo consiste em compreender o processo de tomada
de decisão dos indivíduos, na adoção de comportamentos empresariais não éticos e ilegais,
testando empiricamente a versão do modelo da escolha racional desenvolvido por
Paternoster e Simpson, já previamente explanado, no contexto português. A escolha deste
modelo justifica-se pelo design singular deste modelo teórico, orientado especificamente
para a explicação do crime empresarial, consagrando-se como um modelo geral e completo
do controlo social deste tipo de crime.
Não obstante, este estudo constitui também uma extensão de trabalhos como Bouffard
et al. (2008) e Decker & Logie (1993) comparando uma amostra de reclusos de colarinho
branco, com uma amostra de reclusos detidos por ofensas convencionais, uma amostra de
estudantes e uma amostra de empresários, analisando e assinalando as diferenças entre
estes quatro grupos distintos, nas variáveis patentes no Modelo da TER de PaternosterSimpson, destacadas como relevantes e associadas à intenção de praticar um crime
empresarial. Procura-se assim analisar se as variáveis explicativas da intenção de praticar
um crime empresarial são as mesmas independentemente do grupo a que o indivíduo
pertença, se têm o mesmo efeito e o mesmo sentido nos quatro grupos, e se são idênticas
num cenário de poluição ambiental e num cenário de suborno. Em termos de objetivos
específicos pretende-se:
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1. Compreender se a intenção de delinquir aparece positivamente associada aos
benefícios percebidos e para que tipos de benefícios essa associação permanece
significativa nos quatro grupos de indivíduos;
2. Compreender a intenção de delinquir aparece negativamente associada a sanções
formais, a sanções informais e a avaliações morais sobre o ato nos quatro tipos de
indivíduos;
3. Compreender se as sanções informais percebidas pelos indivíduos têm um efeito
dissuasor superior às sanções formais percebidas;
4. Compreender

se

as

crenças

morais

constrangem

significativamente

o

comportamento;
5. Compreender se a intenção de ofender varia inversamente com o nível de
autocontrolo;
6. Compreender o efeito de fatores contextuais na intenção de delinquir, analisando a
relação entre os fatores contextuais e a intenção de delinquir.
Os benefícios, sanções formais/informais previamente mencionados nos objetivos
referem-se tanto a benefícios e sanções para o indivíduo como para a empresa,
averiguando-se estes objetivos tanto na amostra em geral como nos quatro grupos
individualmente para posterior análise comparativa. Até à data não existem estudos
comparativos que examinem a possível variabilidade entre os quatro grupos representados
nas quatro subamostras com que se trabalha no presente estudo. Como referido na secção
seguinte, a investigação sobre as diferenças entre uma amostra de ofensores e potenciais
ofensores neste âmbito é escassa. Este estudo irá assim examinar se os custos, os benefícios
e características organizacionais e individuais terão impactos na probabilidade de ofender
nos vários grupos, analisando as similaridades entre eles. Os participantes foram
confrontados com dois cenários hipotéticos de crime empresarial (um de poluição
ambiental e um de suborno) examinando as diferenças no tipo de consequências e decisões
reportadas nestes.
Tendo em conta os objetivos fixados, neste estudo pretende-se dar resposta às seguintes
questões de investigação:
- Serão as sanções formais e informais dirigidas ao indivíduo e à empresa instrumentos
eficazes na dissuasão deste da prática do delito empresarial?
- A probabilidade de praticar um crime empresarial relaciona-se negativamente com os
custos autoimpostos, com as inibições morais e com o autocontrolo?
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- Os benefícios percebidos do ato aumentam a probabilidade de praticar um crime
empresarial?
- Quais as características do cenário que são percebidas como relevantes na intenção
de ofender?
- Em que medida os quatro grupos de indivíduos apresentam diferenças entre si em
matéria de eficácia dos instrumentos de dissuasão?
- Quais as diferenças apresentadas pelos quatro grupos de indivíduos em termos de
variáveis passiveis de indução do comportamento criminal?
- Será que as variáveis explicativas com um efeito significativo na intenção de cometer
um crime empresarial diferem entre cenários?
No presente estudo a variável dependente corresponde à intenção de praticar um crime
empresarial (poluição ambiental ou suborno). Consideram-se como independentes as
seguintes variáveis: benefícios; sanções formais percebidas como dirigidas contra si e
contra a empresa; sanções informais percebidas como dirigidas contra si e contra a
empresa; custos autoimpostos; inibições morais; caraterísticas do cenário e autocontrolo.

2. METODOLOGIA

2.1 DESENHO DE INVESTIGAÇÃO
Tendo em conta a perspetiva nomotética deste estudo, com base nos objetivos de
investigação previamente estipulados, e deduzidos a priori a partir da teoria estabelecida,
será adotado um enfoque quantitativo, para o exame das relações entre variáveis,
congruente com o método de recolha de dados e com o tipo de análise (estatística)
realizado. Privilegia-se um desenho não experimental de tipo transversal, em virtude da
inexistência de manipulação das variáveis, ou seja, o estatuto das variáveis é dado pelo
modelo teórico, não podendo inferir causalidade. É ainda caracterizado como um estudo
transversal, cross-sectional, pois a recolha de dados, foi realizada a partir de um
questionário, é apenas circunscrita a um único momento temporal determinado, visando
averiguar a associação entre variáveis (Marôco, 2010).
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2.2 CONSTITUIÇÃO DA AMOSTRA
Dada a complexidade do CCB e o facto de muitas condutas desta natureza ficarem fora
do âmbito de aplicação da lei ou serem desconhecidas, há uma grande dificuldade de
investigação empírica. A natureza deste tipo de crime faz com que a escassez de dados,
devido ao problema das cifras negras seja acentuada. Apesar do modelo proposto por
Paternoster e Simpson (1993) ser considerado um modelo completo, há uma escassez de
contraprova empírica sobre o impacto efetivo de cada uma das variáveis na escolha dos
indivíduos (Cruz & Maltez, 2014). A maioria dos estudos que ligam a TER ao crime
empresarial utilizam um tamanho amostral limitado, ou amostras de estudantes, pelo que
as caraterísticas individuais e do cenário consideradas por estes como importantes, podem
não ser generalizáveis a outras populações, nomeadamente a uma amostra de reclusos
condenados por CCB.
A crítica recorrente na literatura ao uso de amostras de estudantes, principalmente neste
tipo de estudos, prende-se com a sua experiência de vida reduzida, principalmente em
termos empresariais, que os inibe de uma identificação ou compreensão mais precisa dos
cenários hipotéticos e de respostas mais coerentes ao cenário em questão. Num dos poucos
estudos existentes que tentam comparar amostras de estudantes com amostras de ofensores
(Decker & Logie, 1993) constatou-se que os estudantes eram substancialmente menos
prováveis de reportar uma intenção de praticar o crime de roubo descrito no cenário
hipotético (mesmo quando apresentados baixos níveis de certeza quanto aos custos) do que
os ofensores. Para além disso, concluíram que os dois grupos respondem de forma diferente
aos potenciais custos e benefícios da ofensa, não sendo os estudantes particularmente
responsivos quer a custos quer a benefícios ao contrário dos ofensores (Decker & Logie,
1993). Estes autores defenderam que estudos futuros relativos à dissuasão, e por extensão
TER, devem incluir ofensores nas suas amostras, uma vez que, estudos com estudantes ou
populações não ofensoras podem exibir resultados que não são generalizáveis à população
ofensora.
Por esse motivo, este estudo socorre-se de outros grupos de indivíduos – empresários,
ofensores de crimes empresariais e ofensores comuns – a par de um grupo de estudantes
universitários. A inserção deste último grupo justifica-se não só por ser prática da maioria
dos estudos conhecidos (Elis & Simpson, 1995; Paternoster & Simpson, 1996; Piquero et
al., 2005; Schoepfer et al., 2014; Simpson et al., 2002; Smith et al., 2007), permitindo uma
discussão mais ampla dos resultados, mas também se justifica por se tratarem de indivíduos
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num período de decisão quanto às suas carreiras, podendo vir a encontrar-se numa situação
de possível ofensa (Schoepfer et al., 2014). A consideração do grupo de empresários validase pela sua experiência empresarial e por uma maior facilidade de identificação pessoal
com os cenários apresentados, podendo estes assumir tanto a qualidade de “potenciais
ofensores” como de “ofensores não detetados pelo sistema de justiça”. Já a inserção de
reclusos prende-se com a apreciação de dois grupos de ofensores detetados e punidos pelo
sistema de justiça sendo que um foi condenado por crimes empresariais e outro por crimes
comuns.
A consideração de reclusos na amostra apoia-se igualmente no que alguns autores
referem - Nagin & Paternoster (1991) e Williams & Hawkins (1986) sugeriram que a
investigação na TER necessitava de considerar os processos de tomada de decisão daqueles
que realmente praticaram aquele tipo de ofensas descritos nos cenários hipotéticos. Não
obstante, estudos etnográficos e longitudinais da TER têm vindo a demonstrar conclusões
conflituantes relativamente ao impacto dos custos e benefícios nas decisões de ofensores e
estudantes (Bouffard et al., 2008). Assim, é de importância examinar se a teoria é capaz de
explicar tanto comportamentos criminais hipotéticos em ofensores reais como em amostras
de potenciais ofensores.
Com esta questão, é relevante determinar se os tipos de consequências considerados
tanto por empresários, como por estudantes e reclusos é similar, visto ser possível que
ofensores considerem um conjunto de consequências diferentes em comparação a não
ofensores (similarmente ao efeito experiencial descrito por Paternoster et al. (1983) onde a
experiência prévia de ofensa, sem apreensão, influencia a certeza percebida e a severidade
dos custos). Os poucos estudos que até agora tentaram comparar diferenças nos conceitos
da escolha racional entre ofensores e não ofensores têm vindo a demonstrar resultados
mistos em termos de poder explicativo da teoria para cada grupo (Bouffard et al., 2008).
Similarmente, poucos estudos examinaram os tipos de consequências relevantes para as
decisões de cada grupo. Bouffard et al. (2008), no seu estudo, demonstraram existir
diferenças significativas nos a vários tipos de custos e benefícios que cada grupo reportava
como relevantes para as suas decisões de ofender. Paternoster et al. (1983) observaram que
os delinquentes veem os riscos de sanção mais baixos que as suas contrapartes não
delinquentes, o que pode refletir um efeito experiencial onde os ofensores examinam o
risco de deteção e punição como mais baixo do que o antecipado.
Grande parte da investigação criminológica concernente à TER examinou o efeito dos
vários custos e benefícios nas decisões de ofensa, mas foram realizados poucos estudos
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com cenários hipotéticos que usaram amostras de ofensores, sendo ainda mais escassos os
estudos que os comparam com amostras de estudantes (Bouffard et al., 2008). A
generalização das conclusões obtidas com populações não ofensoras, como estudantes, a
populações ofensoras é uma das grandes críticas à investigação da escolha racional e teorias
de dissuasão (Bouffard et al., 2008), daí a importância de integrar no presente estudo,
empresários e reclusos de crimes empresariais para além dos estudantes. A ulteriora
descoberta das reduzidas diferenças nos resultados entre estes grupos contribuirá para a
discussão sobre a utilidade das amostras de estudantes em estudos com resultados
generalizáveis a populações de ofensores.
Por essa mesma razão, na presente investigação utilizou-se quatro subamostras distintas,
incluindo ofensores. Uma amostra de estudantes, comummente utilizada pelos estudos
prévios, uma amostra de empresários, que consiste no grupo alvo apto a praticar tais tipos
de crimes (podendo aqui estar presentes indivíduos que praticaram este tipo de crime, mas
não foram detetados), e reclusos tanto de CCB (indivíduos que praticaram este tipo de
crime e foram detetados e punidos) como de ofensas comuns.
No presente estudo procedeu-se a quatro momentos de amostragem diferentes, com
três metodologias de amostragem diferentes. A amostra é constituída por 418 indivíduos
divididos em 4 grupos, um grupo de estudantes universitários (n = 101), um grupo de
empresários (n = 114), um grupo de reclusos condenados por CCB (n = 101) e um grupo
de reclusos condenados por outro tipo de ofensas designadas de convencionais (n = 102).

Tabela 1 – Distribuição da Amostra

Total Geral

N
418

%
100

Estudantes

101

24,2

Empresários

114

27,3

Reclusos condenados por Colarinho Branco (CCB)

101

24,2

Reclusos condenados por Ofensas Comuns (OC)

102

24,4

A amostra de estudantes universitários foi selecionada a partir de uma amostragem
por conveniência limitada à Universidade do Porto (UP). Foi enviado um email dinâmico
a todos os estudantes da UP, com o link do questionário online da presente investigação,
após solicitada à reitoria a divulgação do apelo à participação da comunidade discente de
toda a UP. No âmbito do grupo de empresários, foi utilizada uma amostragem de

47

propagação geométrica (snowball), visto serem sujeitos de difícil acesso (Marôco, 2010).
Selecionou-se um indivíduo de interesse, mais concretamente um gestor pertencente a
uma empresa farmacêutica, que recomendou e repassou o link do questionário online a
outros indivíduos empresários, que por sua vez reenviou a outros, aumentando a dimensão
da amostra geometricamente.
No que diz respeito aos reclusos, antes de qualquer processo de amostragem foi
elaborado um pedido de acesso aos estabelecimentos prisionais, à Direção Geral de
Reinserção e Serviços Prisionais (DGRSP), sendo autorizada a aplicação do questionário,
no âmbito da investigação científica, junto dos reclusos. Foi assim posteriormente
estabelecido contacto com os Estabelecimentos Prisionais, aos quais foi transmitida a
informação sobre a autorização de acesso, de modo a apresentar os objetivos e
metodologias do estudo e agendar a recolha de dados conforme a disponibilidade
individual de cada estabelecimento prisional. Quer condenados por CCB quer
condenados por ofensas comuns, estes indivíduos foram selecionados através de uma
amostragem por conveniência, onde foram estabelecidos critérios de seleção. É
primariamente de referir que este tipo de abordagem é vantajoso pela sua rapidez e
facilidade de acesso, contudo é de ter em consideração que este tipo de amostras podem,
ou não, ser representativas da população, pelo que os resultados extrapolados devem
apenas ser tidos em conta para a amostra (Marôco, 2010). Os indivíduos reclusos são do
sexo masculino e pertencentes aos Estabelecimentos Prisionais de Carregueira, Linhó e
Sintra, de acordo com a autorização da DGRSP. Não obstante foram excluídos reclusos
que no seu processo apresentassem uma habilitação literária inferior ao 6º ano, por se
considerar que estes poderiam ter uma menor capacidade de compreensão do cenário e
das questões realizadas. É de referir que todos os participantes deste estudo leram e
assinaram um formulário de consentimento informado onde se explicitava os objetivos
deste estudo (Anexo II).
Como referido a amostra é constituída por dois grupos de indivíduos reclusos,
diferenciados consoante o tipo de crime cometido e condenado, designados por reclusos
de CCB e reclusos de ofensas comuns (OC). A operacionalização da variável CCB
baseou-se num critério baseado na ofensa e não no ofensor, ou seja, com base na definição
e tipificação legal dos crimes. Designamos assim reclusos condenados por CCB com base
na ofensa cometida e criminalizada no ordenamento jurídico português, em detrimento
do seu estatuto social ou ocupacional. Esta é uma abordagem utilizada em diversos
estudos empíricos (Benson & Moore, 1992; Piquero & Benson, 2004; Walters & Geyer,
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2004; David Weisburd, Chayet, & Waring, 1990; David Weisburd et al., 1995; Wheeler,
1988). Os crimes selecionados como CCB tiveram por base investigações anteriores
realizadas pela Escola de Criminologia, apoiando-se na listagem fornecida pelos estudos
Cruz, Faria, Lamas Leite, & Sousa (2015) e Faria, Cruz, Lamas Leite, & Sousa (2012)
tendo sempre em conta, aquando da leitura de processos e seleção destes por tipo de crime
praticado, alterações na legislação portuguesa ao longo dos anos. Os tipos de crime
considerados para esta investigação encontram-se estipulados em anexo (Anexo I), como
já previamente mencionado. Tal como Benson & Moore (1992) e Wheeler (1988) não se
reivindica que os crimes compreendidos nesta listagem correspondam ao corpo total de
ofensas que possam ser consideradas CCB, contudo acredita-se que sejam representativas
de tal, inserindo-se todos os crimes nesta estipulados, em pelo menos uma definição de
CCB providenciando uma ampla e heterogénea visão do que a maioria considera como
atividade criminal de colarinho branco.
A amostra total é assim composta por 418 indivíduos dividida por 4 grupos (ver
Tabela 1), tendo os dados sido recolhidos em dois grupos via online (grupo de estudantes
e empresários) e nos restantes dois em contexto prisional. As características
sociodemográficas da amostra apresentam-se na Tabela 2, sendo de sublinhar o elevado
número de estrangeiros na amostra quer de reclusos condenados por CCB (23,8%) quer
na amostra de reclusos condenados por OC (14,7%). Contudo, apesar de um pouco
elevado ambas têm uma certa equivalência na população associada, pois segundo Aebi,
Mélani, Berger-Kolopp, & Burkhardt (2017) 16,2% dos indivíduos reclusos em Portugal,
em 2017, eram estrangeiros. Tal valor elevado poderia ainda ter a sua fundamentação na
dupla nacionalidade dos indivíduos, que assinalavam apenas no questionário aquela com
que se identificavam mais.
Para efeitos de simplicidade, nas tabelas são denominados os reclusos de colarinho
branco como reclusos CCB e os reclusos de ofensas comuns como reclusos OC (tais
abreviações irão prevalecer para as restantes tabelas).
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Tabela 2 - Características sociodemográficas dos participantes (n=418)
Amostra
Geral

Estudantes

Empresários

N / M % / DP N / M % / DP N / M % / DP

Reclusos CCB

Reclusos OC

N / M % / DP

N / M % / DP

<,0011

Sexo
Feminino

112

26,8%

66

65,3

46

40,4

Masculino

306

73,2%

35

34,7

68

59,6

Idade

p

38,34

Min-Max

12,379 27,55 9,245
18 - 68

101

100

102

100

44,68 10,204 44,25 11,151 36,07 10,323 <,0012

18 - 60

22 - 68

24 - 67

21 - 68
<,0011

Escolaridade
< Licenciatura

239

57,2%

34

33,7%

35

30,7%

76

75,2%

94

92,2%

≥ Licenciatura

179

42,8%

67

66,3%

79

69,3%

25

24,8%

8

7,8%
<,0011

Nacionalidade
Portuguesa

371

88,8%

94

93,1%

113

99,1%

77

76,2%

87

85,3%

Estrangeira

47

11,2%

7

6,9%

1

0,9%

24

23,8%

15

14,7%

Experiência

<,0011

Empresarial
Sim

202

48,3%

30

29,7%

72

63,2%

78

77,2%

22

21,6%

Não

216

51,7%

71

70,3%

42

36,8%

23

22,8%

80

78,4%

10,85

8,519

6,07

4,653

11,85

9,631

8,39

Anos
experiência

12,54 7,345

9,418 <,0012

empresarial
Min-Max

1 - 40

1 - 19

1 - 30

2 - 40

1 - 40

Experiência
<,0011

Pessoal dos
Cenários
Sim

98

23,4

11

10,9

30

26,3

41

40,6

16

15,7

Não

320

76,6

90

89,1

84

73,7

60

59,4

86

84,3

Conhecimento
,0051

pessoal dos
cenários
Sim

191

45,7

38

37,6

56

49,1

59

58,4

38

37,3

Não

227

54,3

63

62,4

58

50,9

42

41,6

64

62,7

1Teste

de Independência (Qui-quadrado)

2Teste

de Kruskal-Wallis
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Um outro dado a realçar corresponde à “experiência empresarial” na amostra de
empresários. Apesar de 36,8% dos empresários responderem que não tinham experiência
empresarial é de sublinhar que tendo em conta o tipo de amostragem realizado, todos os
indivíduos presentes neste grupo detinham experiência empresarial. Esta percentagem
pode dever-se, ao tipo de pergunta circunscrita e fechada realizada que questiona se o
indivíduo já tomou decisões de natureza executiva, exemplificando com a função de
gestão. Este tipo de questão pode ter levado o indivíduo apenas a considerar este tipo de
funções, este exemplo, aquando da sua resposta, e por isso responder negativamente,
apesar da questão pretender também englobar empresários e gestores de outras posições
na empresa e com outro tipo de responsabilidades. Uma outra explicação pode se
relacionar com a presença de recém-licenciados nesta subamostra que apenas têm meses
de experiência. Assim estes 36,8% são indivíduos que já estiveram/estão inseridos em
empresas, visto o próprio método de amostragem, por bola de neve, permitir assertar tal,
tendo assim o questionário apenas sido repassado e respondido por indivíduos inseridos
em empresas e com experiência empresarial (apesar desta poder ser reduzida), contudo
poderão ser indivíduos com outro tipo de funções, nomeadamente administrativas ou
informáticas, ou indivíduos que detenham posições na empresa ainda de nível baixo não
detendo de autonomia completa para uma tomada de decisões.
O valor de p-value (p<,005), resultante do teste do Qui-quadrado, nas variáveis
assinaladas na Tabela 2, permite concluir que existem diferenças estatisticamente
significativas entre os quatro tipos de indivíduos ao nível da nacionalidade, escolaridade,
experiência empresarial e experiência/conhecimento pessoal dos cenários. O valor de pvalue (p<,001), proveniente do teste de Kruskal-Wallis para as variáveis quantitativas,
permite concluir que existem diferenças significativas ao nível da idade e dos anos de
experiência empresarial entre os 4 grupos, apresentando o grupo de estudantes e reclusos
OC uma distribuição diferente dos restantes.

