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RESUMO 

A presente dissertação teve como objetivo perceber quais as variáveis que mais 

influenciavam a propensão para cometer infrações de colarinho branco de baixa gravidade. 

Além das variáveis sociodemográficas e individuais, procurou-se compreender ainda a 

importância da oportunidade na facilitação de tais atos. Por crimes de colarinho branco com 

baixa gravidade e/ou ofensas comuns de colarinho branco entende-se, para efeitos deste 

trabalho, as práticas de atos que lesam terceiros de uma forma indireta ou que lesam entidades 

como seguradoras ou o erário público, sem, no entanto, ter necessariamente de existir a 

componente criminal definida juridicamente. A relação entre o crime de colarinho branco e 

variáveis sociodemográficas, de personalidade, de autocontrolo e de moralidade foi explorada 

amplamente em literatura prévia, assim como a possibilidade de a oportunidade estar 

relacionada com a probabilidade de os indivíduos se envolverem em infrações de colarinho 

branco. O recurso a cenários para estabelecer uma ligação entre variáveis individuais e 

probabilidade de infração e crime é também uma das opções de metodologia que já foram 

usadas e que pode ser encontrada neste trabalho. Para atingir os objetivos da investigação, foi 

aplicado um questionário online a uma amostra aleatória de 735 indivíduos. Os resultados, ao 

contrário do que seria de esperar, desafiaram a literatura prévia em quase todas as dimensões 

da personalidade estudadas – o Big Five da personalidade e o autocontrolo. Apenas a 

moralidade demonstrou de forma sólida uma relação com a probabilidade de cometer infrações 

de colarinho branco. Até mesmo a oportunidade, apesar de relacionada não se pretende – nem 

é possível – realizar relações de causalidade. Será interessante, no futuro, investigar se estes 

resultados se mantêm. 

 

Palavras-chave: crime de colarinho branco; personalidade; big five; autocontrolo; moralidade; 

oportunidade. 
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ABSTRACT 

This dissertation aimed to understand which variables most influenced the propensity to commit 

low severity white collar offenses. In addition to sociodemographic and individual variables, 

an attempt was also made to understand the importance of opportunity in facilitating such acts. 

White collar crimes with low gravity and/or common white collar offenses are understood, for 

the purposes of this paper, as acts that harm third parties indirectly or that harm entities such as 

insurance companies or the public purse, without, in the However, there must necessarily be a 

legally defined criminal component. The relationship between white-collar crime and 

sociodemographic, personality, self-control, and morality variables has been explored 

extensively in previous literature, as has the possibility that opportunity is related to the 

likelihood of individuals engaging in white-collar offences. The use of scenarios to establish a 

link between individual variables and the probability of offense and crime is also one of the 

methodological options that have already been used and that can be found in this work. To 

achieve the objectives of the investigation, an online questionnaire was applied to a random 

sample of 735 individuals. The results, contrary to what might be expected, challenged the 

previous literature on almost all personality dimensions studied – the Big Five of personality 

and self-control. Only morality has solidly demonstrated a relationship to the likelihood of 

committing white-collar infractions. Even the opportunity, although related, is not intended – 

nor is it possible – to make causal relationships. It will be interesting, in the future, to investigate 

whether these results hold. 

 

Keywords: White-colar crime; personality; big five; self control; morality; oportunity. 
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INTRODUÇÃO 

Nesta dissertação de mestrado pretende-se explorar e compreender a influência das 

variáveis individuais e de oportunidade na prática de infrações de colarinho branco de baixa 

gravidade.  

Por crimes de colarinho branco com baixa gravidade e/ou ofensas comuns de colarinho 

branco entende-se, para efeitos deste trabalho, as práticas de atos que lesam terceiros de uma 

forma indireta ou que lesam entidades como seguradoras ou o erário público, por exemplo, tal 

como no típico crime de colarinho branco, mas sem a componente criminal definida 

juridicamente. Referimo-nos a casos como o de reportar um valor mais alto que o real a uma 

companhia de seguros, para reparar um carro, aproveitando assim o valor restante para fazer 

melhorias que não resultaram do acidente em questão. Isto é uma prática ilegal, mas comum e 

que pode ser tomada com ligeireza no dia a dia de cada indivíduo.  

A relação entre o crime de colarinho branco e variáveis individuais tem sido 

extensamente documentada, nomeadamente variáveis sociodemográficas, de personalidade, de 

autocontrolo e de moralidade em estudos como os de Alalehto (2003), Blickle, Schlegel, 

Fassbender e Kein (2006), Turner (2014) e Craig (2019). Da mesma forma, a investigação tem-

se debruçado sobre a possibilidade de a oportunidade estar relacionada com a probabilidade de 

os indivíduos se envolverem em infrações de colarinho branco como sublinhado no estudo de 

Holtfreter (2015), por exemplo. Neste projeto de investigação pretende-se saber, através do 

recurso a cenários de infração, em que medida determinadas variáveis de personalidade, de 

autocontrolo e os níveis de moralidade autorrevelada se relacionam com a probabilidade de os 

indivíduos se envolverem em infrações de colarinho branco de baixa gravidade. Além disso, 

pretende-se ainda compreender se a oportunidade tem um papel preponderante nessa mesma 

probabilidade de infração, ou seja, se ao ser facilitado o acesso à infração, a probabilidade de 

envolvimento se acentua, assim como perceber quais as variáveis que se demonstram relevantes 

com e sem oportunidade. O recurso a cenários para estabelecer uma ligação entre variáveis 

individuais e probabilidade de infração e crime tem sido documentado por autores como 

Simpson e Piquero (2002), Schoepfer, Piquero e Langton (2015), Michel (2016) e Craig (2019). 