2.3 PROCEDIMENTOS, INSTRUMENTOS E MEDIDAS
Sendo os objetivos desta investigação compatíveis com estudos já existentes, a
construção do instrumento e os procedimentos do estudo irão apoiar-se em instrumentos já
pré testados, revistos e administrados em grupos de estudantes de MBA e pequenos grupos
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de gestores executivos (e.g. Elis & Simpson, 1995; Paternoster & Simpson, 1996b; Piquero
et al., 2005; Smith et al., 2007).
Não estando o instrumento, neste caso o questionário, (e.g., Paternoster & Simpson,
1996b; Reidenbach & Robin, 1990; Smith et al., 2007) traduzido e validado para português,
a sua tradução, adaptação e validação cross-cultural seguiu um processo multistep com
base nas recomendações e guidelines de Beaton, Bombardier, Guillemin, & Ferraz (2000)
e Sousa & Rojjanasrirat (2010). Antes de mais, foi enviado um email aos autores a pedir
autorização para a utilização e fornecimento do instrumento, explicando o propósito, visto
este não se encontrar disponível. O instrumento original foi em primeiro lugar traduzido
para português por dois tradutores independentes com fluência em inglês (língua original
dos instrumentos). Um deles dotava-se de conhecimento na terminologia e área de
conteúdo do construto do instrumento, dos conceitos a serem examinados no questionário,
e o outro não detinha um background ligado a esta temática de modo a poder detetar
diferentes significados e oferecer uma tradução que reflete a linguagem utilizada pela
população (Beaton et al., 2000). Posteriormente as instruções, itens e formatos de resposta
das duas versões de tradução, juntamente com o instrumento original, foram comparadas
por um terceiro tradutor independente de modo a ter em conta ambiguidades e
discrepâncias e se chegar a um consenso (Sousa & Rojjanasrirat, 2010). Devia ainda ter
sido realizada uma back translation, onde dois outros tradutores independentes, cuja língua
materna fosse o inglês, traduziriam esta primeira versão do instrumento traduzido de volta
para o inglês, sendo ignorantes relativamente ao instrumento original. Contudo tal não foi
possível por não se ter conseguido arranjar dois tradutores cuja língua materna fosse o
inglês. Este é um processo que visa validar e assegurar que a versão traduzida reflete os
mesmos conteúdos de itens que o instrumento original, realçando inconsistências e erros
concetuais na tradução (Beaton et al., 2000).
Foi ainda realizado um pré-teste, a 3 indivíduos, com posteriores entrevistas, de modo
a compreender o tempo de duração do questionário; analisar a relevância, clareza e
compreensão das questões, e verificar a possível presença de elementos não realistas nos
cenários. Tal permitiu remover itens redundantes ou teoricamente irrelevantes, perspetivar
dificuldades sentidas na perceção ou interpretação de determinadas questões, ajustar itens,
corrigir erros, preencher lacunas, atender a combinações problemáticas no cenário,
eliminar cenários não realistas e verificar a necessidade de encurtamento do instrumento.
Este processo providencia assim uma certa validade de conteúdo. O instrumento final foi
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ainda sujeito à aprovação da Comissão de Ética da Faculdade de Direito da Universidade
do Porto.
Todos os momentos de recolha de dados da presente investigação foram assim efetuados
a partir da aplicação de um único questionário. Este apresentava uma folha de rosto, para
consentimento dos indivíduos, com uma nota introdutória de pedido de colaboração
incluindo nesta uma breve descrição do propósito e âmbito do estudo, informação relativa
à confidencialidade e anonimato das respostas, e salientando-se a não divulgação dos dados
a qualquer elemento dos estabelecimentos prisionais ou autoridade prisional/judiciária
(Anexo II).
O instrumento de recolha de dados, consiste num questionário de autoadministração,
constituído essencialmente por respostas fechadas, já que estas permitem uma
uniformização das respostas, uma comparação destas ao nível dos diferentes inquiridos, e
um tratamento estatístico mais simples (Lee, 2006). Contudo, para melhor estudar os
processos de pensamento, a tomada de decisão, no momento de praticar ou refrear o ato
criminal, são incluídos cenários hipotéticos já que estes permitem uma maior fiabilidade
das respostas dos indivíduos (Exum & Bouffard, 2010; Klepper & Nagin, 1989). A
utilização do método de cenário hipotético acarreta críticas, nomeadamente questões
relativas a se a intenção de ofensa solicitada, através do uso dos cenários hipotéticos,
representa de forma precisa, a probabilidade real de adotar o comportamento ofensivo
(Bouffard et al., 2008). Pogarsky & York (2004) reviu a literatura demonstrando a relação
entre intenções de ofensa e comportamento criminal passado e futuro. O cenário hipotético
permite avaliar o impacto instantâneo das perceções na tomada de decisão, mesmo se essas
decisões forem hipotéticas.
Assim, para um teste empírico do modelo da escolha racional do crime empresarial o
questionário utilizado na presente investigação (ver anexo III) é composto por três grandes
grupos (119 questões no total), sendo os dois primeiros grandes grupos iguais, apenas
diferindo o cenário hipotético, ou seja, no primeiro grande grupo temos um cenário de
Poluição Ambiental e no segundo grande grupo um cenário de Suborno ambos seguidos de
questões relativas à situação descrita no cenário. Estes cenários descrevem situações
hipotéticas, mas contextualmente especificas, que envolvem a prática de um crime
empresarial, pedindo assim aos participantes que os leiam e posteriormente respondam às
questões que se seguem sob a instrução de se imaginarem como o gestor descrito e
empregue pela empresa retratada. Os cenários apresentados têm por base estudos prévios
do crime empresarial (Elis & Simpson, 1995; Paternoster & Simpson, 1996b; Piquero et
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al., 2005; Smith et al., 2007), sendo usadas duas das quatro vinhetas do instrumento
original, com algumas alterações, dado após o pré-teste, serem vistas como necessárias de
modo a encurtar o questionário e o tempo de preenchimento, e para tornar-se mais próximo
do contexto português e de mais fácil compreensão para os indivíduos. Dos quatro crimes,
das quatro vinhetas, selecionou-se o crime de poluição ambiental, muitas vezes não
associado a um crime empresarial pela população em geral, e o crime de suborno, um crime
caraterizado rapidamente como empresarial, visto serem ambos facilmente reconhecidos
pelos indivíduos, dada a sua publicidade pelos media, e cenários passíveis de melhor
entendimento pelos indivíduos.
Os dois primeiros grandes grupos dividem-se em 4 subgrupos cada. Em cada cenário
hipotético o gestor decide praticar o ato ilegal, pelo que a primeira questão que será
realizada aos indivíduos é a probabilidade de estes agirem como o gestor descrito no
cenário, sob aquelas circunstâncias. Aqui o outcome da variável dependente não será o
comportamento real, mas antes a intenção auto reportada de ofensa, sendo esta intenção
usada não como proxy direto do comportamento real, mas como indicador do estado
motivacional que existe a priori da prática do ato, sendo uma reflexão da predisposição
para a prática deste. Apesar de poderem ser levantadas objeções relativamente a serem
medidas as intenções e não o comportamento efetivo, já que estas não são necessariamente
equivalentes, é de referir que o uso das intenções comportamentais tem uma longa história
de sucesso na psicologia social e estudos da dissuasão, suportando que as intenções são
indicadores próximos concordantes com o comportamento real (Beck & Ajzen, 1991;
Fishbein & Ajzen, 2005; Grasmick & Bursik, 1990; Nagin & Pogarsky, 2001; Piquero et
al., 2005). Green (1989) demonstrou que a correlação entre projeções e comportamentos
efetivos era uma boa correlação (r =.80) (Piquero et al., 2005).
É ainda questionado aos indivíduos se consideram o cenário realista (Sim ou Não). A
não exclusão dos indivíduos que consideraram os cenários como não realista ou credível
(Ver Tabela 3) baseia-se nos dados obtidos por Paternoster e Simpson (1996) que quando
mantiveram na amostra os indivíduos que reportaram o cenário como não realista
verificaram que não havia diferenças significativas relativamente a quando os retiravam.
Para além disso, no primeiro subgrupo o participante avalia ainda a probabilidade de
praticar o ato se estivesse na presença de certos fatores contextuais, visando-se assim
estimar o efeito que tais fatores têm na inclinação de ofender, e ainda o quão imoral
consideram o ato do gestor descrito no cenário. Os fatores situacionais presentes nestas
questões foram retirados do conjunto de dez dimensões, com diversos níveis, presumidos
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como influenciadores da decisão de cometer crime empresarial, desenvolvidas por
Paternoster e Simpson (1996) (ver anexo IV).

Tabela 3 – Distribuição da Amostra quanto ao realismo dos cenários
Cenário 1
Sim

Cenário 2
Não

Sim

Não

Amostra Total

N
340

%
81,3

N
78

%
18,7

N
336

%
80,4

N
81

%
19,4

Estudantes

95

94,1

6

5,9

93

92,1

8

7,9

Empresários

96

84,2

18

15,8

100

87,7

14

12,3

Reclusos de Colarinho Branco

75

74,3

26

25,7

71

70,3

30

29,7

Reclusos de Ofensas Comuns

74

72,5

28

27,5

72

70,6

29

28,4

As questões dos restantes três subgrupos basearam-se no questionário de Paternoster &
Simpson (1996). No segundo subgrupo é aplicada uma bateria de questões, baseadas e
retiradas de Paternoster e Simpson (1996), onde se pede para estimar a probabilidade de
ocorrerem diferentes tipos de sanções formais quer para a empresa quer para o indivíduo
numa escala de 10 itens que varia de 0% a 100%. Não obstante, o terceiro subgrupo
comporta um conjunto de questões que incide sobre os custos do crime percebidos, tanto
para si como para a empresa, nomeadamente sobre a probabilidade de sanções informais e
custos autoimpostos, pedindo para estimar numa escala de 10 itens que varia de 0% a 100%.
O último subgrupo visa examinar a severidade das diferentes sanções formais e informais
para o indivíduo pedindo ao participante para classificar de 0 (nenhum problema) a 10
(enorme problema) a gravidade de cada uma das situações para si, e ainda para estimar
quão emocionante seria para si e quanto melhoraria a sua carreira.
No terceiro e último grande grupo são realizadas ao indivíduo algumas questões de
caráter sociodemográfico e profissional, nomeadamente sexo, idade, etnia, nacionalidade,
estado civil, nível de escolaridade completo, situação profissional, se já tomou decisões de
natureza executiva e já experienciou ou teve conhecimento de algum dos cenários
descritos, sendo estas variáveis de controlo. Para além disso, e com base no estudo de
Piquero & Tibbetts (1996) e Schoepfer et al. (2014), este grupo ainda detém o conjunto de
itens da escala de Grasmick, Tittle, Bursik, & Arneklev (1993) visando medir os níveis
individuais de AC. Esta escala é composta por 24 itens, que se dividem em 6 dimensões
(Impulsividade, Preferência por tarefas simples, Risk Seeking, Preferência por tarefas
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físicas, Self-centered e Temperamento) correspondentes às dimensões de baixo AC
enumeradas por Gottfredson & Hirschi (1990). As respostas a estes itens são assinaladas
numa escala de Likert de 4 pontos (1-Discordo Totalmente a 4-Concordo Totalmente),
sendo posteriormente os itens agregados num score total de AC, que varia de 24 a 96
pontos, onde um score mais elevado é indicador de um nível de AC mais baixo. O
instrumento utilizado na presente investigação segue-se em anexo (ver anexo III).
Previamente à realização da análise descritiva das variáveis é de avaliar a consistência
interna da escala de AC de Grasmick et al. (1993), de modo a compreender de que forma
os itens que compõem esta escala covariam entre si medindo o mesmo construto latente,
utilizando-se para tal o alfa de Cronbach. A maioria dos livros e artigos científicos aponta
um valor de alfa de ,7 ou ,8 como aceitável, sendo que valores inferiores indicam uma
escala não fiável (Field, 2009). Adotando tais valores como de referência, é passível de se
interpretar, através da Tabela 4, que esta escala apresenta valores elevados tanto para
amostra total como para cada grupo (α > ,8), nunca sendo o α < ,6 em qualquer uma das
suas dimensões, sendo assim indicadores de uma boa consistência interna/ fiabilidade da
escala. Não obstante, a variável Autocontrolo segue uma distribuição normal (p>,05) (ver
Tabela 5).

Tabela 4 - Consistência Interna da Escala de Autocontrolo
k

α Amostra
total

α Estudantes

α Empresários

α Reclusos de α Reclusos
Colarinho
de Ofensas
Branco
Comuns

Autocontrolo

24

,894

,863

,880

,880

,906

Impulsividade

4

,683

,606

,718

,658

,608

Preferência por
tarefas simples

4

,729

,759

,682

,739

,673

Risk Seeking

4

,774

,776

,721

,762

,813

Preferência por
tarefas físicas

4

,696

,693

,776

,639

,614

Self-centered

4

,763

,752

,829

,702

,713

Temperamento

4

,805

,779

,749

,777

,856
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Tabela 5 – Estatística Descritiva Autocontrolo
Amostra total

Estudantes

Empresários

M±DP

M±DP

Autocontrolo

48,15±10,455

46,69±8,747

44,8±8,936

KS/SW (p)
Autocontrolo

p = ,071

p = ,152

p = ,200

Impulsividade

7,79±2,357

7,44±1,957

Preferência por
tarefas simples

7,67±2,381

Risk Seeking

Reclusos de
Reclusos de
Colarinho Branco Ofensas Comuns

M±DP

M±DP

M±DP

48,15±10,509

53,35±11,605

p = ,089

p = ,530

6,79±2,101

8,18±2,523

8,87±2,307

7,51±2,252

6,92±1,887

7,88±2,769

8,45±2,345

8,26±2,553

8,18±2,422

7,65±2,222

8,35±2,655

8,93±2,776

Preferência por
tarefas físicas

9,64±2,348

8,79±2,011

9,53±2,402

9,84±2,416

10,42±2,267

Self-centered

7,29±2,432

7,19±2,276

6,55±2,227

7,15±2,238

8,36±2,643

Temperamento

7,58±2,537

7,56±2,368

7,36±2,227

6,96±2,323

8,45±2,987

2.4 OPERACIONALIZAÇÃO DE VARIÁVEIS

2.4.1 VARIÁVEL DEPENDENTE - INTENÇÃO

A variável dependente corresponde à intenção auto-reportada do indivíduo de realizar
o crime empresarial descrito no cenário, operacionalizada através de uma questão
concernente à probabilidade de agir como o gestor hipotético sob aquelas circunstâncias
descritas. A medida compreende uma escala tipo Likert de 11 pontos que varia desde 0 (0%
de probabilidade de agir como o gestor descrito no cenário) até 10 (100% de probabilidade).

2.4.2 VARIÁVEIS INDEPENDENTES

2.4.2.1 SANÇÕES FORMAIS

O construto de sanções formais compreende medidas da probabilidade e severidade
percebida de punições formais (penais, civis e regulatórias) para si e para a empresa
construídas com base em questões do inquérito de Paternoster-Simpson. Após cada cenário
é pedido ao indivíduo para estimar a probabilidade de ser detido ou de ser instaurada uma
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ação civil contra si se realizar o ato descrito, inserindo-se as respostas numa escala de 11
pontos tipo Likert onde 0 corresponde a 0% de probabilidade e 10 a 100% de probabilidade
de ser detido. De seguida é pedido para os indivíduos estimarem quão problemático uma
condenação criminal ou ação civil seria para a sua vida se fizessem aquilo que o gestor fez.
As respostas a estas questões, inserem-se numa escala de 11 pontos tipo Likert onde 0 =
nenhum problema e 10 = problema significativo. Não obstante, as mesmas questões são
realizadas ao nível da empresa, pedindo assim aos indivíduos para estimarem a
probabilidade de esta ser criminalmente acusada, processada civilmente ou ser investigada
por uma agência de regulação e para estimar o quão problemático seria cada um destes,
também numa escala de 11 pontos tipo Likert.
Tendo em conta a literatura da TER é presumido que a certeza e severidade irão afetar
de forma idêntica a tomada de decisão do potencial ofensor, que é um maximizador da
utilidade esperada da sua ação, pelo que o produto da certeza e severidade é a variável
teoricamente relevante nos testes da TER e ofensa criminal (Grasmick & Bursik, 1990;
Nagin, 1998 cit in Smith et al., 2007). Assim, e tendo por base o estudo de Paternoster e
Simpson (1996), é multiplicada a certeza estimada (em percentagem) de cada sanção pela
sua respetiva severidade estimada (também em percentagem) para obter a ameaça
percebida das variáveis de sanção formal.1
A correção do problema de multicolinearidade que, em análises preliminares de
regressões emergiu em virtude da elevada correlação positiva entre medidas de sanções
criminal e cível, tanto na esfera do indivíduo como na esfera da empresa, consistiu na
criação de medidas agregadoras, em dois momentos. Num primeiro momento, criaram-se
duas medidas de sanções formais, uma relativa à esfera do indivíduo decisor e outra relativa
à esfera da empresa, para os dois cenários. Em concreto, foi criada a medida “Sanções
Formais Self” por via da soma do “criminal self” com o “civil self” 2, e a medida “Sanções
Formais para a Empresa” por soma dos scores de “Criminal Firm” 3 , “Civil Firm” e
“Regulatory Firm” 4 . Sendo os scores existentes provenientes destas escalas de medida
diferentes houve uma necessidade de converter os scores para uma escala de medida
comparável, tanto das sanções formais para o indivíduo como das sanções formais para

1

Criminal self = (Q21*Q36)+(Q21*Q46) (e.g., para cenário 1)

2

Sanções Formais Indivíduo = (Q21*Q36)+(Q21*Q46)+(Q23*Q38)+(Q23*Q47) (e.g., para cenário 1)

3

Criminal Firm = (Q22*Q37)+(Q22*Q46) (e.g., para cenário 1)

4

Sanções Formais Empresa = Criminal_Firm + Civil_Firm + Regulatory_Firm (e.g., para cenário 1)

58

empresa, em ambos os cenários 5 . Relativamente à fiabilidade destas escalas, pode-se
verificar uma consistência interna elevada, conferido pelo coeficiente de fiabilidade alfa de
cronbach relativamente à variável “Sanções Formais para o Indivíduo” e “Sanções Formais
para a Empresa” respetivamente (α = .917; α = .946), para o cenário 1, e (α = .939; α =
.976), para o cenário 2. Obtemos deste modo duas variáveis independentes: sanção formal
percebida para os indivíduos e para empresa em cada um dos dois cenários. Num segundo
momento de resolução do problema da multicolinearidade em análise de regressão – que
ainda persistia com o uso das duas variáveis de “Sanções Formais Self” e “Sanções Formais
para a Empresa” –, estas duas foram agregadas, em cada um dos cenários respetivos, para
criar uma só variável6, sendo esta a variável independente utilizada, com um coeficiente de
fiabilidade alfa de cronbach (α = .899), para o cenário 1, e (α = .891), para o cenário 2.

2.4.2.2 SANÇÕES INFORMAIS

As sanções informais, por seu turno, são também operacionalizadas através de questões
do inquérito, pedindo ao indivíduo para estimar a probabilidade e severidade de cinco tipos
de sanções informais como resultado da realização da ação descrita no cenário: perda do
emprego; perda do respeito por parte de amigos próximos; perda de respeito de familiares;
perda de respeito de colegas empresariais; e colocar em risco perspetivas de trabalho futuro.
A seleção destas sanções informais teve por base os estudos empíricos revistos relativos ao
crime empresarial, que nas suas metodologias usaram estas variáveis como medidas do
construto sanções informais.
Com base no estudo de Paternoster e Simpson (1996), para a operacionalização das
sanções informais, é questionado, primariamente, qual a probabilidade de serem detetados
informalmente, sendo tal medido através de uma escala de 11 pontos que varia desde 0 (0%
probabilidade) até 10 (100% de probabilidade), visto querer que estas medidas se baseiem
na assunção de que apesar de ter praticado o ato o indivíduo não foi legalmente descoberto.
De seguida são efetuadas cinco questões relativas à probabilidade percebida de ocorrência
de cada uma das cinco sanções informais, previamente mencionadas, inserindo-se o set de
respostas, para cada uma destas, numa escala tipo Likert de 11 pontos igual à anterior. Não
obstante, é também questionado relativamente à severidade que aquelas sanções irão ter na

5
6

Sanções Formais Empresa = Sanções Formais Empresa/6
Sanções Formais = Sanções Formais Indivíduo + Sanções Formais Empresa
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sua vida. Para medir cada uma destas é utilizada uma escala tipo Likert também de 11
pontos onde 0 corresponde a “nenhum problema” e 10 a um “problema significativo”. Tal
como no estudo de Paternoster e Simpson (1996) no final multiplica-se a probabilidade
(em percentagem) de cada outcome pela sua correspondente severidade (também em
percentagem) determinando-se assim medidas das 5 variáveis das sanções informais
percebidas 7 . Estas 5 variáveis foram ainda agregadas numa única variável de sanções
informais por questões de multicolinearidade8. Sendo os scores existentes provenientes
destas escalas de medida diferentes houve uma necessidade de converter scores para uma
escala de medida comparável 9 . Pode-se verificar uma consistência interna elevada,
conferido pelo coeficiente de fiabilidade alfa de cronbach da variável “Sanções Informais”
com um α=.96, para o cenário 1, e α = .976, para o cenário 2.
Não obstante, a variável sanções informais relativas à empresa conferida pela
probabilidade percebida de manchar a reputação da empresa multiplicada pelo quão grave
seria tal para si, é operacionalizada da mesma forma que as sanções informais previamente
descritas.

2.4.2.3 CUSTOS AUTO IMPOSTOS

Uma outra variável é o sentimento de vergonha e culpa. A operacionalização destas
variáveis realiza-se questionando aos indivíduos se outros soubessem da sua ação ou se
esta levasse a um detrimento da reputação da empresa se se sentiriam culpados e a
severidade que este tipo de sentimento teria na sua vida (Paternoster & Simpson, 1996;
Smith et al., 2007). Sendo presumido que estes sentimentos são impostos por si próprios,
não se realiza aqui questões probabilísticas, mas antes de sim ou não. No que diz respeito
à severidade é utilizada uma escala e 11 pontos onde 0 é “nenhum problema” e 10 “enorme
problema”. Contudo a medida para o sentimento de vergonha, apenas adotou esta última
escala, não realizando o produto da certeza pela severidade, para evitar a obtenção de um
amplo número de resultados nulos. Assume-se que quando um indivíduo responde que
sentir vergonha comporta para si “nenhum problema” (0) irá também responder que não
sente qualquer tipo de vergonha, pelo menos que seja relevante.

7

Amigos = (Q27*Q29*Q42) (e.g., de variável de sanção informal para cenário 1)

8

Sanções Informais Indivíduo = Amigos + Colegas + Família + Perder Emprego + Trabalho Futuro

9

Sanções Informais para indivíduo = Sanções Informais Indivíduo/5
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2.4.2.4 BENEFÍCIOS

Sendo ainda considerado que para além dos custos, as intenções de ofender são também
influenciadas pelas recompensas percebidas, mede-se os outcomes positivos, incluindo
aqui como variáveis a emoção (“thrill”) e as perspetivas de avanço na carreira. A variável
“emoção” será operacionalizada através da questão adaptada do estudo de Paternoster e
Simpson (1996: 562): “Quão emocionante ou excitante seria para si fazer aquilo que o
gestor fez nas mesmas circunstâncias?”. Quanto à variável “avanço na carreira” esta é
operacionalizada pedindo aos indivíduos para estimar quanto é que consideram que a sua
carreira irá avançar se agirem como o gestor agiu no cenário. Em ambas será apresentada
uma escala tipo Likert de 11 pontos que vai desde 0 (nenhum) até 10 (bastante).

2.4.2.5 AVALIAÇÕES MORAIS

As avaliações morais dos indivíduos relativamente ação do gestor descrito no cenário é
medida através da questão “quão imoral considera esta decisão?”, com um conjunto de
respostas que varia de 0 (nada imoral) a 10 (bastante imoral).

2.4.2.6 FATORES CONTEXTUAIS E SITUACIONAIS

Os fatores situacionais que descrevem caraterísticas organizacionais e ambientais, aptas
a afetar a decisão de ofender, são operacionalizadas através de dimensões do cenário, e
seus correspondentes níveis, retirados e adaptados da tabela de dimensões e níveis
presentes no estudo de Paternoster e Simpson (1996) (ver anexo IV). Ao contrário do
estudo de Paternoster e Simpson (1996) foram utilizadas as 10 dimensões, mas apenas x
níveis de cada, conforme o que a literatura tinha vindo a apontar como relevante (Clinard
& Yeager, 1980 cit in Elis & Simpson, 1995). Cada um dos níveis utilizados é
posteriormente sujeito a duas condições díspares sendo assim operacionalizados através do
cenário e por uma questão individual, ou seja, são operacionalizados questionando qual a
probabilidade de agir como o gestor sob as circunstâncias descritas no cenário e qual a
probabilidade de agir como o gestor se aquele fator contextual específico ocorresse, sendo
as suas respostas inseridas numa escala de 11 itens que varia de 0% a 100%.

61

No cenário cada nível adota uma posição impulsionador para o ato criminal, favorável
a este, sendo pressuposto que aumente a probabilidade de agir pelos grandes benefícios e
ausência de obstáculos que pressupõe (e.g. ausência de sistema de denúncias anónimas).
Na questão individual cada nível visa-se como um refreador do ato, sendo pressuposto que
não aumente a probabilidade de agir como o gestor pelos obstáculos ou baixos benefícios
que pressupõe (e.g., probabilidade de agir como o gestor se existisse na empresa um
sistema de denúncias anónimas). Posteriormente, e relativamente às questões, são somados
os scores das questões que compreendem os níveis pertencentes à mesma dimensão para
obter o score da dimensão em si e evitando-se uma multicolinearidade. Em suma nas
questões apresentam-se todos os níveis em condições desfavoráveis à prática do ato
criminal aumentando os custos, reduzindo os benefícios destes ou explicitando condições
ambientais menos propicias ao crime, e no cenário estariam presentes exatamente os
mesmos níveis, mas em condições favoráveis à prática do ato, implicando uma maior
amplitude ou probabilidade do benefício, um custo mais reduzido, ou menos provável, ou
condições ambientais mais propícias a tal. Tal foi realizado de modo a poder-se verificar o
efeito dos fatores contextuais na intenção de agir. Para uma melhor compreensão das
variáveis contextuais e sua operacionalização ver Anexo V.

2.4.2.7 AUTOCONTROLO

A variável autocontrolo é operacionalizada através da escala de Grasmick et al.
(1993) como previamente mencionado.

2.4.3 VARIÁVEIS DE CONTROLO

Nesta análise são incluídas como variáveis de fatores como género, idade, etnia, anos
de experiência, educação, estado civil, situação profissional, e experiências idênticas à do
cenário. O género, nacionalidade (Português/Estrangeiro) e escolaridade (< Licenciatura
ou ≥ Licenciatura) são variáveis dicotómicas, tendo as últimas duas sido posteriormente
construídas. Duas outras variáveis dicotómicas são “experiências pessoais com as
condições do cenário” e “conhecimento pessoal de situação idêntica” sendo estas
operacionalizadas por duas questões “Se o indivíduo alguma vez já experienciou as
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situações presentes nos cenários?” e “Se soube pessoalmente de situações semelhantes às
descritas nos cenários?” (Smith et al., 2007). A idade e os anos de experiência empresarial
são variáveis quantitativas que serão operacionalizadas pedindo aos indivíduos para
indicarem a sua idade e respetivos anos de experiência. Todas estas variáveis são
operacionalizadas através de questões baseadas nos instrumentos de Elis & Simpson
(1995); Paternoster & Simpson (1996); Piquero et al. (2005) e Smith et al. (2007).

2.5 PROCEDIMENTOS DE ANÁLISE ESTATÍSTICA
Os dados recolhidos das subamostras foram posteriormente inseridos numa base de
dados criada no Microsoft Excel, posteriormente importada para o software estatístico
IBM SPSS Statistics 25. Foram criadas sintaxes para o screening e tratamento de dados.

2.5.1 DATA SCREENING

Antes da análise de dados realizou-se o processo de data screening para ajudar a
assegurar a integridade dos dados, visto que tal permite: verificar a precisão com que os
dados entraram na base e ter em consideração fatores que possam produzir correlações
distorcidas; verificar a existência de ouliers, para a sua consideração na interpretação dos
resultados da análise estatística produzida; missing data; verificar a existência de erros
nos dados e corrigi-los; verificar a existência de multicolinearidade e heterocedasticidade
e realizar transformações nas variáveis de modo a estarem de acordo com os requisitos
para análise estatística em questão (Barbara, Fidell, & Tabachnick, 2014; Tabachnick &
Fidell, 2007).

2.5.2 ESTATÍTICA DESCRITIVA

Recorreu-se à estatística descritiva para caraterizar a amostra, fazendo uso de
medidas de tendência central e dispersão, como média e desvio padrão para caracterizar
variáveis quantitativas e uso da frequência para as variáveis categóricas. Não obstante é
ainda testada a hipótese de normalidade para as variáveis quantitativas, para
preenchimento dos requisitos e posterior uso de testes paramétricos ou não paramétricos.
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Verificadas as condições em que assenta o uso de estatísticas paramétricas e não
paramétricas, verificamos que nas variáveis quantitativas, com exceção do autocontrolo,
a hipótese de normalidade foi rejeitada, pelo teste de Kolmogorov-Smirnov, visto p<0.05.

2.5.3 ANÁLISE ESTATÍSTICA

Procurando explorar o efeito dos fatores contextuais e situacionais sobre a variável
dependente, sobre a intenção de agir conforme o gestor do cenário, recorreu-se ao teste
de Wilcoxon para amostras emparelhadas, de modo a testar diferenças na intenção de agir
em 2 condições distintas do mesmo fator contextual, com α=0.05 (e.g., menor
probabilidade de receber um benefício ou menos lucros, em comparação com uma maior
probabilidade de receber um benefício ou mais lucros). É assim um teste à alteração da
resposta do inquirido relativamente à probabilidade expressa de praticar o crime
empresarial descrito, face a alterações nas condições. Este teste é feito para a amostra em
geral e em cada grupo (estudantes, empresários, reclusos CCB, reclusos OC), para uma
subsequente comparação entre os 4 grupos.
Para além disso, com o intuito de testar a TER procurou-se determinar os fatores
preditores e seu effect size (Odds ratio) na intenção de praticar um crime empresarial,
recorrendo-se à regressão logística, em que a variável dependente é Q2_GP /Q56_GP (1
se Q2>0, ou Q56>0, quando os indivíduos demonstravam alguma probabilidade de
praticar o ato; 0 se Q2=0, Q56=0, quando os indivíduos assinalavam 0% de probabilidade
de praticar o ato). A variável “Grupo” entra como covariate no modelo e a regressão testa
se existem diferenças estatisticamente significativas entre os grupos. Assim, com este tipo
de procedimento, é possível saber se existem diferenças entre os grupos, se são sanções,
recompensas, moralidade e/ou autocontrolo o que prediz a variável dependente.
Uma vez que na análise preliminar já feita se pode concluir que existe uma forte
correlação entre as medidas de sanção formal do self e da empresa, para se evitar a
multicolinearidade, vamos aqui usar uma variável que sintetiza estas duas, agregando as
sanções formais da empresa com as individuais. Vamos também considerar a variável
grupo (que o SPSS dividirá em três dummies, conforme instruções na seleção da classe
de referência, isto é, do grupo tomado como base, em relação ao qual se quantifica a
existência ou inexistência de diferença significativa de cada um dos outros grupos). Sendo
a classe base o grupo com que se compara diferenças individuais de cada um dos outros
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grupos, realizou-se várias regressões para testar outras possibilidades de classe de base,
de modo a escolher o melhor modelo para os dados. Realizou-se ainda uma regressão
logística separadamente para cada grupo, para comparar que variáveis explicativas são
preditores significativos para cada um dos grupos individualmente.
Procedeu-se também à validação dos pressupostos da regressão logística por
intermédio de uma análise dos resíduos e diagnóstico de casos influentes, verificando a
necessidade de reajuste do modelo apenas com variáveis significativas. Contudo no
modelo final não foram removidas variáveis, apesar de não significativas, uma vez que a
sua remoção não melhorava a significância e qualidade de ajustamento do modelo
logístico. Para além disso, visa-se um teste ao modelo da TER aplicada ao crime
empresarial o mais idêntico possível ao modelo de Paternoster e Simpson (1996), já que
é neste que o presente estudo se baseia.
Após a realização e interpretação dos resultados da regressão logística isolou-se apenas
os indivíduos que manifestaram intenção de seguir o gestor no desvio, fazendo regressões
lineares em que a variável dependente passa a ser Q2 e Q56 (quantitativa) ainda que
limitada a ter valores superiores a zero. Com este procedimento, procura-se saber que
variáveis explicariam a variabilidade entre os indivíduos ao nível da variável dependente.
Insere-se a pertença ao grupo específico com a introdução de 3 variáveis dummy (Grupo1,
Grupo2, Grupo3), sendo a classe de estudantes tomada como referência. Realizou-se
assim uma regressão linear para identificar variáveis significativas na explicação da
variabilidade apresentada pelos inquiridos ao nível da probabilidade de se comportarem
como o gestor no cenário. Aquando da validação dos pressupostos do modelo para a
utilização da regressão linear, recorreu-se ao procedimento de verificação de
homocedasticidade, mais especificamente ao teste de Breusch-Pagan e teste de Koenker
que indicaram indícios de heterocedasticidade [Cenário 1: BP (p<,001) e Koenker
(p=,003); Cenário 2: BP (p<,001e Koenker (p=,760)] visto p<,005. Tal fez com que se
usasse um algoritmo adequado à resolução do problema de heterocedasticidade.
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3. RESULTADOS

3.1. DIFERENÇAS NAS VARIÁVEIS EXPLICATIVAS ENTRE OS 4
GRUPOS
Para avaliar se existem diferenças estatisticamente significativas na intenção de agir
entre os quatro grupos independentes utilizou-se o teste do Qui-Quadrado (X2). Não
obstante ainda se procurou avaliar se o grupo influenciava significativamente as variáveis
explicativas do modelo, comparando-se as distribuições das diversas variáveis
explicativas, observadas nos quatro grupos independentes, para consagrar as suas
diferenças. Para tal utilizou-se o teste de Kruskal-Wallis que é um teste de diferenças de
médias. Os resultados encontram-se presentes na Tabela 6.
Para o cenário 1 e para o cenário 2 apresentou-se uma distribuição mais ou menos
uniforme da intenção de delinquir pelos 4 grupos, sendo o grupo dos reclusos CCB aquele
que detinha uma maior percentagem de indivíduos a indicar uma intenção de praticar o
ato descrito (n=63, 62,4%) no cenário 1, e o grupo de empresários no cenário 2 (n=70,
61,4%). Podemos afirmar que a intenção de agir como gestor descrito no cenário está
associada ao grupo, depende deste, existindo diferenças entre as amostras relativamente
à sua distribuição (X2(3) = 11,394; p=,010); N=418) (X2(3) =. 20,963; p<,001; N=418),
tanto para o cenário um como dois respetivamente (p-value <,05).
Para o cenário 1 o teste de Kruskal-Wallis H mostrou uma diferença estatisticamente
significativa entre os quatro grupos independentes ao nível da imoralidade (X2(3) =
20,539; p<,001), sendo os reclusos aqueles que classificam o ato como menos imoral; da
vergonha (X2(3) = 19,637; p<,001), das sanções formais para o indivíduo (X2(3) = 10,421;
p=,015), para a empresa (X2(3) = 10,320; p=,016) e para ambos (X2(3) = 10,248; p=,017).
Os reclusos condenados por CCB são aqueles que atribuem uma maior certeza e
severidade às sanções formais, podendo tal dever-se a já terem praticado um ato daquela
natureza e terem sido detetados e condenados, classificando-a por isso como mais certa e
severa do que os restantes grupos. Não obstante, demonstrou ainda diferenças
estatisticamente significativas ao nível das recompensas como a variável carreira (X2(3)
= 8,399; p=,038), e thrill (X2(3) = 24,948; p<,001), para um nível de significância α=,005.
Ao nível dos benefícios ambos os grupos de reclusos consideram a realização do ato mais
emocionante e mais provável de progredir as suas carreiras, do que o grupo de estudantes
e empresários.
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Tabela 6 - Diferenças nas variáveis explicativas entre os quatro grupos
Amostra
Geral

Estudantes

Empresários

Reclusos
CCB

Reclusos OC

N / M % / DP N / M % / DP N / M % / DP N /M % / DP N / M % / DP KW / X2
Q2

p

11,394

,010*

Q2=01

197

47,1

44

43,6

68

59,6

38

37,6

47

46,1

Q2>02

221

52,9

57

56,4

46

40,4

63

62,4

55

53,9

Indivíduo

4,55

2,907 4,88

2,81

4,26 2,92

5,13

3,24

3,96

3,12 10,421

,015

Empresa

4,36

2,91

4,49

2,72

4,35

2,85

4,98

3,19

3,64

2,73 10,320

,016

4.46

2.88

4.,69 2,68

4,31

2,80

5,06

3,09

3,80

2,84 10,248

,017

2,66

2,69

2,75

2,49

2,69

2,72

2,81

2,95

2,40

2,58

2,106

,551

Reputação CEN1

5,68

3,28

5,66

2,89

5,93

3,25

5,74

3,52

5,36

3,46

1,371

,712

Carreira CEN1

3,80

3,49

3,50

2,89

3

2,96

4,24

4,10

4,58

3,46

8,399

Thrill CEN1

1,42

2,70

,66

1,46

,55

1,50

2,39

3,59

2,17

3,13

24,948 <,001

Imoral CEN1

8,43

2,61

9,07

1,59

9,24

1,66

7,78

3,12

7,53

3,22

20,539 <,001

Vergonha CEN1

8,29

2,56

8,87

1,84

8,87

2,34 7,89

2,78

7,5

2,89

19,637 <,001

Sanções Formais
CEN1

Indivíduo e empresa
Sanções Informais
CEN1

Q56

,038

20,963 <,001

Q56=01

191

45,7%

48

47,5%

Q56>02

227

54,3%

53

52,5%

44

38,6%

60

59,4%

70

68,6%

Indivíduo

4,92

3,16

4,81

2,69

4,88

3,18

5,46

3,13

4,51

3,53

5,632

,131

Empresa

4,41

3,14

4,14

2,75

4,62

3,15

4,94

3,25

3,93

3,33

7,031

,071

Indivíduo e empresa

4,67

3,05

4,49

2,65

4,75

3,06

5,20

3,09

4,23

3,30

6,690

,082

Indivíduo

3,01

2,94

2,90

2,49

3,26

2,90

3,31

3,32

2,56

2,96

6,903

,075

Reputação CEN2

5,51

3,38

5,83

2,89

6,07

3,33

5,25

3,60

4,81

3,55

8,551

,036

Carreira CEN2

4,16

3,48

4,40

2,87

3,06

2,94

4,33

3,97

4,99

3,81

15,751

,001

Thrill CEN2

1,97

3,08

1,56

2,44

,69

1,61

2,43

3,54

3,36

2,72

29,468 <,001

Imoral CEN2

7,57

3,18

8,31

2,16

8,67

2,60

7,31

3,32

5,88

3,73

42,340 <,001

Vergonha CEN2

8,21

2,54

8,57

2,17

8,82

2,35

7,79

2,76

7,58

2,65

18,488 <,001

70 61,4%

41

40,6% 32

31,4%

Sanções Formais
CEN2

Sanções Informais
CEN2

*

Teste de Independência (Qui-quadrado). Os restantes valores p-value presentes na tabela foram obtidos através

do Teste de Kruskal-Wallis
1 Indivíduos
2

que apresentam 0% de probabilidade de praticar o ato descrito no cenário

Indivíduos que apresentam uma probabilidade de praticar o ato descrito no cenário superior a 0%
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Para o cenário 2 pôde-se verificar diferenças significativas entre os quatro grupos
independentes ao nível da reputação (X2(3) = 8,551; p=,036); da carreira (X2(3) = 15,751;
p=,001); thrill (X2(3) = 29,468; p<,001); da imoralidade (X2(3) = 42,340; p<,001) e da
vergonha (X2(3) = 18,488; p<,001). À semelhança do cenário 1, são os reclusos aqueles
que acreditam mais numa progressão da sua carreira se praticassem o ato e consideram a
sua prática mais emocionante. Por outro lado, é o grupo de estudantes e empresários
aqueles que consideram o ato como mais imoral, que sentiriam mais vergonha se o
praticassem, admitindo uma maior probabilidade de manchar a reputação da empresa se
praticassem o ato. As diferenças entre estes dois grandes grupos, de “potenciais
ofensores” e “ofensores” pode-se dever em parte a questões de desejabilidade social, onde
os grupos de “potenciais ofensores”, estudantes e empresários, respondem conforme o
que é socialmente correto.