Desta forma, pretende-se descobrir quais as variáveis que melhor podem explicar as 

infrações de colarinho branco de baixa gravidade, tanto ao nível individual e por iniciativa como 

tendo em conta o papel da oportunidade, ao nível situacional.  
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A estrutura do trabalho está dividida em três capítulos centrais. O primeiro capítulo 

explora a literatura preexistente a esta dissertação de forma a entender qual o estado da arte 

quando se discutem infrações de colarinho branco e personalidade, moralidade e oportunidade. 

No segundo capítulo é apresentada a metodologia usada no estudo, desde as hipóteses testadas 

até aos instrumentos usados para as testar, justificando e apresentando detalhadamente cada um 

deles. Já o último capítulo, o terceiro, apresenta os resultados obtidos na investigação que foi 

conduzida no âmbito desta dissertação de mestrado e a discussão dos mesmos, comparando 

com as investigações anteriores, de forma a fornecer pistas sobre se os resultados obtidos vão 

em conformidade com aquilo que já era sabido ou se trazem novas informações, assim como 

nos permitem saber qual o caminho a percorrer e quais as limitações desta investigação que se 

devem tentar contornar no futuro. 

CAPÍTULO I – REVISÃO DA LITERATURA 

1. CRIME DE COLARINHO BRANCO 

1.1.Definição do conceito 

O termo “crime de colarinho branco” foi usado inicialmente como um termo sociológico 

e mais recentemente como um termo legal associado a ofensas criminais específicas. A 

definição do conceito é notoriamente controversa. A controvérsia centra-se em se o termo deve 

ser definido com base na natureza da ofensa ou nas características da pessoa que comete a 

ofensa. 

Os debates iniciais sobre este assunto começaram quando Tappan (1947) afirmou que 

apenas os atos que violassem o código criminal deveriam ser examinados. Sutherland e 

investigadores subsequentes foram contra o argumento, já que muitas ofensas que têm lugar no 

local de trabalho são reguladas de forma administrativa ou tratadas civilmente.  Não houve uma 

resolução definitiva nesta matéria, com alguns estudos a incluir crimes financeiros individuais 

(Wheeler et al., 1987) e outros focados em infrações cometidas por grandes empresas (Clinard 

& Yeager, 1980; Wang & Holtfreter, 2012).  

Assim sendo, de forma a abranger um maior espectro de informação, importa fazer a 

distinção entre as definições que se baseiam no ofensor e aquelas que se baseiam na ofensa. 
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1.1.1. Definições baseadas no ofensor 

 A partir de uma perspetiva baseada no indivíduo, em 1939, Sutherland, refutou aqueles 

que limitavam o crime a indivíduos que vinham de um background de pobreza ou aqueles que 

sofriam de condições psicopáticas e sociopáticas, defendendo que deveriam ser usadas punições 

criminais para quem cometia crime de colarinho branco, substituindo punições do foro civil. 

Sutherland definiu crime de colarinho branco como um crime cometido por uma pessoa de 

respeito e estatuto social alto no decurso da sua ocupação, admitindo que este conceito não 

tinha a intenção de ser definitivo, mas meramente para chamar a atenção para crimes que não 

são habitualmente incluídos no escopo da criminologia (Sutherland, 1939). Desta forma, o autor 

desafiou estereótipos e teorias convencionais até então defendidas (Weisburd et al., 2001). 

Na visão de Sutherland (1940), o envolvimento individual no crime de colarinho branco 

resultou da exposição diferencial às tradições e valores culturais do mundo dos negócios e 

finanças. Através dos processos de associação diferencial, os empresários acabam por aceitar e 

adotar comportamentos que são favoráveis a violações da lei em forma de crimes de colarinho 

branco. Portanto, na perspetiva do autor, o crime de colarinho branco é primariamente o produto 

de uma cultura desviante e não o resultado de indivíduos desviantes. Todavia, Benson & 

Manchak (2014) sugerem que este pressuposto não é completamente plausível porque assume 

que todos os indivíduos respondem da mesma forma a influências culturais e situacionais e 

ignora suscetibilidades pessoais. Na mesma linha, Alalehto (2003) defende que a negação da 

personalidade enquanto um fator relevante no estudo do crime económico desencadeia um 

conjunto de objeções problemáticas. Efetivamente, Alalehto (2003) considera que Sutherland 

confunde e equipara a personalidade à questão da saúde psíquica , defendendo assim que a 

personalidade não seria relevante, o que vai contra a perspetiva de Alalehto (Alalehto, 2003). 