3.2 IMPACTO DOS FATORES CONTEXTUAIS
Através do teste de Wilcoxon para amostras emparelhadas pôde-se observar o impacto
dos fatores situacionais e contextuais na intenção de agir conforme o gestor, ou seja, de
praticar o ato criminal.
Os resultados do Cenário 1, relativamente ao crime de poluição ambiental, são
apresentados na Tabela 7, podendo concluir a existência de diferenças significativas na
intenção de agir quando comparado o impacto de dois níveis distintos do mesmo fator
contextual (um nível onde é pressuposto que não aumente a probabilidade de agir como
o gestor pelos obstáculos ou baixos benefícios que pressupõe, e outro nível que aumente
a probabilidade de agir pelos grandes benefícios e ausência de obstáculos que pressupõe).
Ao nível de significância de 0,05, para a amostra em geral, rejeitamos sempre H0 à
exceção do fator constrangimentos ambientais onde não foram identificadas diferenças
significativas. Assim, para a amostra em geral a probabilidade de agir como o gestor era
significativamente maior quando os benefícios tanto para o gestor (Z = -3,340; p=.001);
como para a empresa (Z = -3,498; p<,001) eram elevados; quando a compliance interna,
diminuía os obstáculos à ação, retratando uma inexistência de auditorias periódicas
aleatórias e códigos de conduta ou sistema de denúncia anónimas, designando a prática
daquele ato como comum na empresa e setor e mencionando a absolvição de um
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empregado por um ato similar (Z = -6,427; p<,001); quando a compliance externa,
consistia numa reduzida probabilidade do ato ser sancionado ou punido, (Z= -7,137;
p<,001); quando o gestor ocupava uma posição de nível superior (Z = -5,405; p<,001) e
trabalhava na empresa há muito tempo (Z = -3,941; p <,001); quando consistia numa
empresa grande (Z = -4,313; p<,001); quando nos últimos anos as vendas e os lucros
tinham vindo a decrescer (Z = -2,107; p=,035) e quando os indivíduos era ordenados por
um superior a praticar o ato (Z= -6,814; p<,001).

Tabela 7 – Teste de Wilcoxon: Comparação entre diferentes níveis da mesma
condição na intenção de agir (Cenário 1)
Negative Ranks
Mean
N
Rank

Benefícios
gestor

Benefícios
Empresa

Compliance
Interna

Compliance
Externa

Posição Gestor

Positive Ranks
Mean
N
Rank

Z

p

Amostra Geral

107a

79,19

54b

84,58

3,340c

,001

Estudantes
Empresários
Reclusos CCB
Reclusos OC

37a
22a
31a
17a

21,32
15,82
27,31
19,32

5b
8b
19b
22b

22,80
14,63
22,55
20,52

-4,322c
-2,437c
-2,030c
-8,66d

<,001
,015
,042
,387

Amostra Geral

126a

123,69

95b

94,16

3,498c

<,001

Estudantes
Empresários
Reclusos CCB
Reclusos OC

36a
22a
41a
28a

36,64
31,66
39,44
36,59

23b
27b
26b
38b

19,61
19,57
25,42
31,22

-3,288c
-,837c
-2,993c
-,518d

,001
,402
,003
,604

Amostra Geral

171a

119,32

63b

112,56

6,427d

<,001

Estudantes
Empresários
Reclusos CCB
Reclusos OC

51a
34a
45a
41a

27,88
22,13
37,98
34,41

2b
8b
27b
26b

4,5
18,81
34,04
33,35

-6,274c
-3,773c
-2,218c
-1,700c

<,001
<,001
,027
,089

Amostra Geral

163a

104,58

45b

104,21

7,137c

<,001

Estudantes
Empresários
Reclusos CCB
Reclusos OC

49a
34a
46a
34a

26,98
20,88
33,00
29,19

2b
4b
20b
20b

2,00
7,75
34,65
24,63

-6,521c
-4,980c
-2,641c
-2,157c

<,001
<,001
,008
,031

Amostra Geral

134a

91,42

49b

93,58

5,405c

<,001

Estudantes
Empresários
Reclusos CCB
Reclusos OC

39a
25a
40a
30a

22,94
17,74
27,64
25,93

5b
9b
16b
19b

19,10
16,83
30,66
23,53

-4,763c
-2,548c
-2,525c
-1,662c

<,001
,011
,012
,097
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Amostra Geral

142a

106,79

73b

110,35

3,941c

<,001

Estudantes
Empresários
Reclusos CCB
Reclusos OC

42a
30a
37a
33a

29,35
23,10
30,92
25,29

12b
15b
21b
25b

21,04
22,80
27,00
35,06

-4,300c
-2,021c
-2,249c
-,164d

<,001
,043
,025
,870

Amostra Geral

68a

101,19

168b

125,51

6,814d

<,001

Estudantes
Empresários
Reclusos CCB
Reclusos OC

17a
10a
24a
17a

27,56
17,70
27,06
25,21

49b
43b
32b
44b

35,56
29,16
29,58
33,24

-4,123d
-4,802d
-1,222d
-3,727d

<,001
<,001
,222
<,001

Amostra Geral

114a

80,20

48b

84,58

4,313c

<,001

Estudantes
Empresários
Reclusos CCB
Reclusos OC

30a
23a
35a
26a

18,68
16,09
24,00
24,27

5b
8b
13b
22b

13,90
15,75
25,85
24,77

-4,136c
-2,449c
-2,604c
-,446c

<,001
,014
,009
,656

Amostra Geral

113a

81,41

63b

101,21

2,107c

,035

Estudantes
Empresários
Reclusos CCB
Reclusos OC

38a
21a
28a
26a

22,04
15,07
24,89
24,12

5b
9b
21b
28b

21,70
16,50
25,14
30,64

-4,519c
-1,770c
-,845c
-1,000d

<,001
,077
,398
,317

Amostra Geral

107a

80,54

68b

99,74

1,389c

,165

Estudantes
39a
22,96
6b
a
Empresários
22
15,93
9b
a
Reclusos CCB
22
23,07
26b
a
Reclusos OC
24
24,40
27b
a
b
Condição < Intenção; Condição > Intenção
c
Com base em ordens positivas; d Com base em ordens negativas

23,25
16,17
25,71
27,43

-4,433c
-2,064c
-,830d
-,734d

<,001
,039
,407
,463

Tempo
Contratado

Posição de
autoridade

Tamanho da
empresa

Pressões
Económicas

Constrangimentos
ambientais

Procurando investigar-se se estes resultados variavam entre os quatro grupos de
indivíduos (estudantes, empresários, reclusos CCB e reclusos OC), procedeu-se à mesma
análise, mas em cada grupo, sendo apresentados os resultados na tabela 7. Podemos ver
que para o cenário 1, a presença de maiores benefícios para o gestor, nomeadamente uma
melhoria na sua posição na empresa, levava a uma maior probabilidade de agir como o
gestor em todos os grupos com a exceção do grupo de reclusos OC, onde a intenção de
agir era idêntica em situações quer de grande ou baixa probabilidade de melhorar a
posição do gestor na organização (Z= -8,66, p=,387). Ao nível dos benefícios para a
empresa podemos ver que quanto mais lucros, quanto maior a influência na alteração da
lei e quanto mais aumentasse a motivação interna dos empregados, maior era
probabilidade de praticar o ato em estudantes (Z= -3,288; p=,001) e reclusos de CCB (Z=
-2,993; p=,003), sendo estes os únicos grupos que indicaram uma significância estatística.
Uma possível explicação para a inexistência de diferenças significativas nos restantes
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grupos pode ser que independentemente de haver muitos ou poucos benefícios, a intenção
será sempre a mesma, não interessando a sua variação em grandeza, mas simplesmente a
sua presença ou ausência.
Quanto à variável compliance interna, a diminuição dos obstáculos à ação,
nomeadamente a inexistência de um código de condutas ou sistema de denúncias
anónimo, a inexistência de inspeções ou auditorias aleatórias, a absolvição de um
funcionário que praticou tal ato e a prática deste ser comum na empresa indicava uma
maior probabilidade de agir conforme o gestor, em todos os grupos (p<,05) à exceção dos
reclusos OC (Z = -1,700; p=,089). Partindo do pressuposto e assunção de que grande parte
dos reclusos OC não tiveram um contato ou experiência empresarial, é natural que estes
exprimam uma indiferença a mecanismos de compliance interna como auditorias
periódicas aleatórias, sistema de denúncias anónimo, exprimindo a mesma intenção quer
estes estejam presentes ou ausentes. Por outro lado, a reduzida probabilidade do ato ser
sancionado ou punido (compliance externa) contribuía para uma maior intenção de agir
nos quatro grupos (p<,05).
No que diz respeito à posição do gestor, ocupar uma posição de nível superior
concorria para uma maior probabilidade de praticar o ato em todos os grupos à exceção
do grupo de reclusos OC (Z= -1,662; p=,097). Relativamente ao tempo contratado pela
empresa, é possível verificar que na presença do fator contextual “estar na empresa há
muito tempo” os estudantes (Z= -4,300; p<,001), empresários (Z= -2,021; p=,043) e os
reclusos de CCB (Z= -2,249; p=,025) apresentavam uma maior intenção de ofender. Ao
nível da posição de autoridade, podíamos encontrar diferenças significativas em
estudantes (Z= -4,123; p<,001), empresários (Z= -4,802; p<,001) e reclusos de ofensas
comuns (Z= -3,727; p<,001) onde a condição de ser ordenado por um superior associa-se
a uma maior intenção de praticar o ato.
O facto de a empresa ser considerada uma grande empresa tem nos estudantes (Z= 4,136; p<,001), empresários (Z= -2,449; p=,014) e reclusos de CCB (Z= -2,604; p=,009)
uma influência positiva na intenção de agir aumentando a probabilidade de praticar o ato.
Em termos de pressões económicas apenas a amostra de estudantes dotou-se de diferenças
significativas indicando uma intenção de agir, conforme o gestor, quando nos últimos
anos as vendas e lucros tinham vindo a decrescer (Z= -4,519; p<,001). Em termos de
constrangimentos ambientais os estudantes (Z= -4,433; p<,001) e empresários (Z= 2,064; p=,039) admitiam uma maior probabilidade de agir conforme o gestor se a empresa
estivesse inserida num setor em declínio económico.
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Analisando agora o Cenário 2 em termos de amostra em geral, i.e., não distinguindo
entre os quatro grupos, vê-se que a probabilidade de agir como o gestor era maior quando
os benefícios para o gestor (Z = -5,819; p<.001) e para a empresa eram mais prováveis
ou superiores (Z = -5,898; p<,001); quando a compliance interna, diminuía os obstáculos
à ação (Z = -7,892; p<,001); quando a compliance externa, consistia numa reduzida
probabilidade do ato ser sancionado ou punido, (Z= -8,695; p<,001); quando o gestor
ocupava uma posição de nível superior (Z = -6,359; p<,001); quando um gestor já está na
empresa há muito tempo (Z = -6,155; p <,001); quando era uma grande empresa (Z = 4,775; p<,001); quando nos últimos anos as vendas e os lucros tinham vindo a decrescer
(Z = -3,664; p=,035); quando a empresa estava inserida num setor em declínio económico
(Z = -3,519; p<,001) e quando os indivíduos era ordenados por um superior a praticar o
ato (Z= -5,729; p<,001) (tabela 8).
Procurando-se investigar se estes resultados variavam entre os quatro grupos de
indivíduos (estudantes, empresários, reclusos CCB e reclusos OC), procedeu-se à mesma
análise, mas em cada grupo, sendo apresentados os resultados na tabela 8. Analisando e
comparando cada grupo individualmente podemos ver que a presença de maiores
benefícios para o gestor levava a uma maior probabilidade de agir como o gestor em todos
os grupos com a exceção do grupo de reclusos CCB, não havendo na intenção de agir
diferenças significativas como o gestor nas duas situações de grande e de baixa
probabilidade de melhorar a posição do gestor na organização (Z= -1,737, p=,082). Tal
pode dever-se a estes apenas serem influenciados pela presença ou ausência dos
benefícios, podendo assim ser capazes de praticar o ato mesmo que os benefícios sejam
poucos. Por oposição, no cenário 1 só o grupo de OC é que não apresentava diferenças
significativas, talvez por este segundo cenário consistir num cenário de suborno mais
característico dos CCB e por isso mais identificado por reclusos deste tipo. Ao nível dos
benefícios para a empresa podemos ver que a sua maior probabilidade e amplitude levava
a uma maior probabilidade de praticar o ato em todos os grupos (p<,05).
A compliance interna, relaciona-se com a presença ou ausência de obstáculos como
código de conduta interno, sistema de denúncias anónimo, inspeções e auditorias
periódicas aleatórias, prática comum ou rara na empresa e setor e despedimento ou
absolvição de um funcionário por um ato similar. Os quatro grupos apresentavam ao nível
desta variável diferenças significativas na intenção de agir (p<,05) indicando uma maior
probabilidade de agir quando esta detinha baixos valores, ou seja, quando havia uma
ausência deste tipo de obstáculos. Aqui os reclusos OC, contrariamente ao cenário 1 já
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apresentam diferenças significativas. Esta diferença pode-se dever ao tipo de cenário em
questão, já que o cenário de poluição é um crime mais visível, com mais cobertura pelos
media, e mais praticado por grandes empresas pressupondo assim uma recorrente
ausência de compliance interna ou uma prática comum mesmo com esta, sendo ainda um
cenário que este tipo de ofensores tem um certo insght. Por outro lado, o crime de suborno
apresentado é um crime menos falado, ao qual não é dada tanta atenção, pelo que pode
ser pressuposto que possa haver um maior controlo não sendo tão bem conhecido, em
termos de características, pelos reclusos OC. A reduzida probabilidade de o ato ser
sancionado ou punido (compliance externa) levava a uma maior intenção de agir nos
estudantes (Z= -5,757, p<,001), empresários (Z= -4,399; p<,001), reclusos CCB (Z= 3,344; p=,001), e reclusos OC (Z= -2,303; p<,001), tal como no cenário 1.
No que diz respeito à posição do gestor, ocupar uma posição de nível superior
contribuía para uma maior probabilidade de praticar o ato em todos os grupos
apresentando diferenças significativas na intenção de agir (p<,05). Relativamente ao
tempo contratado pela empresa, é possível verificar que na presença do fator contextual
“estar na empresa há muito tempo” os estudantes (Z= -5,371; p<,001), reclusos CCB (Z=
-2,582; p=,010) e os reclusos de OC (Z= -3,203; p=,001) apresentavam uma maior
intenção de ofender. Ao nível da posição de autoridade, podíamos encontrar diferenças
significativas todos os grupos (p<,05) onde a condição de ser ordenado por um superior
associa-se a uma maior intenção de praticar o ato.
O facto de a empresa ser considerada uma grande empresa tem nos estudantes (Z= 4,535; p<,001), e reclusos OC (Z= -3,042; p=,002) uma influência positiva na intenção
de agir aumentando a probabilidade de praticar o ato, ao contrário dos empresários e
reclusos CBB que independentemente de uma pequena-média ou grande empresa estes
teriam a mesma intenção de praticar o ato. Em termos de pressões económicas a amostra
de estudantes (Z= -5,144; p<,001) e empresários (Z= -2,863; p=,004) dotou-se de
diferenças significativas na intenção de agir sendo que para estes, quando decresciam,
havia uma maior probabilidade de praticarem o ato. Em termos de constrangimentos
ambientais apenas os estudantes (Z= -4,932; p<,001) admitiam uma maior probabilidade
de agir conforme o gestor se a empresa estivesse inserida num setor em declínio
económico.
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Tabela 8 - Teste de Wilcoxon: Comparação entre diferentes níveis da mesma
condição na intenção de agir (Cenário 2)

Benefícios
gestor

Benefícios
Empresa

Compliance Interna

Compliance Externa

Posição Gestor

Tempo Contratado

Posição de
autoridade

Tamanho da
empresa

Pressões
Económicas

Amostra Geral
Estudantes
Empresários
Reclusos CCB
Reclusos OC
Amostra Geral
Estudantes
Empresários
Reclusos CCB
Reclusos OC
Amostra Geral
Estudantes
Empresários
Reclusos CCB
Reclusos OC
Amostra Geral
Estudantes
Empresários
Reclusos CCB
Reclusos OC
Amostra Geral
Estudantes
Empresários
Reclusos CCB
Reclusos OC
Amostra Geral
Estudantes
Empresários
Reclusos CCB
Reclusos OC
Amostra Geral
Estudantes
Empresários
Reclusos CCB
Reclusos OC
Amostra Geral
Estudantes
Empresários
Reclusos CCB
Reclusos OC
Amostra Geral
Estudantes
Empresários
Reclusos CCB
Reclusos OC

Negative Ranks
Mean
N
Rank
a
124
126,14
31a
19,29
19a
10,89
26a
21,69
31a
27,34
a
107
76,24
31a
36,42
a
26
31,13
32a
,38,17
37a
33,54
165a
118,86
48a
26,40
29a
21,98
37a
34,00
51a
39,49
a
154
99,78
42a
23,48
30a
19,43
35a
26,10
47a
33,30
129a
86,93
a
37
19,57
22a
15,43
33a
26,20
37a
28,31
136a
99,88
43a
23,92
23a
22,09
31a
27,05
a
39
29,49
59a
106,47
16a
27,34
9a
23,89
16a
24,41
18a
29,72
a
108
85,39
32a
22,19
19a
16,21
24a
24,42
33a
24,77
109a
85,26
38a
23,51
22a
15,84
a
26
23,00
23a
26,35

Positive Ranks
Mean
N
Rank
b
82
69,27
4b
8,00
3b
15,33
15b
19,80
15b
15,57
b
37
61,68
21b
11,86
b
21
15,17
28b
21,73
b
22
24,05
55b
85,42
2b
4,00
10b
14,25
24b
26,38
19b
24,79
b
34
70,57
2b
2,00
5b
9,40
13b
20,19
14b
23,29
40b
78,79
b
1
17,00
7b
13,64
17b
24,15
15b
22,03
53b
82,47
3b
17,50
17b
18,35
17b
19,85
b
16
24,38
52b
70,35
38b
27,57
45b
28,22
33b
25,29
38b
27,92
b
52
70,35
7b
10,00
11b
14,27
21b
21,38
13b
20,27
58b
81,63
5b
10,50
7b
12,36
b
22
26,27
24b
21,75

Z

p

-5,819c
-4,687c
-2,635c
-1,737c
-3,375c
-5,898c
-4,014c
-2,601c
-2,258b
-2.690b
-7,892c
-6,081c
-3,457c
-2,245c
-4,517c
-7,892c
-5,757c
-4,399c
-3,344c
-4,457c
-6,359c
-5,160c
-2,654c
-2,201c
-3,281c
-6,155c
-5,371c
-1,327c
-2,582c
-3,203c
-5,729d
-2,660d
-4,598d
-2,223d
-2,173d
-4,775c
-4,535c
-1,562c
-,779c
-3,042c
-3,664c
-5,144c
-2,863c
-,103c
-,447c

<,001
<,001
,008
,082
,001

<,001
<,001
,009
,024
,007
<,001
<,001
,001
,025
<,001
<,001
<,001
<,001
,001
<,001

<,001
<,001
,008
,028
,001
<,001
<,001
,184
,010
,001
<,001
,008
<,001
,026
<,030
<,001
<,001
,118
,436
,002

,035
<,001
,004
,918
,655
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Amostra Geral 106a
77,33
51b
a
Estudantes
35
22,07
5b
Constrangimentos
a
Empresários
20
16,00
10b
ambientais
a
Reclusos CCB
24
20,29
18b
a
Reclusos OC
27
21,44
18b
a
b
Condição < Intenção; Condição > Intenção
c
Com base em ordens positivas; d Com base em ordens negativas

82,47
9,50
14,50
23,11
25,33

-3,519c
-4,932c
-1,814c
-,446c
-,698c

<,001
<,001
,070
,656
,485

Derivada à grande quantidade de resultados proveniente deste teste, e para uma maior
facilidade na análise e compreensão dos resultados, concebeu-se a Tabela 9 de modo a
sintetizar os grupos para os quais cada fator contextual, em cada cenário, apresentou um
efeito significativo e a respetiva direção do efeito. O efeito dos fatores contextuais na
amostra em geral não está presente na tabela visto que todos eles apresentam um efeito
significativo, em ambos os cenários, nesta amostra, à exceção dos constrangimentos
ambientais no cenário 1.

Tabela 9 - Síntese dos fatores contextuais com efeito significativo nos grupos
Fator Contextual
Benefícios gestor
Benefícios empresa
Compliance interna
Compliance externa
Posição gestor

Tempo contratado

Posição de autoridade

Tamanho da empresa

Cenário 1
Grupos
Estudantes
Empresários
Reclusos CCB
Estudantes
Reclusos CCB
Estudantes
Empresários
Reclusos CCB

Cenário 2
Grupos
Estudantes
Empresários
Reclusos CO

Todos
Estudantes
Empresários
Reclusos CCB
Estudantes
Empresários
Reclusos CCB
Estudantes
Empresários
Reclusos CO
Estudantes
Empresários
Reclusos CCB

Efeito
+ Benefícios =
+ Intenção

Todos

+ Benefícios =
+ Intenção

Todos

+ Compliance =
- Intenção

Todos

+ Compliance =
- Intenção

Todos

+ Posição =
+ Intenção

Estudantes
Empresários
Reclusos CO

+ Tempo =
+ Intenção

Todos

Ser ordenado =
+ Intenção

Estudantes
Reclusos CO

+ Tamanho =
+ Intenção
+ Pressões =
+ Intenção
+ Constrangimentos =
+ Intenção

Pressões económicas

Estudantes

Estudantes
Empresários

Constrangimentos ambientais

Estudantes
Empresários

Estudantes
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3.3 TESTE DO MODELO TER APLICADO AO CRIME EMPRESARIAL

3.3.1 ANÁLISE INDIVIDUAL DOS 4 GRUPOS

Foram ainda realizadas regressões logísticas para cada grupo individualmente para se
poder realizar uma posterior comparação destas subamostras relativamente às variáveis
explicativas com efeito significativo.

Tabela 10 - Estudantes
Cenário 1
B

Cenário 2

SE

Wald

p

B

SE

Wald

p

Idade

-,004

,025

,030

,862

,034

,030

1,257

,262

Nacionalidade

-3,53

,854

,171

,679

,097

,922

,011

,916

Autocontrolo

,028

,029

,940

,332

,053

,035

2,293

,130

-,186

,125

2,192

,139

,259

,144

3,219

,073

,034

,103

,108

,743

-,071

,131

,295

,587

Reputação

,059

,119

,249

,618

-,049

,134

,133

,715

Carreira

,137

,093

2,187

,139

,257

,257

5,539

,019

Imoral

-,329

,215

2,340

,126

-,952

-,952

13,622

<,001

Vergonha

,065

,137

,226

,635

,095

,095

,261

,609

Constant

1,879

2,819

,444

,505

2,240

2,240

,625

,429

Sanções Formais Self
e Empresa
Sanções Informais
Self

-2 Log Likelihood

123,271

91,629

Cox and Snell R2

,139

,379

Nagelkerke R2

,186

,506

Hosmer &
Lemeshow

X2 (8)=9,803; p=,279

X2 (8) =4,849; p=,774

67,3%

78,2%

Percentagem de
casos corretos
previsto

Relativamente ao cenário 1, ao nível dos estudantes, nenhuma das variáveis
demonstrou um efeito estatisticamente significativo passível de prever a intenção de
delinquir (tabela 10). Relativamente ao cenário 2 de suborno, pôde-se verificar que ao
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contrário da ausência de efeitos no cenário 1, a variável Carreira (p=,019) e Imoralidade
( p<,001) apresentam efeitos significativos, sendo que a probabilidade de agir como o
gestor do cenário aumentava 29,3% por cada ponto na escala de carreira, ou seja, quanto
mais o indivíduo achasse que o ato levava a uma subida na carreira , e diminuía 61,4%
por cada ponto na escala de imoralidade, isto é, quanto mais o indivíduo considerasse o
ato imoral.
Tabela 11 - Empresários
Cenário 1
B

Cenário 2

SE

Wald

p

B

SE

Wald

p

,022

,275

,600

,000

,025

,000

,989

40193,052

,000

1,000

22,208

40192,825

,000

1,000

,051

,026

4,010

,045

,079

,029

7,290

,007

,015

,104

,021

,885

,013

,125

,010

,919

-,092

,677

,677

,411

-,081

,132

,372

,542

Reputação

,063

,561

,561

,454

-,164

,097

2,867

,090

Carreira

,155

4,069

4,069

,044

,216

,092

5,46

,019

Imoral

-,350

3,826

3,826

,050

-,321

,110

8,559

,003

Vergonha

-,033

,091

,091

,763

-,020

,113

,030

,862

Constant

19,945

,000

,000

1,000

40192,825

,000

1,000

Idade
Nacionalidade
Autocontrolo
Sanções Formais
Self e Empresa
Sanções Informais
Self

,012
20,275

22,987

-2 Log Likelihood

-129,323

Cox and Snell R2

,181

,343

Nagelkerke R2

,244

,466

X2 (8) =5,377; p=,717

X2 (8) =8,707; p=,368

71,4%

75,2%

Hosmer &
Lemeshow

102,742

Percentagem de
casos corretos
previsto

No que diz respeito aos empresários, o Autocontrolo (p=,045) e Carreira (p=,044)
demonstravam um efeito significativo sobre a probabilidade de delinquir, para o cenário
1. A probabilidade de delinquir aumentava 5,3% e 16,7% por cada ponto na escala de
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Autocontrolo e Carreira, respetivamente, indicando que quanto mais baixo fosse o
autocontrolo e quanto mais os indivíduos perspetivassem uma melhoria da sua posição
na empresa, caso praticassem o ato, maior era a probabilidade de agirem conforme o
gestor do cenário. Não obstante, também a Imoralidade tinha efeitos estatisticamente
significativos (p=,05) sendo que quanto mais o indivíduo reconhecesse aquele ato como
imoral, menor era a sua intenção de o praticar, diminuindo as suas chances em 29,5% por
cada ponto que aumentava na sua escala. Relativamente ao cenário 2 também o
Autocontrolo (p=,007), a Carreira (p=,019) e Imoralidade (p=,003) apresentavam efeitos
significativos. Os dois primeiros aumentavam 8,2% e 24%, respetivamente, a
probabilidade de delinquir por cada ponto da sua escala, enquanto que a imoralidade
diminuía 27,4% as chances de praticar o ato por cada ponto que aumentava na sua escala.

Tabela 12 - Reclusos CCB
Cenário 1
B

Cenário 2

SE

Wald

p

B

SE

Wald

p

Idade

-,052

,028

3,557

,059

-,068

,032

4,464

,035

Nacionalidade

-,259

,740

,123

,726

,000

,853

,000

1,000

Autocontrolo

,069

,028

6,059

,014

,132

,039

11,407

,001

,069

,118

,344

,557

-,060

,158

,144

,704

-,107

,117

,825

,364

-,137

,143

,920

,337

Reputação

-,184

,094

3,804

,050

-,022

,120

,033

,855

Carreira

,167

,070

5,708

,017

,294

,081

13,263

<,001

Imoral

-,053

,092

,331

,565

,017

,096

,031

,861

Vergonha

-,202

,124

2,626

,105

,056

,122

,206

,650

Constant

2,402

2,422

,984

,321

-3,710

2,670

1,931

,165

Sanções Formais Self
e Empresa
Sanções Informais
Self

-2 Log Likelihood

91,263

Cox and Snell R2

,343

,427

,468

,576

X2 (8) =5,977; p=,650

X2 (8) =8,303; p=,404

80,2%

81,2%

2

Nagelkerke R
Hosmer &
Lemeshow

80,179

Percentagem de
casos corretos
previsto
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À semelhança dos empresários, os reclusos CCB no cenário 1 demonstravam o
Autocontrolo (p=,014), a Carreira (p=,017) e Reputação (p=,05) como variáveis com um
efeito significativo na probabilidade de delinquir, aumentando o rácio das chances de
delinquir em 7,2% e 18,2% por cada ponto na escala de autocontrolo e carreira
respetivamente. Por cada ponto na escala da reputação a probabilidade de praticar o ato
diminuía 16,8%, pois quanto mais os indivíduos achassem que o ato poderia manchar a
reputação da empresa mais refreavam a sua intenção. Referente ao cenário 2, e à
semelhança dos dois grupos anteriores, temos o autocontrolo (p=,001) e a carreira
(p<,001) que aumenta a probabilidade de delinquir em 14,1% e 34,2% por cada ponto nas
respetivas escalas. Também a idade tem um efeito estatisticamente significativo (p=,035)
na intenção decrescendo esta 6,6% por cada ano, ou seja, quanto mais velhos menor a
intenção.
Tabela 13 - Reclusos OC
Cenário 1
B

Cenário 2

SE

Wald

p

B

SE

Wald

p

Idade

,015

,025

,357

,550

-,037

,032

1,308

,253

Nacionalidade

,453

,674

,450

,502

2,654

1,306

4,129

,042

Autocontrolo

,052

,025

4,389

,036

,153

,051

9,096

,003

,099

,096

1,056

,304

-,342

,172

3,957

,047

-,088

,117

,565

,452

,054

,138

,151

,698

Reputação

-,145

,087

2,763

,096

-,083

,130

,406

,524

Carreira

,099

,066

2,233

,135

,154

,096

2,598

,107

Imoral

-,224

,081

7,705

,006

-,279

,110

6,394

,011

Vergonha

,141

,102

1,934

,164

,046

,169

,073

,787

Constant

-2,839

2,127

1,782

,182

-5,664

3,873

2,139

,144

Sanções Formais Self
e Empresa
Sanções Informais
Self

-2 Log Likelihood

112,126

60,848

Cox and Snell R2

,245

,477

,327

,670

X (8) =5,717; p=,679

X2 (8) =2,993; p=,935

74,5%

84,3%

Nagelkerke R2
Hosmer & Lemeshow

2

Percentagem de
casos corretos
previsto
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No que concerne aos reclusos OC no cenário 1, pôde-se verificar o Autocontrolo
(p=,036) e a Imoralidade (p=,006) como variáveis com um efeito estatisticamente
significativo. O rácio das chances de delinquir, relativamente a não delinquir, aumentam
5,3% por cada ponto na escala de Autocontrolo (quanto menor o Autocontrolo maior a
probabilidade de delinquir), e diminuem 20,1% por cada ponto na escala da imoralidade
(quanto mais imoral era considerado o ato menor era a probabilidade de delinquir).
Comparativamente no cenário 2, para além das variáveis comuns aos restantes grupos,
como o autocontrolo (p=,003) e imoralidade (p=,011), os reclusos condenados por OC
também detinham um efeito estatisticamente significativo da variável Nacionalidade
(p=,042) e sanções formais (para o indivíduo e empresa) (p=,047). A probabilidade de
agir como gestor diminuía 24,3% e 28,7% por cada ponto na escala da imoralidade e
sanções formais respetivamente. Tal significa que quanto mais o indivíduo achasse o ato
imoral ou considerasse maior a probabilidade e severidade das sanções formais quer para
si, quer para a empresa, menor era a probabilidade de agir como o gestor do cenário. Por
sua vez o autocontrolo e carreira aumentavam, respetivamente 16,6% e 16,7% a
probabilidade de praticar o ato, sendo que as chances de um estrangeiro decidir praticar
o ato comparativamente a um indivíduo de nacionalidade portuguesa são de 14,215:1, ou
seja, quando a nacionalidade passa da classe de referência (português), para estrangeiro
as chances de agir como o gestor aumentam.
Comparando os dois cenários podemos ver que as mesmas variáveis que predizem a
intenção, para cada grupo, no cenário de poluição ambiental são praticamente as mesmas
que predizem a intenção no cenário de suborno. Para além disso, neste segundo cenário
sobressaem outras variáveis preditoras para além das presentes no primeiro cenário.

3.3.2 AMOSTRA GERAL

O poder de cada uma das variáveis independentes, com a exceção dos fatores
contextuais, na predição da intenção de delinquir foi analisado através de um modelo de
regressão logística (Tabela 14).
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Tabela 14 - Regressão Logística Amostra Geral
Cenário 1
B

Cenário 2

SE

Wald

p

OR

B

SE

Wald

p

,860

,835

OR

Estudantes

1,034

,392

6,969

,008

2,811

Empresários

,650

,382

2,901

,089

1,915

,299

,401

,558

,455

1,349

Reclusos CCB

,930

,367

6,414

,011

2,534

,187

,478

,154

,695

1,206

9,728

,021

-,049

,454

,012

,914

,952

Reclusos OC
Idade

-,008

,011

,436

,509

,993

-,027

,013

4,002

,045

,974

Nacionalidade

,051

,391

,017

,896

1,052

,740

,482

2,361

,124

2,096

-,316

,268

1,385

,239

,729

-,306

,309

,982

,322

,737

,039

,013

9,681

,002

1,040

,074

,016

20,461

<,001

1,077

-,001

,049

1,946

,163

,941

-,014

,063

,047

,829

,987

-,063

,053

1,433

,231

,939

-,040

,062

,419

,518

,961

Reputação

-,060

,043

1,946

,163

,941

-,106

,054

3,833

,050

,900

Carreira

,104

,036

8,268

,004

1,109

,178

,044

16,229

<,001

1,194

Thrill

,107

,056

3,616

,057

1,113

,213

,073

8,443

,004

1,237

Imoral

-,181

,054

11,388

,001

,834

-,197

,053

14,066

<,001

,821

Vergonha

,022

,053

,176

,675

1,022

,034

,063

,297

,586

1,035

Constant

-,673

1,118

,362

,547

,510

1,241

2,663

,103

,132

Nível de
Escolaridade
Autocontrolo
Sanções Formais
Self e Empresa
Sanções
Informais Self

2,025

-2 Log Likelihood

475,968

Cox and Snell R2

,212

,397

Nagelkerke R2

,283

,531

X2 (8) =10,570; p=,227

X2 (8) =14,994; p=,059

71,4%

77,5%

Hosmer &
Lemeshow

364,237

Percentagem de
casos corretos
previsto

Na presente regressão logística escolheu-se como classe de base os reclusos
condenados por ofensas comuns, para o cenário 1, visto após a realização de regressões
logísticas com outros grupos como classe base, corresponder àquela que apresentou mais
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variáveis estatisticamente significativas capazes de prever a variável dependente. Assim
a pertença a um dos grupos é considerada como variável independente. Este modelo para
o primeiro cenário classifica corretamente 71,4% dos casos. Já para o Cenário 2 foi
utilizada como classe base os estudantes, visto este ser o modelo ajustado que se dota de
uma maior sensibilidade e especificidade, capaz de classificar corretamente 77,5% dos
casos, comparativamente à utilização de outros grupos como classe base. Os resultados
são apresentados na tabela 14.
Este modelo de regressão logística ajustado para o cenário 1 (G2(14) =99,104, p<,001;
X2HL(8) =10,570, p=,227; R2CS=,212; R2N,=,283) apresenta uma percentagem de
classificação correta de casos de 71,4%, apresentando uma especificidade de 69,7% e
uma sensibilidade de 72,9%. O cenário 2 (G2(14) =210,907, p<,001; X2HL(8)=14,994,
p=,059; R2CS=,397; R2N,=,531) apresenta uma percentagem de classificação correta de
casos de 77,5%, apresentando uma especificidade de 77% e uma sensibilidade de 77,9%.
O teste de ajustamento de Hosmer & Lemeshow, permite concluir que os valores
estimados pelo modelo são próximos dos valores observados, isto é, o modelo ajusta-se
aos dados, pois p>,05. Este teste tomou como nível de significância α=,05.
A regressão logística para o cenário 1 revelou que a probabilidade dos estudantes,
denominados neste cenário de “Grupo(1)” [Grupo(1) (Exp(B )=2,811; X2Wald(1) =6,969;
p=,008)], e dos reclusos CCB, denominados de “Grupo(3)” [Grupo(3) (Exp(B )=2,534;
X2Wald(1)=6,414; p=,011)], apresentarem uma intenção de agir como o gestor do cenário
é maior do que reclusos OC. Por outras palavras as chances de delinquir por parte dos
estudantes e dos reclusos CCB é cerca de, respetivamente, 181% e 153% maior do que a
chance dos reclusos OC. Não obstante, a regressão logística ainda demonstrou que para
o Cenário 1 de poluição ambiental, o Autocontrolo, a Carreira e a Imoralidade
apresentavam um efeito estatisticamente significativo (p<,05). A probabilidade de os
indivíduos apresentarem uma intenção de delinquir aumenta com o Autocontrolo, sendo
que quanto mais os indivíduos pontuarem na escala do Autocontrolo (maior score =menor
autocontrolo) maior será a probabilidade de delinquirem (o rácio das chances de delinquir
relativamente a não praticar o ato aumenta 4% por cada ponto no score da escala de
Autocontrolo). Não obstante, a probabilidade de agirem como o gestor aumenta também
com a Carreira, o que significa que quanto mais os indivíduos acham que poderão
melhorar a sua posição na empresa a intenção de delinquir relativamente a não delinquir
aumenta 11% por cada unidade na escala. Já na variável Imoralidade, a probabilidade de
delinquir diminui quanto mais os indivíduos consideram o ato como imoral, sendo que as
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chances decrescem 17% por cada ponto na escala da imoralidade (0-nada imoral até 10bastante imoral).
Relativamente ao cenário 2, relativo a suborno, a regressão logística demonstrou um
efeito estatisticamente significativo (p<,005) nas variáveis idade, Autocontrolo,
Reputação, Carreira, Thrill e Imoralidade. A probabilidade de os indivíduos apresentarem
uma intenção de delinquir aumenta com o Autocontrolo, Carreira e Thrill, sendo que as
chances de delinquirem aumentavam em cerca de 7,7%; 19,4% e 23,7% respetivamente,
por cada ponto em cada uma das respetivas escalas. Tal significa que quanto mais baixo
for o autocontrolo, quanto mais os indivíduos acharem que a sua posição na empresa
poderia melhorar com aquele ato e quão mais emocionante ou excitante considerarem tal,
maior era a probabilidade de delinquirem. Por outro lado, a probabilidade do indivíduo
delinquir decrescia com a idade, reputação e imoralidade, sendo que as chances de
praticarem o ato decresciam 3%, 10% e 18% respetivamente. Quer dizer que quanto mais
velhos forem os indivíduos, quanto mais considerarem a probabilidade e severidade para
si de mancharem a reputação da empresa e quanto mais considerarem o ato como imoral,
menor será probabilidade de delinquirem.