Por sua vez, Clinard e Quinney (1973) dividiram o crime de colarinho branco em duas 

categorias distintas: crime ocupacional, que é cometido por indivíduos e vitimiza 

primariamente a organização que o emprega, e o corporate crime, que pode também ser 

cometido por indivíduos ou grupos, mas que beneficia a organização (Friedrichs, 2002; 

Holtfreter, 2005; Pusch & Holtfreter, 2020). No entanto, embora a diferenciação dos termos 

seja relativamente simples de se fazer em termos teóricos, aquando da mensuração, em termos 

práticos, essa tarefa pode ser um pouco mais difícil (Simpson, 2013). 
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A favor do uso de definições baseadas no ofensor está uma crescente probabilidade de 

encontrar padrões de fatores de risco psicológicos entre ofensores de colarinho branco. Quando 

os investigadores se concentram em características específicas do ofensor (e.g., estatuto social 

ou ocupação), é provável que encontrem uma amostra mais homogénea e consequentemente 

resultados mais válidos (mas não necessariamente generalizáveis). Dependendo da definição 

proposta, no entanto, uma amostra de ofensores de colarinho branco pode ser substancialmente 

diferente de outra. Na prática, algumas amostras tendem a abranger pessoas que não têm 

estatuto social alto e que cometeram ofensas relativamente menores, algumas que podem nem 

estar relacionadas com a ocupação. Isto levanta mais uma vez a preocupação sobre a 

generalização. Finalmente, usando características do ofensor na definição reduz a capacidade 

dos investigadores para explicar as causas potenciais do comportamento (Benson & Manchak, 

2014). 

1.1.2. Definições baseadas na ofensa 

As definições baseadas na ofensa são úteis na medida em que oferecem uma estrutura 

comum através da qual se define o crime de colarinho branco e se estima a sua prevalência 

(Benson & Manchak, 2014), focando-se no tipo de ato criminal. A mais conhecida foi proposta 

por Herbert Edelhertz (1970), tornando-se influente na transformação do termo “crime de 

colarinho branco” num termo legal, definindo-o como  

“um ato ilegal ou série de atos ilegais cometidos por meios não físicos e 

por dissimulação ou fraude, para obter dinheiro ou propriedade, para evitar o 

pagamento ou perda de dinheiro ou propriedade, ou para obter vantagens de 

negócios ou pessoais” (Edelhertz, 1970, p. 3).  

Além disso, Edelhertz constituiu quatro subdivisões para abranger diversas formas de 

colarinho branco, nomeadamente: 1) crimes por pessoas que operam de modo individual para 

obterem ganhos pessoais num contexto não profissional; 2) crimes no curso da sua ocupação 

por aqueles que operam em empresas, governo ou outros estabelecimentos, ou, então, em 

violação ao seu dever de lealdade e fidelidade ao empregador ou cliente; 3) crimes relacionados 

com a prossecução de operações de negócio, mas não com o objetivo central dessas operações; 

4) crime de colarinho branco como um negócio, ou como atividade central no trabalho (Guedes 

& Cruz, 2011). 
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Mais tarde, Ronald Akers (1973) afirmou que o “crime ocupacional (crime de colarinho 

branco) é definido como uma violação de normas legais que regem esforços ocupacionais 

lícitos durante o curso da prática da profissão” (Akers, p. 179, 1973 cit. in Geis, 1991). 

Já Sparks (1979) considerou como ofensas de colarinho branco, aquelas com as 

seguintes características: 1) são levadas a cabo principalmente por ganho económico e incluem 

alguma forma de comércio ou indústria; 2) envolvem alguma forma de organização, que é 

baseada ou adaptada para o cometimento de crimes; 3) abarcam tanto o uso como o mau uso de 

formas legitimadas e técnicas de negócio, comércio ou indústria (Sparks, 1979, cit. in Geis, 

1991). 

Wheeler et al. (1988) definiram crime de colarinho branco como violações de oito 

categorias de crimes federais nos EUA, nomeadamente fraude, violações de confiança, suborno, 

infrações fiscais, desfalques bancários, fraudes que envolvem comunicações eletrónicas (wire 

fraud), fraudes em que o ofensor desenvolve um sistema usando emails para defraudar 

indivíduos (postal fraud), falsas declarações e fraude de crédito e empréstimos (Wheeler et al., 

1988 cit. in Friedrichs, 2010).  

Em 1996 foi designada por um grupo de estudiosos uma definição que a literatura passou 

a acolher: atos ilegais e atos não éticos que se traduzem numa violação ou abuso de confiança, 

cometidos por um indivíduo ou por uma organização, normalmente durante o exercício legítimo 

de atividade profissional, por pessoas de estrato social elevado ou respeitável, para obtenção de 

ganhos pessoais ou organizacionais (Benson, 2005:1746; Helmkamp, Ball & Townsend 1996: 

351 cit. in Friedrichs, 2010). 

Para Blickle (2006), a definição de crime de colarinho branco é crime não violento para 

ganhos financeiros cometido por meios de engano (Blickle, 2006). 

Num esforço mais recente, Friedrichs (2010) definiu o crime de colarinho branco como 

uma atividade ilegal, não ética ou desviante de instituições ou indivíduos respeitáveis e 

estabeleceu três características fundamentais: 1) ocorrer num contexto ocupacional legítimo; 2) 

ser motivado pelo objetivo do ganho económico ou sucesso profissional; e 3) não englobar, de 

modo direto, violência intencional. De acordo com o autor, o crime de colarinho branco é um 

termo genérico para um conjunto de atividades ilegais, proibidas e danosas que envolvem a 

violação da confiança pública ou privada, cometida por instituições e indivíduos que ocupam 
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um estatuto legítimo e respeitável, direcionadas para a vantagem financeira ou manutenção e 

extensão do poder e privilégio. 