3.3.3 REGRESSÃO LINEAR

Selecionando-se apenas os indivíduos que responderam Q2_GP>0, ou Q56_GP>0,
isto é, indivíduos que apresentavam uma probabilidade de agir como o gestor do cenário
superior a 0%, recorreu-se a uma regressão linear para identificar variáveis significativas
na explicação da variabilidade apresentada pelos inquiridos ao nível da probabilidade de
se comportarem como o gestor no cenário 1 e 2 (tabela 15). Aqui usou-se o grupo de
estudantes como base de referência e por conseguinte o Grupo (1) como o grupo de
empresários, o Grupo (2) como correspondente ao grupo de reclusos condenados por
CCB e o Grupo (3) como o grupo de reclusos condenados por OC.
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Tabela 15 - Regressão Linear
Cenário 1
B

Cenário 2

SE

t

p

B

SE

t

p

Grupo (1)

,050

,040

1,253

,211

,048

,045

1,079

,282

Grupo (2)

,140

,046

3,047

,003

,068

,042

1,626

,105

Grupo (3)

,142

,051

2,749

,006

,154

,061

2,515

,013

Autocontrolo

,002

,002

,999

,319

,002

,002

1,099

,273

,008

,010

,862

,390

,003

,013

,237

,813

,003

,003

,965

,336

,001

,003

,400

,690

Reputação

-,015

,007

-2,060

,041

-,021

,010

-2,164

,032

Carreira

,008

,006

1,357

,176

,029

,009

3,190

,002

Imoral

-,001

,007

-,143

,886

-,023

,008

-3,079

,002

Vergonha

-,018

,008

-2,151

,033

-,011

,009

-1,300

,195

Constant

,289

,130

2,220

,027

,324

,146

2,213

,028

Sanções Formais Self
e Empresa
Sanções Informais
Self

F

F(10) =6,505; p<,001

R2

,237

F(10) =7,915; p<,001
,248

No caso do cenário 1 e 2, ao corrigirmos a heterocedasticidade, confrontamo-nos com
perda de significância de algumas variáveis explicativas. A razão para isto ocorrer prendese com o facto de os dados não se ajustarem bem a uma regressão linear, ajustando-se
melhor a uma regressão não linear ou por recurso a uma regressão logística, tal como se
fez antes. Podemos verificar que o modelo apesar de significativo para ambos os cenários
(F(10)=6,505; p<,001 e F(10)=7,915; p<,001) explica uma proporção baixa de
variabilidade, de cerca de 23,7% para o cenário 1 e de 24,8% para o cenário 2.
No cenário 1 os indivíduos que indicam alguma probabilidade de praticar o ato são
influenciados pela Reputação (B=-,015; p=,041) e Sentimentos de Vergonha (B=-,018;
p=,033), sendo estes preditores significativos da intenção de delinquir e apresentando
uma relação negativa com esta, ou seja, quanto mais os indivíduos consideram que a sua
ação vai manchar a reputação da empresa e quanto maior seria para si um problema sentir
vergonha, menor é a intenção de delinquir.
No cenário 2 apesar da Reputação (B=-,021; p=,032) se manter como variável
explicativa da variabilidade da probabilidade de intenção de delinquir, a vergonha já o
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deixa de ser, dando lugar a outras duas como a Carreira (B=,029; p=,002) e a Imoralidade
(B=-,023; p=,002). Enquanto a variável Reputação e Imoralidade estabelecem uma
relação negativa com a intenção de delinquir a variável Carreira assume uma relação
positiva sendo que quanto mais um indivíduo considera que aquele ato é capaz de
melhorar a sua posição maior é a probabilidade de delinquir e quanto mais imoral
considera o ato menor é a probabilidade de delinquir. Podemos ainda comparar que em
ambos os cenários os reclusos comuns (Grupo(3)) apresentam uma maior probabilidade
de delinquir por comparação aos estudantes (classe de referência) (B=,142; p=,006;
B=,154; p=,013). Contudo, apenas no cenário 1 o grupo de reclusos de CCB (Grupo (2))
aparece como preditor significativo na intenção de delinquir, ressaltando a maior
probabilidade de estes delinquirem, por comparação aos estudantes (B=-,140; p=,003).
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CAPÍTULO IV - DISCUSSÃO DOS RESULTADOS
Após a apresentação dos resultados, afigura-se pertinente uma breve discussão sobre os
dados obtidos. Em primeiro lugar verificou-se a existência de diferenças significativas
entre os quatro grupos relativamente à distribuição das variáveis explicativas e à intenção
de agir. No que diz respeito à intenção de agir, apurou-se que em ambos os cenários
subsistiam diferenças significativas entre os grupos, sendo os reclusos condenados por
CCB, num cenário de poluição ambiental, o grupo onde mais indivíduos apresentavam uma
intenção de agir conforme o gestor do cenário e os reclusos condenados por OC, o grupo
onde mais indivíduos indicava uma maior probabilidade de praticar o ato, num cenário de
suborno. Para ambos os cenários, o grupo de empresários era aquele que apresentava um
maior número de indivíduos a indicar 0% de probabilidade de agir conforme o gestor
descrito. Uma explicação para esta probabilidade nula, assinalada por este grupo, pode
fundamentar-se em questões de desejabilidade social. Mesmo sublinhadas questões de
confidencialidade e anonimato, estes empresários, pela posição que ocupam e pela sua
maioria estar empregue numa empresa, podem tender a responder conforme o que é
socialmente aceitável e esperado da sua parte por medo de represálias. O facto do
questionário do presente estudo tender a repousar nas intenções de ofensa auto reportadas
admite uma certa vulnerabilidade dos dados pois os indivíduos podem não ser honestos
oferecendo respostas socialmente desejáveis em termos das suas intenções e atitudes,
negando ou evitando respostas que indiquem comportamentos que a sociedade condena.
Quanto a diferenças estatisticamente significativas nas restantes variáveis, para o
cenário 1, verificou-se que o grupo de reclusos condenados por CCB era aquele que atribuía
uma maior probabilidade e severidade às sanções formais e benefícios, nomeadamente
carreira e thrill, onde ambos os grupos de reclusos previam maiores benefícios procedentes
do ato, comparativamente aos outros dois grupos. Estas diferenças significativas ao nível
dos benefícios, foi também encontrada para o cenário 2 de forma semelhante. Tal achado
pode-se justificar, em parte, pela experiência destes dois grupos com atos ofensivos,
possivelmente até similares, e consequentemente com os seus benefícios, permitindo este
contato prévio um outro insight sobre a probabilidade e tipo de benefícios que poderão
advir da ofensa. Por outro lado, e concernente a ambos os cenários, o grupo de estudantes
e empresários apresenta diferenças estatisticamente significativas dos reclusos em termos
de imoralidade e vergonha, uma vez que, consideram o ato como mais imoral, sentindo
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mais vergonha se o praticassem. Relativamente ao cenário 2 podemos ainda verificar
diferenças na variável reputação onde os empresários avaliam uma maior probabilidade de
manchar a reputação se praticarem o ato por oposição aos reclusos condenados por OC.
Posteriormente foi realizada uma análise do impacto dos fatores contextuais na intenção
de praticar os atos descritos nos cenários, indo os resultados de encontro ao que a revisão
da literatura e os estudos prévios, examinados no enquadramento teórico, têm vindo a expor
e a demonstrar (Elis & Simpson, 1995; Paternoster & Simpson, 1996; N. Piquero et al.,
2005; S. Simpson & Piquero, 2002).
Analisando fator a fator, aferiu-se que as pressões económicas só detiveram um efeito
significativo no cenário de poluição ambiental (cenário 1) para os estudantes, e no cenário
de suborno (cenário 2) para os estudantes e empresários. Nestes grupos a intenção de
praticar o ato é tanto maior quanto mais os indivíduos consideram que a empresa tem vindo
a registar vendas e lucros decrescentes. Já os constrangimentos ambientais apenas
apresentavam efeitos significativos para os estudantes e empresários, no cenário 1, e apenas
para os estudantes, no cenário 2, sendo que quanto mais o indivíduo considerasse que a
empresa estava inserida num setor em declínio económico maior era a probabilidade de
delinquir. Tal como Paternoster e Simpson (1996) e Simpson e Piquero (2002) vêm
afirmar, um declínio nos lucros da empresa e uma perda de vantagem competitiva para a
concorrência incita os indivíduos a recorrer ao crime para obter vantagens financeiras.
No que diz respeito aos benefícios, é possível corroborar que a presença de maiores
benefícios para o gestor, levava a uma maior probabilidade de proceder como o gestor, do
cenário de poluição ambiental, em todos os grupos à exceção do grupo de reclusos
condenados por CO, e do grupo de reclusos CCB num cenário de suborno, apresentando
uma intenção de agir idêntica quer houvesse uma grande ou baixa probabilidade de o ato
melhorar a sua posição. Ao nível dos benefícios para a empresa podemos ver que quanto
mais lucros, quanto maior a probabilidade de favorecer a imagem da empresa ou de
promover a alteração da lei, maior a probabilidade de praticar o ato, em estudantes e
reclusos de CCB, no cenário 1 e para todos os grupos no cenário 2.
Em termos de compliance interna e posição do gestor foi possível concluir que estes
fatores detinham uma influência geral na intenção de praticar o ato, em ambos os cenários,
excluindo o cenário de poluição ambiental para os reclusos de ofensas comuns, onde não
foi identificado um efeito significativo. Por outras palavras, há uma maior intenção de
praticar o ato quando não existe na empresa um código de condutas ou sistema de denúncias
anónimo, quando são raras as inspeções e auditorias periódicas aleatórias, quando um
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funcionário foi absolvido (não despedido) por um ato similar, quando a prática do ato é
comum na empresa e setor e quando o indivíduo ocupa uma posição hierárquica elevada.
Por oposição, a compliance externa e posição de autoridade detém um efeito significativo
para todos os grupos, em ambos os cenários, à exceção dos reclusos condenados por CCB
que no cenário de poluição ambiental não apresentavam diferenças significativas na
intenção de agir quer fossem ordenados ou ordenassem. Relativamente à posição de
autoridade podemos verificar que o ser ordenado, influenciava a intenção aumentando esta,
assim como se soubessem que apesar da empresa e indivíduo já terem sido detetados foram
absolvidos.
Quanto ao tamanho da empresa, num cenário de poluição ambiental, esta ser
considerada uma grande empresa aumentava a intenção de praticar o ato por todos os
grupos em geral, exceto por reclusos condenados por OC. Contudo, num cenário de
suborno esta condição apenas detinha um efeito significativo em reclusos condenados por
OC e estudantes. Curiosamente o tempo que um indivíduo está na empresa não apresentava
qualquer tipo de efeito na intenção de delinquir para os reclusos OC num cenário de
poluição ambiental, e para os empresários, num cenário de suborno, sendo que para os
restantes grupos o facto de já estar na empresa a trabalhar há muitos anos aumentava a
intenção de praticar o crime empresarial descrito.
Numa análise já do modelo da TER aplicado ao crime empresarial podemos verificar
que em termos de amostra em geral e para ambos os cenários, o autocontrolo, a carreira e
a imoralidade são variáveis que se caracterizam por um efeito significativo na intenção de
praticar o ato. Assim quanto menor for o autocontrolo e quanto mais os indivíduos
presumirem que aquele ato vai permitir uma ascensão da sua carreira maior será a
probabilidade de praticarem o ato e, por oposição, quanto mais julgarem o ato como imoral
menor será a probabilidade de o praticarem. Não obstante, no cenário 2 foram ainda
encontradas outras duas variáveis com efeito significativo na intenção de delinquir,
nomeadamente a reputação, já que quanto mais os indivíduos supusessem que aquele ato
poderia manchar a reputação da empresa menor era a probabilidade de o realizarem, e a
variável thrill que indica que quanto mais aquele ato fosse especulado como excitante e
emocionante maior seria a probabilidade de o praticar. Este efeito significativo dos
benefícios, reputação e imoralidade, para a amostra em geral, sobre a intenção de delinquir
foi previamente suportado por Simpson et al. (1998), Simpson e Piquero (2002), Piquero
et al. (2005) e Smith et al. (2007). No cenário 1 podemos inclusive verificar que na
passagem do grupo de reclusos condenados por OC para estudantes e reclusos condenados
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por CCB, estes últimos apresentavam uma maior probabilidade de praticar o crime
apresentado no cenário.
Num teste da TER por grupos, os resultados mostram que nos estudantes apenas foram
encontrados efeitos significativos, para o cenário de suborno, sendo que estes indivíduos
apresentavam uma maior probabilidade de agir conforme o gestor quanto mais presumiam
que ao praticarem o ato a sua carreira iria prosperar, refreando a sua intenção quanto mais
perspetivassem o ato como imoral. No grupo dos empresários a probabilidade de delinquir
aumentava quanto mais baixo fosse o autocontrolo e quanto mais os indivíduos
conjeturassem uma melhoria da sua posição na empresa, para ambos os cenários,
reprimindo a sua intenção quanto antevissem o ato como imoral. Referente aos reclusos
CCB, e à semelhança dos empresários, o autocontrolo e a carreira aumentavam a
probabilidade de delinquir, tanto para o cenário 1 como para o cenário 2, sendo que um
autocontrolo mais baixo e uma maior perceção de ascensão na carreira incrementavam a
probabilidade de praticarem o ato. Para além destas variáveis, também a reputação, no
cenário 1, e a idade, no cenário 2, assumem uma significância estatística, onde a intenção
de atuar como o gestor do cenário decresce com a perceção de que o ato é capaz de manchar
a reputação da empresa e com o aumento da idade. Comparativamente os reclusos OC,
apresentam o autocontrolo e imoralidade com um efeito estatisticamente significativo nos
dois cenários. A probabilidade de agir como gestor diminuía quanto mais o indivíduo
reconhecesse o ato como imoral e quanto maior fosse o autocontrolo. No cenário 2, as
sanções formais (para o indivíduo e para a empresa) assumiram um efeito estatisticamente
significativo, pelo que a intenção de praticar o crime empresarial descrito diminuía, quanto
mais os indivíduos considerassem a probabilidade e severidade das sanções formais quer
para si, quer para a empresa.
De seguida, procurou-se averiguar, através da regressão linear, as variáveis explicativas
da intenção de atuar como o gestor do cenário, usando apenas os indivíduos que
assinalaram alguma probabilidade de agir. Verificou-se que para o cenário 1 a reputação e
a vergonha possuíam um efeito estatisticamente significativo, sendo que quanto mais
considerassem que o ato poderia manchar a reputação, ou sentissem mais vergonha se o
praticassem, menor era a probabilidade de agir. Concluiu-se também neste cenário que ao
passar de um grupo de estudantes para um grupo de reclusos condenados por OC ou CCB,
estes últimos consagravam uma maior probabilidade de delinquir. O cenário 2, por seu
turno, para além de admitir a reputação e os reclusos condenados por CO como variáveis
significativas, também realçava a carreira e imoralidade como significativas sendo que
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quanto mais se examinasse aquele ato como impulsionador da carreira ou pouco imoral
maior era a probabilidade de delinquir.
Quanto às sanções quer formais quer informais, à exceção da reputação (sanção
informal) e das sanções formais apenas para o grupo de reclusos OC, estas não
apresentaram qualquer tipo de efeito significativo, tal como no estudo de Elis & Simpson
(1995). Uma explicação para estes achados nulos pode recair sobre um provável efeito de
moderação por parte da imoralidade, que deverá ser testado em investigação futura. Em
alguns estudos empíricos pôde-se deduzir que aqueles, cujas inibições morais contra um
determinado ato são fortes, considerações de custos e benefícios relativamente à ofensa são
praticamente supérfluas, não tendo qualquer tipo de efeito na intenção. A imoralidade pode
ser assim um fator responsável pela reduzida magnitude do efeito destas variáveis
explicativas. Uma outra explicação para as sanções informais não apresentarem um efeito
significativo pode repousar na sua dependência na deteção formal (e.g., prejudicar trabalhar
futuro por ter sido detido). Paternoster e Simpson (1996) e Elis e Simpson (1995)
verificaram uma correlação entre as sanções formais para o indivíduo e as sanções
informais, contudo como estas são medidas teoricamente distintas não foram agregadas
aqui, o que pode justificar a magnitude dos efeitos separados das duas variáveis no presente
estudo. Estudos futuros poderão compreender um modelo que combine estas duas medidas
numa escala de sanções percebidas para os indivíduos (que compreenda tanto sanções
formais como informais para o indivíduo), de modo a verificar se tal resulta num efeito
significativo desta variável na intenção.
Há ainda estudos que sustentam que as sanções formais podem afetar as intenções de
forma indireta sendo mediadas por outras variáveis como as expectativas de resultado
(sanções informais como perda do respeito da família ou benefícios como avanço na
carreira). Por outras palavras, a influência da ameaça percebida das sanções formais na
intenção de praticar um crime empresarial, seria mediada pelas sanções informais (Smith
et al., 2007). A sanção formal (e antecipada reação social dos outros à lei) guia o sentido
que os indivíduos dão ao ato (se este ato era ou não associado a uma desaprovação social),
assinalando comportamentos aceitáveis para a sociedade e atribuindo uma reprovação
social a atos não admissíveis mesmo não sendo o indivíduo detetado. Smith et al. (2007)
demonstrou que as sanções formais operavam indiretamente com as consequências
percebidas e avaliações morais, verificando um efeito de mediação. Por esta razão, em
investigação futura seria útil desagregar a escala das sanções informais e formais, pois os
construtos que as compõem podem operar de forma diferente sobre a variável dependente
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e demonstrar outros efeitos mais significativos, e verificar efeitos de mediação ou
moderação das sanções informais e moralidade nas sanções formais.
Os resultados aqui apresentados, pelas regressões realizadas, relativamente ao teste do
modelo da escolha racional aplicado ao crime empresarial vão de encontro aos diversos
estudos apresentados e escrutinados aquando do enquadramento teórico (Elis & Simpson,
1995; Holtfreter, Reisig, Piquero, & Piquero, 2010; Paternoster & Simpson, 1996; Piquero
et al., 2005; Piquero, Schoepfer, et al., 2008; Simpson & Piquero, 2002; Smith et al., 2007).
Após a análise e discussão dos resultados, é importante reter que na presente
investigação para melhor estudar os processos de tomada de decisão dos participantes no
momento em que decidem delinquir ou abster-se do crime, recorreu-se ao método do
cenário hipotético para melhorar a fiabilidade das respostas dos participantes (Exum &
Bouffard, 2010). Apesar das vantagens, este método de estudo sofre de limitações uma vez
que as consequências apresentadas pelo investigador podem não representar aquelas que
são realmente consideradas pelo ator na tomada de decisão, enviesando as relações
estatísticas resultantes entre as consequências e possibilidade de ofensa (Bouffard, 2007).
Bouffard (2002) demonstrou que o set de consequências desenvolvidas pelos potenciais
ofensores era diferente do set de consequências tradicional apresentado pelos
investigadores, pelo que apela assim a uma nova técnica que visa que os participantes
produzam a sua própria lista de consequências relevantes para si, já que tal providenciaria
informação mais precisa relativa às consequências efetivamente percebidas pelos
ofensores. Neste âmbito a Teoria do Comportamento Planeado (TCP) de Ajzen (1991) vem
complementar a TER, sendo uma extensão desta, uma vez que a operacionalização das
atitudes, das vantagens e desvantagens percebidas do comportamento, é realizada
perguntando ao indivíduo quais são as vantagens, desvantagens que percebe do ato (Ajzen,
1991; 2002). Deste modo, o indivíduo , realiza o seu próprio set de consequências mais
conexas à intenção de delinquir avaliando, posteriormente, quão favoráveis estas são para
si e quais são as mais importantes (Ajzen, 2002).
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CONCLUSÃO
A abordagem da escolha racional não é uma teoria de cognição, não afirma que as
pessoas tomam decisões com base na racionalidade que é usada no discurso ordinário nem
assume que os indivíduos adotam cálculos exatos (McCarthy, 2002). Esta abordagem
manifesta processos estocásticos e não determinísticos, providenciando uma explicação de
como a maioria dos indivíduos toma decisões sem assumir que possa explicar todas as
escolhas, reconhecendo que as escolhas individuais, poderão variar, mesmo quando
confrontadas com as mesmas preferências, informação e abordagens ao risco (McCarthy,
2002).
Na criminologia, a dissuasão e as teorias de escolha racional são os principais marcos
para examinar a tomada de decisão criminal (Exum & Bouffard, 2010). Estas teorias
afirmam que os seres humanos escolhem livremente envolver-se no crime depois de
considerar as consequências do ato. Com base nesta assunção, este estudo visa
compreender o processo de tomada de decisão dos indivíduos, testar a teoria da escolha
racional, face a um crime empresarial, analisando em que medida os custos
formais/informais/autoimpostos do crime, benefícios, moralidade, fatores contextuais e
autocontrolo podem ser usados para prever este tipo de comportamentos ofensivos. De
modo a efetivar tal objetivo construiu-se um questionário, baseado no instrumento
utilizado, e já validado por vários estudos, de Paternoster e Simpson (1996), aplicando a
uma amostra de estudantes, empresários, reclusos condenados por crimes de colarinho
branco e reclusos condenados por ofensas convencionais. Estes dois tipos de reclusos
foram amostrados a partir de 3 estabelecimentos prisionais da zona centro
(Estabelecimento prisional de Sintra, estabelecimento prisional de Carregueira e
estabelecimento prisional de Linhó). Aqui é de realçar as dificuldades sentidas aquando da
amostragem e aplicação dos questionários. Não obstante a fraca adesão dos reclusos ao
preenchimento de um questionário relativamente longo e a morosa aquisição da
autorização de acesso aos estabelecimentos prisionais por parte da DGRSP, o próprio
contacto e acesso aos estabelecimentos prisionais foi complexo e árduo (com exceção de
Carregueira). A possibilidade de aplicação dos questionários aos reclusos foi
sucessivamente adiada pelos próprios estabelecimentos (com exceção de Carregueira) que
colocavam entraves de diversos âmbitos (e.g., falta de segurança, falta de tempo,
necessidade de falar previamente com os reclusos; impedimento de leitura prévia dos
processos para seleção dos reclusos; ausência de resposta aos contactos efetuados) e
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realçavam problemas para a aplicação, o que culminou num retardar da obtenção de dados
e consequentemente desta investigação. É também de sublinhar que a amostra de
empresários obtida era previamente para ser amostrada por indivíduos pertencentes à
ANJE, contudo esta demorou meses a responder e a consentir, mesmo após diversos
contactos realizados a enfatizar urgência. Por esta razão, a amostra foi adquirida, já tarde,
através do método bola de neve, que é também por si um método relativamente lento.
Apesar de todos os obstáculos que emergiram conseguiu-se recolher todos os dados de que
se necessitava.
Os dados recolhidos provieram assim de quatro subamostras distintas: estudantes
empresários, reclusos condenados por crimes de colarinho branco e reclusos condenados
por ofensas comuns. A incorporação destes quatro grupos pretende compreender se a
intenção de delinquir aparece positivamente associada aos benefícios percebidos e
negativamente associada às sanções formais/informais e avaliações morais do ato nos
quatro tipos de indivíduos e para que benefícios e sanções esta associação permanece
significativa; compreender se o comportamento é significativamente limitado pelas crenças
morais e varia inversamente com o nível de autocontrolo e analisar a relação entre fatores
contextuais e intenção de delinquir tanto na amostra em geral como nos quatro grupos.
Procura-se assim analisar se as variáveis explicativas para a intenção de ofender são as
mesmas, têm o mesmo efeito significativo e sentido, nos quatro grupos e nos dois cenários
apresentados (poluição ambiental e suborno).
Em resposta a estes objetivos e às questões de investigação sublevadas pelo presente
estudo foi possível apurar que as inibições morais e o autocontrolo exercem um efeito
significativo negativo na probabilidade de praticar o ato na amostra em geral, à exceção do
grupo de estudantes cuja variável autocontrolo não apresenta uma influência significativa
e do grupo de reclusos condenados por crimes de colarinho branco cuja imoralidade do ato
não apresenta também um efeito significativo na intenção de ofender. Foi possível verificar
ainda que em termos gerais os benefícios percebidos do ato, nomeadamente a ascensão na
carreira e o thrill, aumentam a probabilidade de praticar um crime empresarial, sendo a
carreira aquela que aparece na amostra em geral e de forma transversal aos grupos como a
variável explicativa com um efeito significativo na intenção de delinquir, à exceção dos
reclusos condenados por ofensas comuns. As sanções formais e informais não se
verificaram como instrumentos eficazes na dissuasão da prática do delito empresarial,
através do presente estudo, demonstrando apenas um efeito significativo a probabilidade
de manchar a reputação (sanção informal) quando tida em conta a amostra em geral e as
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sanções formais quando apenas analisado o grupo de reclusos condenados por ofensas
comuns. Relativamente às caraterísticas dos cenários, concluiu-se que todos os fatores
contextuais são relevantes na intenção de ofender, têm efeitos significativos nesta pelo
menos para um grupo, sendo as pressões económicas e os constrangimentos ambientais
aqueles que influenciam menos grupos (ou só estudantes ou estudantes e empresários). Em
geral, os quatro grupos de indivíduos apresentam algumas diferenças entre si em matéria
da eficácia dos instrumentos de dissuasão e de variáveis explicativas instigadoras do
comportamento criminal empresarial, contudo algumas variáveis como autocontrolo,
imoralidade e carreira apresentam quase sempre um efeito significativo nos quatro grupos.
Os dois cenários compreendem também algumas diferenças entre si, no que diz respeito às
variáveis explicativas com um efeito de dissuasão ou indução ao crime empresarial,
verificando-se variáveis, com um efeito significativo, comuns a ambos os cenários e outras
exclusivas de um cenário, aquando da análise da amostra em geral e de cada grupo
individualmente.
Sintetizando o que já foi previamente referido ao longo da dissertação, em investigação
futura seria importante verificar efeitos de mediação ou moderação das sanções informais
(Smith et al., 2007) e imoralidade (Paternoster & Simpson, 1996) nas sanções formais, ou
criar um modelo que combine as sanções formais e informais para o indivíduo (Paternoster
& Simpson, 1996) numa única escala. Os resultados da materialização destas pistas futuras
poderia justificar os achados nulos destas variáveis na presente investigação e verificar se
deste modo era possível encontrar efeitos significativos destas variáveis na intenção de
praticar um crime empresarial.
Apesar do efeito significativo que a variável autocontrolo deteve na presente
investigação, estudos futuros poderiam também incorporar a variável desejo de controlo,
definida como o desejo de deter o controlo dos eventos do dia a dia (Burger & Cooper,
1979). Esta para além de ter vindo a ser relacionada com as sanções informais, formais,
benefícios e moralidade (Piquero et al., 2005), os estudos vieram a demonstrar uma
associação positiva e significativa com as intenções de praticar um crime empresarial
(Piquero et al., 2005; Piquero, Schoepfer, et al., 2008). Schoepfer et al. (2014) verificou
que quando as escolhas comportamentais se baseiam unicamente no ator, o baixo
autocontrolo e o desejo de controlo interagem. Este autor verificou que num cenário de
crime empresarial o desejo de controlo só é estatisticamente significativo quando o
autocontrolo é baixo, visto este desejo levar os indivíduos a criar suas próprias
oportunidades para alcançar os seus objetivos. Enquanto um indivíduo em circunstâncias
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normais, provavelmente evitaria um crime empresarial, implicações futuras e ameaças aos
seus objetivos, aumentam o desejo de controlo e podem interagir negativamente com os
níveis de autocontrolo levando o indivíduo a delinquir. Tal permite explicar na nossa
amostra porque indivíduos que supostamente deveriam se caraterizar por um nível
relativamente alto de autocontrolo (por exemplo, estudantes universitários e empresários)
demonstram uma influência do baixo autocontrolo na intenção de delinquir. Estudos
futuros ou uma continuidade desta investigação deveriam inserir no questionário para além
da escala de desejo de controlo, a Escala de Desejabilidade Social de Marlowe-Crowne
(1964), pela tendência dos indivíduos a dar respostas socialmente aceitáveis, verificando
possíveis enviesamentos nas respostas, e predizendo intenções e ações desonestas.
Ainda no plano de investigação futura pode-se sublinhar a relevância da constituição de
um modelo de tomada de decisão que integre a TCP e a TER, no âmbito do crime
empresarial. Esta integração é passível de ser perspetivada pela existência de diversos
pontos de cruzamento, ao nível das dimensões e premissas de ambas as teorias; pelo
objetivo comum de compreensão do processo de tomada de decisão e predição da intenção
de delinquir; e pela sua complementaridade que permite a construção de um modelo mais
completo de entendimento dos fatores que subjazem à intenção de delinquir.
“É ao nível das crenças que podemos aprender sobre os fatores únicos que induzem
uma pessoa a adotar o comportamento delinquente para induzir outro curso de ação
diferente” (Ajzen, 1991: 206). Pogarsky (2002) sugere que políticas de prevenção do tipo
“one size fits all” (e.g., aumento da pena legal para uma dada ofensa) terão capacidades
limitadas se os indivíduos percecionam diferentes consequências como relevantes para a
decisão, pelo que que é necessário um entendimento minucioso da variação individual, no
impacto da certeza e severidade do custo, da avaliação individual dos custos e benefícios
do ato, sentimentos de vergonha e sentimentos morais, de modo a adaptar de forma eficaz
as respostas ao crime (Bouffard, 2007; Paternoster & Simpson, 1996).
Quando uma conduta ilícita empresarial ocorre, a mensagem dissuasiva da multa,
mesmo que seja de biliões de euros, pode não ser necessariamente ouvida fora da indústria
particular onda a empresa opera (Henning, 2015). Apesar da resposta das empresas ao
maior policiamento a condutas empresariais ilícitas, aumentando os programas de
conformidade, se a gestão numa empresa conhece realmente o que aconteceu noutra
empresa ou se internaliza a ameaça das sanções alterando as suas operações é uma questão
aberta (Henning, 2015). Por oposição um indivíduo consegue “colocar-se na pele” de
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alguém que foi punido, desta forma é improvável que ofensores empresariais consideremse comparáveis quando apenas a empresa é punida (Henning, 2015).
A TER foca-se nas escolhas dos ofensores, onde tem-se argumentado que as escolhas
empresariais são baseadas na maximização do lucro a custo, por exemplo, da saúde,
segurança ou considerações ambientais (Croall, 2004). É assim necessário um
conhecimento mais profundo sobre o que subjaz a estas escolhas de modo a implementar
estratégias de prevenção deste tipo de comportamentos. Os esforços para controlar o crime
empresarial devem ser dirigidos ao indivíduo dado que os resultados sugerem que as
decisões de praticar crimes empresariais relacionam-se com a avaliação individual dos
custos e benefícios do ato, sentimentos de vergonha e sentimentos morais (Paternoster &
Simpson, 1996). No entanto as ameaças de sanções formais são necessárias para manter
quer a dissuasão individual quer a legitimidade moral da lei. Por conseguinte, estes autores
defendem uma abordagem multifacetada do controlo da criminalidade das empresas
baseada na formação ética e moral dos gestores, e numa abordagem legalista através da
aplicação de leis e regulamentos empresariais. Esta abordagem deverá ainda compreender
uma maior vigilância e promoção de transparência para o público da informação sobre a
conduta ética das organizações, qualidade das suas ações e divulgação das suas infrações,
já que os dados sugerem que um apelo à moralidade não funciona para todos (Paternoster
& Simpson, 1996). Ao nível individual é também importante promover um
desenvolvimento de uma cultura organizacional que não tolere infrações económicas e
financeiras (Cruz & Maltez, 2014).
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ANEXO I