 Portanto, embora a palavra “crime” conduza o pensamento de cada um de nós para uma 

conduta errada, antissocial e que deve ser punida, a realidade é mais complexa, especialmente 

quando olhamos para determinados tipos de comportamento de colarinho branco. Green & 

Kugler (2012) investigaram onde o público em geral traçaria a linha entre a criminalidade e a 

não criminalidade e, quando a tal conduta fosse considerada criminosa, como seria avaliada. 

Em alguns casos, as distinções feitas pelos participantes eram consistentes com a lei – o que faz 

crer que a lei nessas áreas está aplicada corretamente. Noutros casos, no entanto, as opiniões 

dos participantes divergiam significativamente da lei regente no momento, considerando 

algumas ofensas como sendo menos graves do que aquilo que a lei considera e, em alguns casos 

mesmo, condenando condutas que não estão previstas na lei (Green & Kugler, 2012). Estas 

distinções são importantes para este estudo, uma vez que a maioria das ofensas de colarinho 

branco abordadas não são questões punidas pela lei penal, mas sim por outros documentos 

legais, são muito comuns e socialmente frequentes, de baixa gravidade, mas podem de qualquer 

das formas ser consideradas erradas. 

Os desafios interrelacionados de definir, mensurar e descrever com precisão a série de 

comportamentos que compõem o conceito de crime de colarinho branco torna a especificação 

de mecanismos causais especialmente desafiadora (Pusch & Holtfreter, 2020). 

Cumulativamente a não haver uma definição fixada do que constitui crime de colarinho branco, 

não há também uma lista de ofensas que foram defendidas como sendo a lista definitiva de 

crimes que se enquadram nesta categoria. O crime de colarinho branco deve ser bem definido, 

de forma a ser mais fácil e eficaz de rastrear e dar forma a uma base de dados forte o suficiente 

para avaliar as melhores formas de eliminar esta forma de criminalidade (Dervan & Podgor, 

2016). 

1.2.Enquadramento legal 

O ordenamento jurídico português, tanto no Código Penal como em legislação avulsa, 

integra diversos crimes que atendendo às suas caraterísticas, incluem alguns dos elementos 

assinalados nas definições de colarinho branco, por exemplo: abuso de confiança (artigoº 205.º, 

CP), burla com fraude bancária, burla relativa a seguros, burla informática e nas comunicações 

(art.º 221.º), burla relativa a trabalho ou emprego (art.º 222.º), outras burlas, abuso de cartão de 
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garantia ou de crédito (art.º 219.º e ss., CP), insolvência dolosa (art.º 227.º, CP), insolvência 

negligente (art.º 228.º, CP), apropriação ilegítima (art.º 234.º, CP), administração danosa (art.º 

235.º, CP), tráfico de influências (art.º 335.º, CP), falsidade depoimento ou declaração (art.º 

359.º, CP), suborno (art.º 363.º, CP), favorecimento pessoal praticado por funcionário (art.º 

368.º, CP), branqueamento (art.º 368.º-A), CP, violação de segredo de justiça (art.º 371.º, CP), 

corrupção passiva para ato ilícito (art.º 372.º, CP), corrupção passiva para ato lícito (art.º 373.º, 

CP), corrupção ativa (art.º 374.º, CP), peculato (art.º 375.º, CP), participação económica em 

negócio (art.º 377.º, CP), abuso de informação, manipulação do mercado, outros (Decreto-Lei 

n.º 486/99, de 13 de novembro), fraude fiscal, abuso de confiança fiscal, outros (Lei n.º 15/2001, 

de 5 de junho), branqueamento de capitais (Lei n.º 25/2008, de 5 de junho). 

As ofensas abordadas neste estudo são ofensas frequentes, socialmente aceitáveis e 

consideradas não graves, embora algumas delas, em determinadas circunstâncias, possam ter 

conotação ilegal. São no fundo ofensas da esfera do crime de colarinho branco, 

independentemente de poderem ser punidas pela lei penal ou por outros documentos legais. 

2. O OFENSOR DE COLARINHO BRANCO 

2.1.Características sociodemográficas do ofensor de colarinho branco 

Uma porção considerável da literatura do crime de colarinho branco tem-se vindo a 

focar em características individuais ou fatores demográficos, como correlatos chave para a 

ofensa, criando um perfil do típico ofensor de colarinho branco como um homem educado, 

caucasiano, no início dos seus 40 anos, que tem uma posição administrativa ou de nível 

executivo na organização (Holtfreter, 2005; Wheeler et al., 1987). Em comparação com outros 

ofensores, é mais provável que os ofensores de colarinho branco tenham menos problemas com 

abuso de substâncias (Poortinga et al., 2006) e tenham uma situação financeira melhor (Wheeler 

et al. 1988; Weisburd, Waring, & Chayet, 2001). 

Por norma, os homens estão mais envolvidos em todo o tipo de crime do que as mulheres 

(Pusch & Holtfreter, 2020). No entanto, parece haver uma discrepância de género menor em 

determinados tipos de ofensas de colarinho branco, devido à estrutura de oportunidade do 

mundo empresarial em que as mulheres frequentemente não ocupam posições de poder que lhes 

permitiriam envolver-se em formas de crime empresarial de alto nível cometidas pelos seus 

colegas do sexo masculino (Holtfreter, 2015). No entanto, no caso das ofensas de menor 

gravidade economicamente motivadas como fraude de correspondência, fraude de cartões de 
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crédito e alegações falsas, as mulheres aproximam-se mais dos números dos homens em 

prevalência (Daly, 1989). As mulheres cometem mais frequentemente ofensas por necessidade 

financeira das suas famílias e tendem a ofender sozinhas (Daly, 1989; Klenowski et al., 2010). 

Em termos raciais, as não minorias estão sobre representadas nas ofensas de colarinho branco 

(Piquero et al., 2010 cit. in Pusch & Holtfreter, 2020). Homens, caucasianos, alfabetizados e 

mais velhos têm mais probabilidade de obter cargos de estatuto mais alto em que a oportunidade 

de ofensa existe. A maioria das ofensas de colarinho branco são cometidas pela classe média 

(Weisburd et al., 1991). Para as ofensas e crime de colarinho branco de menor gravidade como 

determinados tipos de fraude, os perfis demográficos relembram mais ofensores comuns 

(Benson & Moore, 1992). 

As características e as carreiras criminais dos ofensores de colarinho branco tendem a 

ser bastante diferentes das dos ofensores ‘de rua’ (Steffensmeier, 1989). Tal como Weisburd et 

al. (1991), Benson & Kerley (2001) descobriram que indivíduos que violam o que são 

tipicamente considerados estatutos de crime de colarinho branco vêm mais de classes médias. 

As suas trajetórias no crime não se enquadram nem no persistente de life course, nem no padrão 

limitado à adolescência de Moffitt (1997). Por outro lado, também não relembram os executivos 

empresariais popularizados por Sutherland (1949) e outros. Nos domínios da vida adulta, como 

a família e ocupação, parecem seguir trajetórias convencionais (Benson & Kerley, 2001). 

Enquanto as carreiras dos ofensores ‘de rua’ seguem a tradicional curva idade-crime, com início 

numa idade tenra e desistência no início da vida adulta, os criminosos de colarinho branco 

começam mais tarde e continuam a infringir depois de adultos (Pusch & Holtfreter, 2020, 

Holtftreter, 2015). 

2.2.Personalidade e crime de colarinho branco 

Até determinada altura, existia a ideia de que no crime económico, o aspeto da 

personalidade teria sido desvalorizado. O ato do crime económico era visto como um ato 

coletivo (a complexidade da organização) e não como um ato causado pelas características de 

personalidade de um único agente. A abordagem da organização tinha sido dominante na 

investigação sobre o crime económico, contudo, mais tarde passou a ser colocada a questão 

sobre se a intenção do agente teria importância. Portanto, a personalidade tornou-se cada vez 

mais relevante na explicação da prática de crimes de colarinho branco.  
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Assim, antes de nos debruçarmos sobre a relação entre personalidade e o crime de 

colarinho branco, importará definir aquele conceito. 

2.2.1. Definição de Personalidade 

Para Allport (1937), a personalidade define-se como uma “organização dinâmica, 

dentro do indivíduo, dos sistemas psicofísicos, que determina seu ajuste único ao ambiente” 

(p. 48). Para ele, essa organização dinâmica está ligada aos traços de personalidade, 

compreendidos como “estruturas neuropsíquicas com a capacidade de incorporar diversos 

estímulos funcionalmente equivalentes e para iniciar e guiar equivalentes (significantemente 

consistente) formas de comportamento adaptativo e expressivo” (Allport, 1937, p. 347, cit. in 

Carvalho et al. 2017, p. 125). Allport enfatiza fatores psicológicos e fatores físicos, atribuindo 

uma elevada relevância à identificação e medição dos traços humanos. Todavia, este autor não 

defende que alguém possa ser descrito simplesmente pelas classificações numa série de escalas 

de traços. Na verdade, prefere postular que cada indivíduo, enquanto partilha determinados 

traços com todos os outros seres humanos, demonstra um padrão único de traços (Singer, 1984 

cit. in Guedes & Cruz, 2011). 

Eysenck (1998) definiu personalidade como a  

“soma total de padrões de comportamentos potenciais ou reais do 

organismo, determinados pela hereditariedade e pelo ambiente; origina-se e 

desenvolve-se através de uma interação funcional de quatro principais setores 

em que estes padrões de comportamento estão organizados: o setor cognitivo 

(inteligência), o setor conativo (caráter), o setor afetivo (temperamento) e o 

setor somático (constituição)” (Eysenck, 1998, p. 25, cit. in Guedes & Cruz, 

2011). 

 Partindo desta definição, podemos verificar que, para o autor, a personalidade não se 

constrói apenas a partir da hereditariedade, mas de um conjunto de interações entre diferentes 

sectores (Eysenck, 1998 cit. in Guedes & Cruz, 2011). 

Para Cattell (1965), a personalidade é um conjunto de traços que predispõem o indivíduo 

a agir de determinada forma, nas mais diversas situações. Partilhando definições semelhantes 

às de Allport, Cattell define o traço de personalidade como uma estrutura mental, ou melhor, 

como uma inferência feita com base no comportamento observado para explicar a regularidade 

ou a consistência desse comportamento (Hall et al., 2000). Já Linton (1986) apresenta a 
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personalidade como um conglomerado organizado dos processos e dos estados psicológicos 

pertencentes a um indivíduo (Hansenne, 2004 cit. in Guedes & Cruz, 2011). Por sua vez, 