Anexo – Operacionalização do Crime de Colarinho Branco em função da
tipificação legal
1) Código Penal - Crimes Contra o Património
a) Contra a Propriedade
i) Abuso de confiança (art.º 205)
b) Contra o Património em Geral
i) Burla com fraude bancária
ii) Burla relativa a seguros (art.º 219)
iii) Burla informática e nas comunicações (art.º 221)
iv) Burla relativa a trabalho ou emprego (art.º 222)
2) Código Penal- Crimes contra a vida em sociedade
a) Crimes de Falsificação
i) Contrafação/falsificação e passagem de moeda falsa (art.º 262, 265 e 266)
ii) Contrafação/falsificação de documento (art.º 256)
b) Crimes de Perigo Comum
i) Danos contra a Natureza (art.º 278)
ii) Poluição (art.º 279 e 280)
iii) Corrupção de substâncias alimentares ou medicinais (art.º 282)
3) Código Penal - Crimes contra o Estado
a) Contra a realização do Estado de Direito
i) Tráfico de Influências (art.º 335)
b) Contra a autoridade pública
i) Violação de providências públicas (art.º 355, 356 e 357)
ii) Usurpação de funções (art.º 358)
c) Contra a realização da justiça
i) Falsidade depoimento ou declaração (art.º 359)
ii) Falsidade de Testemunho, perícia, interpretação ou tradução (art.º 360)
iii) Suborno (art.º 363)
iv) Favorecimento pessoal praticado por funcionário (art.º 368)
v) Branqueamento (art.º 368-A)
d) Cometidos no exercício de funções públicas
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i) Recebimento indevido de vantagem (art.º 372)
ii) Corrupção passiva (art.º 373)
iii) Corrupção ativa (art.º 374)
iv) Peculato (art.º 375)
v) Peculato de uso (art.º 376)
vi) Participação económica em negócio (art.º 377)
vii) Abuso de autoridade (art.º 378, 379, 380, 381 e 382)
4) Legislação Avulsa
a) Atividade Comercial e Aduaneira
i) Abuso de Informação Privilegiada, Manipulação de Mercados, outros
(Decreto de Lei nº 486/99, de 13 de Novembro; Código dos valores
Mobiliários art.º 378 e 379)
b) Crimes Tributários Comuns
i) Burla tributária, frustração de créditos, violação de segredo, outros (Lei
15/2001, de 5 de junho - Regime Geral de Infrações Tributárias art.º 87,
88 e 91)
c) Crimes Aduaneiros
i) Recetação e auxílio material, contrabando, fraude fiscal aduaneira, quebra
de marcas e selos, outros (Lei 15/2001, de 5 de junho - Regime Geral de
Infrações Tributárias art.º 92, 93, 94, 95, 99, 100 e 101)
d) Fiscais
i) Fraude fiscal, abuso de confiança fiscal, outros (Lei nº 15/2001, de 5 de
Junho, art.º 103, 104 e 105)
e) Contra a Segurança social
i) Fraude contra a segurança social, abuso de confiança com segurança social
(Lei 15/2001, de 5 de junho, art.º 106 e 107)

110

ANEXO II

Introdução e Consentimento Informado
Eu, Raquel Oliveira Marques Vieira, estudante do Mestrado em Criminologia da
Faculdade de Direito da Universidade do Porto, encontro-me a desenvolver um trabalho de
investigação conducente à elaboração da dissertação de mestrado subordinado ao tema “A
Escolha do Crime Empresarial: Análise do Processo de Tomada de Decisão”. Este estudo
tem por objetivo a análise e compreensão do processo de tomada de decisão do ser humano
perante cenários de crime empresarial.
Salienta-se que a sua participação neste inquérito é voluntária sendo livre de desistir
a qualquer momento e que, da sua participação ou recusa não advêm quaisquer benefícios
ou penalizações. Garante-se o anonimato dos participantes sendo preservada a estrita
confidencialidade de todas as suas respostas individuais, não existindo qualquer tipo de
marco identificativo. Os dados, única e exclusivamente utilizados para fins da presente
investigação, serão tratados de forma agregada e não individualmente, sendo impossível
identificar respostas individuais a partir dos resultados divulgados da presente investigação
científica. Relativamente às questões que se seguem, não existem respostas certas ou
erradas. Pedimos o favor de nos responder de forma honesta. Estes dados não serão
divulgados a qualquer elemento dos Estabelecimentos Prisionais ou a qualquer outra
autoridade prisional ou judiciária.
A assinatura deste consentimento pressupõe a compreensão dos objetivos e
procedimentos do estudo e que consente que as informações prestadas sejam utilizadas no
âmbito da investigação.
A sua colaboração é de máxima importância para o projeto pelo que agradecemos, desde
já, a sua participação.
Eu, _________________________________________________________ (nome
completo), declaro que aceito participar de forma voluntária neste estudo conduzido por
Raquel Oliveira Marques Vieira no âmbito da dissertação de mestrado em Criminologia,
da Faculdade de Direito da Universidade do Porto. Autorizo assim a utilização dos meus
dados no âmbito deste projeto de investigação, nas condições de confidencialidade e
anonimato previamente referidas e salvaguardadas.
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_______________, ___ de __________ de ________ (local, data)

(assinatura)
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ANEXO III

Rua dos Bragas, 223. 4050-123 Porto, Portugal
Telefone +351 22 204 1600 / 22
Telemóvel 933 256 720
Fax +351 22 204 1614

Questionário
1º Cenário
Steelcorp é uma grande empresa de resinas que, nos últimos anos, tem vindo a registar um declínio nas
vendas e lucros num setor que se encontra em recessão económica (setor que nos últimos anos tem vindo a
registar uma diminuição da procura dos produtos e serviços que esta empresa oferece). Jorge, um gestor de
nível hierárquico superior que trabalha para a Steelcorp há vários anos, decidiu ordenar aos funcionários da
empresa a proceder a diversas descargas de efluentes rejeitados, produzidos pela laboração da empresa, na
ribeira que atravessa as instalações industriais desta. Estas descargas iam contra as normas de qualidade da
IGAMAOT (Inspeção Geral da Agricultura, do mar, do Ambiente e do Ordenamento do Território), sendo
estes efluentes tóxicos quer para o meio aquático quer para população local. Jorge considera a lei que rege
tal ato desnecessária e inadequada para empresas como a Steelcorp. Se praticar tal ato, Jorge crê que há
uma grande probabilidade de melhorar a sua posição na empresa, de aumentar significativamente os lucros
desta, de vir a influenciar de forma relevante a alteração da lei que ele considera inadequada, e de melhorar
muito quer a motivação interna dos funcionários quer a imagem externa da empresa. Tal ato tem sido uma
prática comum dentro da empresa e do setor empresarial tanto que recentemente a Steelcorp foi identificada
e absolvida por um ato similar. A Steelcorp não detém um código de conduta ou um sistema de denúncias
anónimas, sendo que apesar de recentemente um empregado ter sido detetado por um ato similar, este foi
absolvido. Tendo em conta tudo isto, Jorge decidiu ordenar aos funcionários a realização das descargas
destes efluentes na ribeira.

1. Independentemente do que faria perante a situação descrita no cenário aqui apresentado, considera-a
uma situação credível e realista?
______ Sim
______ Não
2. Qual a probabilidade de agir como o gestor Jorge agiu sob as circunstâncias descritas?
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3. Qual a probabilidade de agir como o gestor agiu se com tal ato houvesse apenas uma baixa possibilidade
de melhorar a sua posição na empresa?
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4. Qual a probabilidade de agir como o gestor agiu se o seu ato aumentasse pouco os lucros da empresa?
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5. Qual a probabilidade de agir como o gestor agiu se o ato aumentasse pouco a motivação interna dos
empregados e melhorasse pouco a imagem externa da empresa?
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6. Qual a probabilidade de agir como o gestor agiu se tal ato tivesse uma baixa influência na alteração da
lei?
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7. Qual a probabilidade de agir como o gestor agiu se recentemente um empregado da empresa tivesse
sido detetado e punido com uma sanção pesada por um ato similar?
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8. Qual a probabilidade de agir como o gestor agiu se recentemente a empresa tivesse sido detetada e
punida com uma sanção pesada por um ato similar?
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9. Qual a probabilidade de agir como o gestor agiu se existisse na empresa um código de conduta e um
sistema de denúncias anónimas?
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10. Qual a probabilidade de agir como o gestor agiu se a empresa fizesse inspeções e auditorias periódicas
aleatórias?
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11. Qual a probabilidade de agir como o gestor agiu se um funcionário fosse despedido da empresa por ter
sido apanhado a praticar um ato similar?

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

12. Qual a probabilidade de agir como o gestor agiu se a prática de tal ato for rara na empresa?
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13. Qual a probabilidade de agir como o gestor agiu se a prática de tal ato for rara dentro do setor
empresarial?
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14. Qual a probabilidade de agir como o gestor agiu se fosse um gestor de nível hierárquico baixo?
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15. Qual a probabilidade de agir como o gestor agiu se tivesse sido recentemente contratado?
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16. Qual a probabilidade de agir como o gestor agiu se fosse ordenado por um superior a praticar tal ato?
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17. Qual a probabilidade de agir como o gestor agiu se a empresa fosse uma pequena-média empresa?
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18. Qual a probabilidade de agir como o gestor agiu se a empresa estivesse a registar, nos últimos anos,
vendas e lucros crescentes?
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19. Qual a probabilidade de agir como o gestor agiu se a empresa estivesse inserida num setor em
crescimento económico (setor que nos últimos anos tem vindo a registar um aumento da procura dos
produtos e serviços que esta empresa oferece)?
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20. Quão imoral considera que esta decisão é?
0
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7
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9

10
Bastante
Imoral

Nada
Imoral

Peço-lhe que volte a pensar na situação descrita inicialmente [recordar se necessário] e de indicar na sua
opinião as seguintes probabilidades de:
21. Probabilidade de ser detido se agisse como o gestor agiu naquelas circunstâncias.
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22. Probabilidade de a empresa ser acusada se agisse como o gestor agiu naquelas circunstâncias.
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23. Probabilidade de ser instaurado um processo de natureza civil contra si se atuasse como o gestor atuou
nas circunstâncias descritas.
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24. Probabilidade de ser instaurada uma ação judicial de natureza civil contra a empresa se agisse como o
gestor agiu naquelas circunstâncias.
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25. Probabilidade de ser investigado por uma entidade reguladora se agisse como o gestor agiu nas
circunstâncias descritas.
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26. Probabilidade de a empresa ser investigada por uma entidade reguladora se agisse como o gestor nas
circunstâncias descritas?
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27. Suponha que, de facto, atuou como o gestor, mas nem você nem a empresa foram detetados pelas
autoridades. Qual a probabilidade de colegas e amigos seus virem a saber que você agiu daquela
maneira?
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Para o próximo conjunto de 8 questões, assuma que agiu como o gestor perante as exatas circunstâncias
descritas. Assuma também que, apesar de nem você nem a sua empresa terem sido detidos, investigados ou
processados, de certa forma ficou conhecido que tinha feito tal. Nestas condições, diga por favor, na
sua opinião:
28. Qual a probabilidade de ser demitido da empresa?
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29. Qual a probabilidade de perder o respeito e a boa opinião dos seus amigos mais próximos?
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30. Qual a probabilidade de perder o respeito e boa opinião dos seus colegas de trabalho?
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31. Qual a probabilidade de perder o respeito e boa opinião da sua família?
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32. Qual a probabilidade de prejudicar perspetivas de trabalho futuro?
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33. Sentiria culpa ou vergonha se outros soubessem que tinha agido desta forma?
____ Sim
____ Não
34. Qual a probabilidade de as suas ações mancharem a reputação da empresa?
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35. Sentiria culpa ou vergonha se a sua ação manchasse a reputação da empresa?
_____ Sim
_____ Não
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Agora gostaríamos de pedir que pensasse na gravidade do problema que as seguintes circunstâncias
iriam criar na sua vida e que classificasse cada uma das situações, quanto a tal gravidade, usando a escala
de 0 a 10 seguinte:
36.

Ser detido por ter feito aquilo que o gestor fez.
0
1
2
3
4
5
Pequeno
Nenhum
Problema
Problema

6
Grande
Problema

7

8

9

10
Enorme
Problema

37. Serem deduzidas acusações contra a empresa.
0
1
2
3
4
5
Pequeno
Nenhum
Problema
Problema

6
Grande
Problema

7

8

9

10
Enorme
Problema

7

8

9

10
Enorme
Problema

9

10
Enorme
Problema

38. Ser investigado, civilmente, por ter feito aquilo que o gestor fez.
0
1
2
3
4
5
6
Pequeno
Grande
Nenhum
Problema
Problema
Problema
39.

A empresa ser investigada, civilmente, por você ter agido como o gestor agiu.
0
1
2
3
4
5
6
7
8
Pequeno
Grande
Nenhum
Problema
Problema
Problema

40.

A empresa ser investigada por uma entidade reguladora por fazer aquilo que o gestor fez.
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Pequeno
Grande
Enorme
Nenhum
Problema
Problema
Problema
Problema

41.

Ser demitido do seu emprego por fazer aquilo que o gestor fez.
0
1
2
3
4
5
6
Pequeno
Grande
Nenhum
Problema
Problema
Problema

7

8

9

10
Enorme
Problema

42.