Hilgard & Atkinson (1967), definem a personalidade como a configuração das características 

individuais e dos modos de se comportar que descrevem a adaptação singular de um indivíduo 

ao ambiente em que vive (Born, 2005 cit. in Guedes & Cruz, 2011). Carver & Scheier (2000) 

declararam que a personalidade não corresponde a uma justaposição de peças, mas a uma 

organização. Não se encontra num local específico, sendo antes um processo dinâmico no 

interior do indivíduo. A personalidade corresponde a um conceito psicológico cujas bases são 

fisiológicas, é uma força interna que determina como o indivíduo se comportará, é construída 

por padrões de respostas recorrentes e consistentes e não se reflete apenas numa direção, mas 

antes em várias, à semelhança dos comportamentos, dos pensamentos e dos sentimentos 

(Hansenne, 2004 cit. in Guedes & Cruz, 2011). Para Alalehto (2003), a personalidade é a 

qualidade básica encontrada em todos os indivíduos, uma qualidade vista como um estilo 

expressado em atos sociais. Como determinante, a personalidade é tão ativa em indivíduos 

chamados de normais, como nos chamados doentes (Alalehto, 2003). 

A personalidade e as suas características têm sido medidas através de instrumentos 

desenhados com o objetivo de agrupar essas mesmas características para construir perfis. Das 

variáveis de personalidade mais significativas, destacam-se cinco, que foram reunidas e são 

investigadas em conjunto pela sua importância e que são apresentadas de seguida. 

Big Five da personalidade 

O Big Five da personalidade é uma abordagem da personalidade que adquiriu grande 

relevância na literatura. Em 1942, Cattell (1943) mostrou através da análise de clusters que 

haviam quatro clusters mais amplos sobrepostos chamados “esferas de personalidade”. Os 

resultados de Cattell foram importantes para a investigação futura sobre a personalidade e os 

seus resultados foram corroborados e elaborados nos estudos seguintes. No início dos anos 60, 

ao mesmo tempo que eram ajustadas as técnicas de análise estatística e o uso de uma 

terminologia comum dentro da investigação da personalidade, os investigadores descobriram 

que haviam cinco características de personalidade relativamente distintas (Goldberg, 1993; 

Norman, 1963). 

O Big Five são categorias amplas de traços de personalidade. O termo Big Five foi criado 

por Lew Goldberg (1971) e foi originalmente associado com estudos de traços de personalidade 
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usados em linguagem natural. O termo “Five Factor Model” foi mais comummente associado 

a estudos de traços usando questionários de personalidade. As duas tradições de investigação 

produziram modelos largamente consonantes e na prática corrente os termos são 

frequentemente de forma intermutável (Srivastava, 2010). Enquanto que há um corpo 

significativo de literatura que suporta este modelo de personalidade de cinco fatores, os 

investigadores nem sempre concordam nos rótulos exatos de cada dimensão. No entanto, estas 

cinco categorias são normalmente descritas como: extroversão – inclui características como 

excitação, sociabilidade, falar muito, assertividade e grande expressividade emocional; 

agradabilidade – atributos como confiança, altruísmo, bondade, afeto e outros comportamentos 

sociais; conscienciosidade – níveis altos de reflexão, com bom controlo de impulsos e 

comportamentos direcionados a objetivos; neuroticismo – instabilidade emocional, ansiedade, 

mau humor, irritabilidade e tristeza; abertura à experiência – imaginação e insight, com aqueles 

que cotam alto neste traço a tender também para ter uma grande panóplia de interesses (Elliott, 

2010). O neuroticismo é caracterizado pela tendência de apresentar baixa adaptação emocional 

e experimentar afetos negativos, como medo, ansiedade e ciúme. A extroversão é caracterizada 

pela sociabilidade, atuação efetiva e assertividade. A abertura para a experiência é expressa pela 

tendência de ser curioso, criativo, independente e inconformado. A agradabilidade é 

caracterizada por simpatia, cordialidade, adaptabilidade e cooperação. A conscienciosidade é 

caracterizada pela responsabilidade, diligência, estabilidade, precisão e realização (Bodankin 

& Tziner, 2009). 

Elliott (2010) pensa que o modelo dos cinco fatores não avalia eficazmente as 

características de personalidade comummente exibidas pelos autores de crime económico. Para 

Elliott (2010), um modelo mais direcionado e menos usado é a Teoria de Personalidade Tipo 

A/B. E, de acordo com Boyle et al. (2008), o modelo dos cinco fatores não fornece uma 

cobertura adequada do domínio da personalidade normal, não é passível de ser replicado 

consistentemente em diferentes amostras, não está ligado a mecanismos fisiológicos, postula 

traços amplos que são muito poucos em número para permitir previsões altamente precisas e 

não tem base teórica estabelecida (Boyle et al., 2008 cit. in Elliott, 2010).1 

 
1 Alguns estudos dizem que pode ser melhor falar do “Big Seven” em vez do Big Five (Alalehto, 2003). 

O argumento contra o Big Five é que maioritariamente considera as qualidades biofísicas do indivíduo e quase 

faltam elementos de valor social ou descrições relacionadas com a situação que é dada a uma pessoa por outra 

pessoa (Almagor, Tellegen, & Waller, 1995; Benet & Waller, 1995 cit. in Alalehto, 2003). O “Big Seven”, pelo 

contrário, considera os julgamentos e etiquetas com que o indivíduo é confrontado no seu contexto social do dia-

a-dia. Os apoiantes do “Big Seven” argumentam que um quadro completo dos determinantes da personalidade é, 
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Existem variadas formas de medir estas e outras características da personalidade. 

Aquelas que são referidas no ponto 2.2.2, são aquelas que foram usadas nesta investigação. Mas 

existem outras, tais como, para medir a psicopatia, o Dark Triad Dirty Dozen (Jonason & 

Webster, 2010) e para medir a desejabilidade social, o Questionário de Personalidade de 

Eysenck (EPQ-RS) (Eysenck & Eysenck, 1998).  

Autocontrolo 

Um conceito relacionado com a personalidade que também adquiriu grande relevância 

na literatura foi o autocontrolo. 

Gottfredson & Hirschi (1990) apresentaram sua própria teoria do crime, a Teoria Geral 

do Crime, que afirma que o elemento essencial da criminalidade é o baixo autocontrolo. Pessoas 

com alto autocontrolo preveem as consequências do seu comportamento a longo prazo e evitam 

agir erradamente para evitar punições, o que se torna mais difícil fazer para os indivíduos com 

baixo autocontrolo. Gottfredson e Hirschi (1990) consideram que o crime é uma gratificação 

de desejos imediatos, pelo que os indivíduos com baixos níveis de autocontrolo, autocentrados 

e impulsivos, têm maior probabilidade de o praticar. Esse controlo é aprendido, geralmente, no 

início da vida e, uma vez aprendido, é altamente resistente a mudanças. 

Os autores apresentam seis elementos fundamentais que compõem o autocontrolo. A 

impulsividade, que se carateriza por uma propensão para os indivíduos se orientarem pelo “aqui 

e agora” e consequente dificuldade em adiar a possibilidade de gratificação; os indivíduos com 

baixo autocontrolo tendem a ceder à tentação de gratificação imediata. A preferência por tarefas 

simples, que espelha a “falta de diligência, tenacidade, ou persistência no decurso da ação, de 

forma que estes indivíduos preferem gratificações de desejos fáceis ou simples” (Gottfredson 

& Hirschi, 1990, p. 89). A procura do risco (risk-seeking), que se define pela disposição dos 

indivíduos para a aventura, sendo menos cautelosos e cuidadosos, com preferência por atos 

excitantes, arriscados e emocionantes, como os atos desviantes. A preferência por atividades 

físicas (em detrimento de atividades cognitivas, que exijam raciocínio), pois os crimes e 

 
além dos cinco determinantes mencionados acima, valência positiva (emotiva, emocionalmente carregada, a 

qualidade de atrair) e a valência negativa (a qualidade de repelir). Por outro lado, o “Big Seven” foi também alvo 

de crítica. Os seus apoiantes demonstraram que há uma variedade cultural em como as valências positivas e 

negativas são percebidas, dependendo de se a cultura é individualista ou coletivista, um facto que levou a 

questionar se estes tipos de personalidade são então determinantes. Num equilíbrio entre as duas teorias, foi criado 

ainda um modelo baseado nas cinco determinantes (extrovertidos, agradáveis, presunçosos, neuróticos e 

intelectuais versus os seus opostos) e uma sexta determinante, valência negativa (Alalehto, 2003). 
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comportamentos análogos requererem pouca habilidade e planeamento. O autocentrismo, ou 

seja, os indivíduos com baixos níveis de autocontrolo são mais centrados em si próprios, 

“egocêntricos, indiferentes, ou insensíveis para com o sofrimento e necessidades dos outros” 

(Gottfredson & Hirschi, 1990, p. 89). O temperamento, pois estes indivíduos apresentam uma 

tolerância mínima à frustração e pouca capacidade para responder a conflitos através de meios 

verbais, utilizando preferencialmente meios físicos (Gottfredson & Hirschi, 1990). 

Estas caraterísticas atitudinais manifestam-se através da satisfação de desejos e 

necessidades imediatas, incluindo crimes e comportamentos análogos e têm tendência a 

aparecer em conjunto, formando um traço latente unidimensional (Gottfredson & Hirschi, 

1990). 

Ações que exibem baixo autocontrolo tendem a envolver sempre gratificação imediata; 

representam meios relativamente simples para essa gratificação; são de certa forma arriscados 

e estimulantes; providenciam benefícios diretos para o perpetrador; e, finalmente, há uma 

crença de que as vítimas serão prejudicadas ao mínimo (Moberg, 1997).  

2.2.2. Instrumentos de medição da personalidade 

Os instrumentos usados neste trabalho para medir as características de personalidade 

foram: para medir o autocontrolo, a Escala de autocontrolo de Grasmick (Grasmick et al.,1993), 

para medir o Big Five da personalidade, o NEO Five-Factor Inventory (NEO-FFI) (Costa & 

McCrae, 1992) e para medir a desejabilidade social2, uma das dimensões do Questionário de 

Personalidade de Eysenck (EPQ-RS) (Eysenck & Eysenck, 1998).  