Perder o respeito e boa opinião dos seus amigos mais próximos por fazer aquilo que o gestor fez.
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Pequeno
Grande
Enorme
Nenhum
Problema
Problema
Problema
Problema

43. Perder o respeito e boa opinião dos seus colegas de trabalho por fazer aquilo que o gestor fez.
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Pequeno
Grande
Enorme
Nenhum
Problema
Problema
Problema
Problema
44. Perder o respeito e boa opinião por parte dos seus familiares por fazer aquilo que o gestor fez.
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Pequeno
Grande
Enorme
Nenhum
Problema
Problema
Problema
Problema
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45. Colocar em risco perspetivas de trabalho futuro por fazer aquilo que o gestor fez.
0
1
2
3
4
5
6
7
8
Pequeno
Grande
Nenhum
Problema
Problema
Problema

9

46. Ser condenado e ser-lhe aplicada uma pena de prisão por fazer aquilo que o gestor fez.
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Pequeno
Grande
Nenhum
Problema
Problema
Problema

10
Enorme
Problema

10
Enorme
Problema

47. Ser-lhe imputada responsabilidade civil, em sede de um processo civil, por fazer aquilo que o gestor
fez.
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Pequeno
Grande
Enorme
Nenhum
Problema
Problema
Problema
Problema
48. A empresa ser condenada, sendo aplicada a esta uma pena de multa, por ter feito aquilo que o gestor fez.
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Pequeno
Grande
Enorme
Nenhum
Problema
Problema
Problema
Problema
49.

Ser imputada responsabilidade civil à empresa, em sede de um processo civil, por ter feito aquilo que o
gestor fez.
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Pequeno
Grande
Enorme
Nenhum
Problema
Problema
Problema
Problema
50. A empresa receber uma intimação e uma penalização na forma de uma coima, aplicada por uma
entidade reguladora, por fazer o que o gestor fez.
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Pequeno
Grande
Enorme
Nenhum
Problema
Problema
Problema
Problema

51. Manchar a reputação da empresa por fazer o que o gestor fez.
0
1
2
3
4
5
6
Pequeno
Grande
Nenhum
Problema
Problema
Problema
52. Sentir vergonha ou culpa por fazer aquilo que o gestor fez.
0
1
2
3
4
5
6
Pequeno
Grande
Nenhum
Problema
Problema
Problema

7

8

9

10
Enorme
Problema

7

8

9

10
Enorme
Problema

53. Quanto melhoraria a sua posição na empresa se fizesse aquilo que o gestor fez nas mesmas
circunstâncias?
2
3
4
5
6
7
8
9
10
0
1
Nada

Bastante
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54. Quão emocionante ou excitante seria para si fazer aquilo que o gestor fez nas mesmas circunstâncias?
2
3
4
5
6
7
8
9
10
0
1
Bastante
Emocionante
Ou
Excitante

Nada
Emocionante
Ou
Excitante

2.º cenário
Pharmacorp, uma grande empresa do setor farmacêutico, produtora e distribuidora de
medicamentos, tem nos últimos anos vindo a registar um declínio nos lucros e vendas
num setor que está em recessão económica (setor que nos últimos anos tem vindo a
registar uma diminuição da procura dos produtos e serviços que esta empresa oferece).
João, um gestor de alto nível hierárquico que se encontra a trabalhar nesta empresa já há
vários anos, está a ponderar se deve ordenar a um funcionário seu que alicie um chefe de
compras de uma farmácia a comprar uma quantidade maior de fármacos à Pharmacorp,
mesmo sendo o preço dos medicamentos desta empresa superior aos preços praticados
pela concorrência. Em troca da “escolha” da Pharmacorp como seu principal fornecedor,
o chefe de compras será recompensado com uma mala de dinheiro, correspondente a 5%
do valor das compras que efetuar, entregue em local a combinar. Tal ato tem sido comum
na empresa e no setor farmacêutico e João acha que a lei não deveria proibir esse tipo de
atos, considerando-o adequado como procedimento para o aumento de vendas. João
considera que se praticar tal ato há uma probabilidade alta de melhorar a sua posição na
empresa, poderá aumentar significativamente os lucros da empresa, influenciar de forma
relevante a alteração da lei considerada por alguns como desnecessária, e melhorar muito
tanto a motivação interna dos empregados como a imagem externa da empresa. Para além
disso, a empresa não detém um código ético de conduta ou um sistema de denúncias
anónimas, sendo que quando, recentemente, um funcionário foi detetado, pela prática de
um ato similar, este foi absolvido assim como quando a empresa foi apanhada a praticar
um ato similar também foi absolvida. Tendo em conta todas estas circunstâncias, o João
decide assim ordenar a um funcionário que proponha ao chefe de compras da farmácia a
recompensa em dinheiro de 5% do valor das compras que este realize à Pharmacorp.
55. Independentemente do que faria perante a situação descrita no cenário aqui apresentado, considera-a
uma situação credível e realista?
______ Sim
______ Não
56. Qual a probabilidade de agir como o gestor agiu nas circunstâncias descritas?
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57. Qual a probabilidade de agir como o gestor João agiu se o seu ato levasse apenas a uma baixa
possibilidade de melhorar a sua posição na empresa?
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58. Qual a probabilidade de agir como o gestor agiu se o seu ato aumentasse pouco os lucros da empresa?
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59. Qual a probabilidade de agir como o gestor agiu se o ato aumentasse pouco a motivação interna dos
empregados e melhorasse pouco a imagem externa da empresa?
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60. Qual a probabilidade de agir como o gestor agiu se tal ato tivesse uma baixa influência na alteração da
lei?
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61. Qual a probabilidade de agir como o gestor agiu se recentemente um empregado da empresa tivesse
sido detetado e punido com uma sanção pesada por um ato similar?
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62. Qual a probabilidade de agir como o gestor agiu se recentemente a empresa tivesse sido detetada e
punida com uma sanção pesada por um ato similar?
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63. Qual a probabilidade de agir como o gestor agiu se existisse na empresa um código de conduta e um
sistema de denúncias anónimas?
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64. Qual a probabilidade de agir como o gestor agiu se a empresa fizesse inspeções e auditorias periódicas
aleatórias?
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65. Qual a probabilidade de agir como o gestor agiu se um empregado fosse despedido da empresa por ter
sido apanhado a praticar um ato similar?
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66. Qual a probabilidade de agir como o gestor agiu se a prática de tal ato for rara na empresa?

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

67. Qual a probabilidade de agir como o gestor agiu se a prática de tal ato for rara dentro do setor
farmacêutico?
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68. Qual a probabilidade de agir como o gestor agiu se fosse um gestor de nível hierárquico baixo?
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69. Qual a probabilidade de agir como o gestor agiu se tivesse sido recentemente contratado?
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70. Qual a probabilidade de agir como o gestor agiu se fosse ordenado por um superior a praticar tal ato?
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71. Qual a probabilidade de agir como o gestor agiu se a empresa fosse uma pequena-média empresa?
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72. Qual a probabilidade de agir como o gestor agiu se a empresa estivesse a experienciar, nos últimos anos,
vendas e lucros crescentes?
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73. Qual a probabilidade de agir como o gestor agiu se a empresa estivesse inserida num setor em
crescimento económico (setor que nos últimos anos tem vindo a registar um aumento da procura dos
produtos e serviços que esta empresa oferece)?
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74. Quão imoral considera que esta decisão é?
0

1
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4

Nada

Bastante

Imoral

Imoral

Peço-lhe que volte a pensar na situação descrita inicialmente [recordar se necessário] e de indicar na sua
opinião as seguintes probabilidades de:
75. Probabilidade de ser detido se agisse como o gestor agiu naquelas circunstâncias.
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76. Probabilidade de a empresa ser acusada se agisse como o gestor agiu naquelas circunstâncias.
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77. Probabilidade de ser instaurado um processo de natureza civil contra si se atuasse como o gestor
atuou nas circunstâncias descritas.
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78. Probabilidade de ser instaurada uma ação judicial de natureza civil contra a empresa se agisse como
o gestor agiu naquelas circunstâncias.
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79. Probabilidade de ser investigado por uma entidade reguladora se agisse como o gestor agiu nas
circunstâncias descritas.
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80. Probabilidade de a empresa ser investigada por uma entidade reguladora se agisse como o gestor nas
circunstâncias descritas?
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81. Suponha que, de facto, atuou como o gestor mas, nem você nem a empresa foram detetados pelas
autoridades. Qual a probabilidade de colegas e amigos seus virem a saber que você agiu daquela
maneira?
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Para o próximo conjunto de 8 questões, assuma que agiu como o gestor perante as exatas circunstâncias
descritas. Assuma também que, apesar de nem você nem a sua empresa terem sido detidos, investigados ou
processados, de certa forma ficou conhecido que tinha feito tal. Nestas condições, diga por favor, na
sua opinião:
82. Qual a probabilidade de ser demitido da empresa?
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83. Qual a probabilidade de perder o respeito e a boa opinião dos seus amigos mais próximos?
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84. Qual a probabilidade de perder o respeito e boa opinião dos seus colegas de trabalho?
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85. Qual a probabilidade de perder o respeito e boa opinião da sua família?
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86. Qual a probabilidade de prejudicar perspetivas de trabalho futuro?
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87. Sentiria culpa ou vergonha se outros soubessem que tinha agido desta forma?
____ Sim
____ Não
88. Qual a probabilidade de as suas ações mancharem a reputação da empresa?
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89. Sentiria culpa ou vergonha se a sua ação manchasse a reputação da empresa?
_____ Sim
_____ Não

Agora gostaríamos de pedir que pensasse na gravidade do problema que as seguintes circunstâncias iriam
criar na sua vida e que classificasse cada uma das situações, quanto a tal gravidade, usando a escala de 0 a
10 seguinte:
90.

Ser detido por ter feito aquilo que o gestor fez.
0
1
2
3
4
5
Pequeno
Nenhum
Problema
Problema

6
Grande
Problema

7

8

9

10
Enorme
Problema
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91. Serem deduzidas acusações contra a empresa.
0
1
2
3
4
5
Pequeno
Nenhum
Problema
Problema

6
Grande
Problema

92. Ser investigado, civilmente, por ter feito aquilo que o gestor fez.
0
1
2
3
4
5
6
Pequeno
Grande
Nenhum
Problema
Problema
Problema

7

8

9

10
Enorme
Problema

7

8

9

10
Enorme
Problema

9

10
Enorme
Problema

93.

A empresa ser investigada, civilmente, por você ter agido como o gestor agiu.
0
1
2
3
4
5
6
7
8
Pequeno
Grande
Nenhum
Problema
Problema
Problema

94.

A empresa ser investigada por uma entidade reguladora por fazer aquilo que o gestor fez.
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Pequeno
Grande
Enorme
Nenhum
Problema
Problema
Problema
Problema

95.

Ser demitido do seu emprego por fazer aquilo que o gestor fez.
0
1
2
3
4
5
6
Pequeno
Grande
Nenhum
Problema
Problema
Problema

7

8

9

10
Enorme
Problema

96.

Perder o respeito e boa opinião dos seus amigos mais próximos por fazer aquilo que o gestor fez.
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Pequeno
Grande
Enorme
Nenhum
Problema
Problema
Problema
Problema

97. Perder o respeito e boa opinião dos seus colegas de trabalho por fazer aquilo que o gestor fez.
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Pequeno
Grande
Enorme
Nenhum
Problema
Problema
Problema
Problema
98. Perder o respeito e boa opinião por parte dos seus familiares por fazer aquilo que o gestor fez.
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Pequeno
Grande
Enorme
Nenhum
Problema
Problema
Problema
Problema
99. Colocar em risco perspetivas de trabalho futuro por fazer aquilo que o gestor fez.
0
1
2
3
4
5
6
7
8
Pequeno
Grande
Nenhum
Problema
Problema
Problema

9

100. Ser condenado e ser-lhe aplicada uma pena de prisão por fazer aquilo que o gestor fez.
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Pequeno
Grande
Nenhum
Problema
Problema
Problema

10
Enorme
Problema

10
Enorme
Problema
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101. Ser-lhe imputada responsabilidade civil, em sede de um processo civil, por fazer aquilo que o gestor
fez.
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Pequeno
Grande
Enorme
Nenhum
Problema
Problema
Problema
Problema
102. A empresa ser condenada, sendo aplicada a esta uma pena de multa por ter feito aquilo que o gestor fez.
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Pequeno
Grande
Enorme
Nenhum
Problema
Problema
Problema
Problema
103. Ser imputada responsabilidade civil à empresa, em sede de um processo civil, por ter feito aquilo que o
gestor fez.
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Pequeno
Grande
Enorme
Nenhum
Problema
Problema
Problema
Problema
104. A empresa receber uma intimação e uma penalização na forma de uma coima, aplicada por uma
entidade reguladora, por fazer o que o gestor fez.
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Pequeno
Grande
Enorme
Nenhum
Problema
Problema
Problema
Problema
105. Manchar a reputação da empresa por fazer o que o gestor fez.
0
1
2
3
4
5
6
Pequeno
Grande
Nenhum
Problema
Problema
Problema
106. Sentir vergonha ou culpa por fazer aquilo que o gestor fez.
0
1
2
3
4
5
6
Pequeno
Grande
Nenhum
Problema
Problema
Problema

7

8

9

10
Enorme
Problema

7

8

9

10
Enorme
Problema

107. Quanto melhoraria a sua posição na empresa se fizesse aquilo que o gestor fez nas mesmas
circunstâncias?
2
3
4
5
6
7
8
9
10
0
1
Bastante
Nada
108. Quão emocionante ou excitante seria para si fazer aquilo que o gestor fez nas mesmas circunstâncias?
2
3
4
5
6
7
8
9
10
0
1
Nada
Emocionante
ou
Excitante

Bastante
Emocionante
ou
Excitante

Agora, gostaríamos de lhe colocar algumas questões acerca de si. Por favor recorde que nenhum
marco identificativo se encontra inscrito neste questionário (por exemplo, nome, número de cartão
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de cidadão) e que as suas respostas irão ser mantidas estritamente confidenciais. Assinale com uma
cruz.
109. ______ Sexo Masculino ______ Sexo Feminino
110. Idade em anos ____________
111. Etnia: _______ Branca ________Negra

________Asiática _______ Latina

Outra __________________
112. Nacionalidade: __________________
113. Estado Civil: ________ Solteiro _______ Casado _______ União de Facto
Outra _______________
114. Nível de Escolaridade Completo:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

_____ Nenhum
______ Ensino Básico 1º Ciclo (4º ano)
______ Ensino Básico 2º Ciclo (6º ano)
______ Ensino Básico 3º Ciclo (9º ano)
______ Ensino Secundário (12º ano)
______ Ensino Superior (Licenciatura)
______ Ensino Superior (Mestrado)
______ Ensino Superior (Doutoramento)

115. Situação profissional prévia a ser detido: ______ Estudante _____ Trabalhador-Estudante ____
Empregado _____ Desempregado _______ Reformado/Pensionista
116. a) No quadro de uma organização, já tomou decisões de natureza executiva, por exemplo, já
desempenhou funções de gestão onde foi responsável pela tomada de decisões, alocação de recursos,
direção de atividades de outras pessoas ou planeamento de estratégias para o alcance dos objetivos da
empresa, como o aumento de receitas?
____ Sim ____ Não
b) Se sim, durante quantos anos (aproximadamente)?____
117. Experienciou, pessoalmente, situações próximas aos cenários apresentados previamente?
____ Sim ____ Não
118. Teve conhecimento pessoal de situações próximas aos cenários apresentados previamente?
____ Sim ____ Não
119. Em que medida concorda ou discorda com as seguintes afirmações? Assinale com uma cruz o
quadrado correspondente à sua resposta.
Discordo
Discordo
Concordo
Concordo
Totalmente
Totalmente
a) Muitas vezes faço coisas no calor do
momento sem parar para pensar
b) Não me esforço muito a preparar o
futuro, nem penso muito nisso
c) Costumo fazer aquilo que me dá
prazer no momento mesmo se isso
prejudicar um objetivo futuro
d) Estou mais preocupado com o que se
passa comigo no presente do que com
o que me possa acontecer no futuro
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e)
f)
g)
h)

i)

j)
k)
l)

m)

n)

o)
p)

q)

r)

s)

t)

u)
v)

w)

x)

Geralmente procuro evitar atividades
que eu sei que serão difíceis
Quando as coisas se complicam,
costumo desistir e afastar-me
Na vida, as coisas que são mais fáceis
são aquelas que me dão mais prazer
Não gosto de tarefas tão difíceis que
levem as minhas capacidades até ao
limite
De vez em quando, gosto de me pôr à
prova fazendo coisas um pouco
arriscadas
Por vezes corro riscos só pelo
divertimento que dão
Por vezes acho excitante fazer coisas
que me podem causar problemas
Excitação e aventura são mais
importantes para mim do que me
sentir seguro
Se eu pudesse escolher, preferia
geralmente fazer atividades físicas do
que atividades mentais
Geralmente sinto-me melhor quando
estou em movimento do que quando
estou sentado e a pensar
Gosto mais de sair e de fazer coisas
do que de ler e contemplar ideias
Eu sinto que tenho mais energia e
mais necessidade de atividade do que
a maioria das pessoas da minha idade
Eu tento pensar primeiro em mim,
mesmo se isso tornar as coisas mais
difíceis para os outros
Eu não sou muito compreensivo com
as pessoas quando elas estão com
problemas
Se o que eu faço desagrada às outras
pessoas, o problema é delas e não
meu
Procurarei atingir os meus objetivos
mesmo que possa causar problemas
aos outros
“Perco a cabeça” com muita
facilidade
Muitas vezes, quando me zango com
as pessoas, sinto que tenho mais
vontade de as magoar do que de falar
com elas sobre o assunto
Quando estou mesmo zangado é
melhor que as pessoas se afastem de
mim
Quando discordo seriamente de
alguém, é geralmente difícil para
mim falar calmamente sobre isso sem
me zangar
Obrigada pela sua colaboração.
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ANEXO IV

Fonte: Paternoster & Simpson (1996: 559)
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ANEXO V
Em síntese, temos assim presentes como variáveis contextuais em termos de dimensões,
níveis e condições:
(1) Benefícios para o gestor, onde se insere o nível:
a. “melhoria da sua posição na empresa”
i. Cenário  grande probabilidade de melhorar a sua posição na
empresa
ii. Questão  baixa possibilidade de melhorar a sua posição na empresa
(2) Benefícios para a empresa onde se inserem os níveis:
a. “aumentar os lucros da empresa”
i. Cenário  aumentar significativamente os lucros desta
ii. Questão  aumentar pouco os lucros desta
b.

influenciar a lei
i. Cenário  influenciar de forma relevante a alteração da lei
ii. Questão  baixa influência na alteração da lei

c. motivar os empregados e melhorar a sua imagem externa
i. Cenário  melhorar muito a motivação interna dos funcionários e
imagem externa da empresa
ii. Questão  aumentar pouco a motivação interna dos empregados e
melhorar pouco a imagem externa da empresa
(3) “compliance” externa, onde estão presentes os níveis:
a. ameaça de sanções formais para o indivíduo
i. Cenário  empregado ter sido detetado por um ato similar e
absolvido
ii. Questão  empregado ter sido detetado por um ato similar e punido
com uma sanção pesada
b. ameaça de sanções formais para a empresa
i. Cenário  empresa ter sido identificada e absolvida por um ato
similar
ii. Questão  empresa ter sido detetada e punida com sanção pesada
(4) “compliance” interna que tem em conta problemas da disponibilidade do alvo e
guardiões, nomeadamente níveis como
a. códigos de conduta e sistema de denúncias anónimas
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i. Cenário  inexistência de tal na empresa
ii. Questão  existência de tal sistema e código na empresa
b.

inspeções e auditorias periódicas aleatórias
i. Cenário  inexistência de tal
ii. Questão  existência de tal

c.

um funcionário ser despedido por um ato similar
i. Cenário  não foi despedido, foi absolvido
ii. Questão  foi apanhado a praticar o ato e foi despedido

d. a prática ser rara ou comum dentro da empresa
i. Cenário  prática comum
ii. Questão prática de tal ato ser rara
e.

a prática ser rara ou comum dentro do setor
i. Cenário  prática comum
ii. Questão prática de tal ato ser rara

(5) Posição do gestor na empresa
a. Cenário  gestor de nível hierárquico alto
b. Questão  gestor de nível hierárquico baixo
(6) Tempo que se encontra na empresa
a. Cenário  trabalha na empresa há vários anos
b. Questão  recentemente contratado
(7) Posição de autoridade
a. Cenário ordena os funcionários a praticar o ato
b. Questão  foi ordenado por um superior
(8) Tamanho da empresa
a. Cenário  grande empresa
b. Questão  pequena-média empresa
(9) Pressões económicas
a. Cenário  tem vindo a registar um declínio nas vendas e lucros
b. Questão  tem vindo a registar, nos últimos anos, vendas e lucros crescentes
(10) Constrangimentos ambientais
a. Cenário  setor em recessão económica
b. Questão  setor em crescimento económico
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