Nesta investigação foi dado destaque ao autocontrolo e ao Big Five da personalidade, 

assim como foi usada a escala de desejabilidade social, por se considerar que eram estas as 

dimensões que mais iam de encontro ao objetivo do estudo presente. Com isso em mente, e de 

forma a esclarecer a referência à psicopatia, mas não a sua abordagem, importa referir que 

Jones, Miller & Lynam (2011) estipularam que a psicopatia pode ser percebida como uma 

configuração de cotações extremas em dimensões de personalidade gerais do Big Five (Lynam 

& Widiger, 2001; Miller, Lynam, Widiger, & Leukefeld, 2001 cit. in Jones, Miller & Lynam, 

 
2 A desejabilidade social consiste numa das ameaças à validade e fiabilidade dos instrumentos usados nos 

estudos. Trata-se da possibilidade de os indivíduos não serem totalmente honestos na resposta às questões, de 

forma a responderem conforme aquilo que consideram ser a resposta correta ou ideal, ao invés de responderem 

com total honestidade. Usa-se uma escala para medir esta dimensão, pois assim é possível determinar até que 

ponto a desejabilidade social estará a interferir nos resultados. 
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2011). Especificamente, a psicopatia inclui cotações extremamente baixas em traços 

relacionados com agradabilidade e conscienciosidade (Jones, Miller & Lynam, 2011). Paulhus 

& Williams (2002) conduziram uma investigação sobre características fundamentais da 

personalidade que sugere que, em amostras não clínicas, os membros da Tríade Negra3 

partilham um núcleo comum de desagradabilidade. Psicopatas subclínicos foram distinguidos 

pelo baixo neuroticismo, mas também apresentaram extroversão e abertura mais altas e 

agradabilidade e conscienciosidade mais baixas. Os maquiavélicos cotavam baixo em 

conscienciosidade e agradabilidade. Os narcisistas apresentam mais extroversão e abertura e 

baixa agradabilidade (Paulhus & Williams, 2002). Decuyper et al., (2009) descobriram que os 

sintomas de psicopatia e desordem de personalidade antissocial estavam negativamente 

associados com as facetas de conscienciosidade e agradabilidade (Decuyper et al., 2009). Miller 

& Lynam (2015) argumentaram que a psicopatia pode e deve ser percebida como uma 

configuração de traços de personalidade de um modelo geral de funcionamento de 

personalidade – o Big Five. Nesta investigação, os autores demonstram que conceptualizações 

teóricas anteriores da psicopatia e as atuais convergem num perfil Big Five geral caracterizado 

por cotações muito baixas na agradabilidade e conscienciosidade e relações mistas em aspetos 

do neuroticismo e extroversão (Miller & Lynam, 2015). O’Boyle et al. (2015) afirmam que, 

conceptualmente e empiricamente, os três traços da Tríade Negra sobrepõem-se em 

determinada extensão com os traços do Big Five. O Big Five explica entre 30 e 63% da variância 

nos traços da Tríade Negra e cada traço global do Big Five mostram pelo menos uma correlação 

maior que .20 com um traço da Tríade Negra. A agradabilidade, em particular, provou ser um 

preditor fulcral das qualidades da Tríade Negra, com a maior sobreposição na psicopatia e 

maquiavelismo e a segunda maior com o narcisismo (O’Boyle et al., 2015).  

Deste conjunto de investigação retira-se a conclusão de que a abordagem mais adequada 

para medir a personalidade, por abranger as dimensões mais relevantes, é mesmo o Big Five, 

que vai ser medida pela escala NEO Five-Factor Inventory (NEO-FFI) (Costa & McCrae, 

1992), complementando com aqueles que a literatura também aponta como mais fortes na 

medição da desejabilidade social e do autocontrolo. 

 

 

 
3 Os tês elementos que constituem a Tríade Negra são o Narcisismo, o Maquiavelismo e a Psicopatia. 
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2.2.3. Traços de Personalidade e Crime de Colarinho Branco 

 A partir de determinada altura na literatura sobre o crime de colarinho branco, as 

investigações sobre os traços de personalidade associados começam a acumular-se. Embora 

ainda não sejam tão abundantes quanto em outras áreas da Criminologia, são suficientes para 

começar a fornecer algumas pistas sobre quais os traços e características a ter em conta quando 

se fala de personalidade no crime de colarinho branco.  

Diversas características da personalidade de colarinho branco (não usadas neste estudo) 

Alguns estudos apontam dois tipos de características de criminosos económicos. O 

primeiro é o criminoso calculista que quer competir e afirmar-se. O segundo é o criminoso de 

colarinho branco dependente da situação que comete um crime como forma desesperada de 

salvar a sua posição como homem de negócios (Alalehto, 2003). Terpstra, Rozell & Robinson 

(1993) descobriram que as pessoas com características chamadas “competitivas” são 

especialmente inclinadas para agir de uma forma economicamente criminal (Terpstra, Rozell 

& Robinson, 1993). Christopher Lasch (1997) afirmou que a qualidade competitiva destas 

pessoas é a manifestação do líder narcisista da companhia que quer sempre liderar as suas 

equipas para as vitórias (Lasch, 1997 cit. in Alalehto, 2003). David Simon (1999) diz que esta 

qualidade competitiva é um sinal de uma procura eterna de dinheiro porque o dinheiro significa 

sucesso e estatuto social (Simon, 1999 cit. in Alalehto, 2003).  

John Spencer (1965) encontrou dois traços de personalidade característicos de 

criminosos de colarinho branco. Primeiro, a pessoa é altamente determinada a construir uma 

carreira para si e para os seus filhos. Em segundo, o criminoso de colarinho branco desenha 

uma linha distinta entre trabalho, tempo livre e vida de família. Psicologicamente, mostra 

privação emocional. Em conjunto, isto dá uma elevada tendência para correr riscos e perseguir 

implacavelmente metas definidas, independentemente do que pode custar aos outros (Spencer, 

1965 cit. in Alalehto, 2003).  

O psicólogo social Georges Kellens (1977) afirmava que o criminoso de colarinho 

branco é uma pessoa impaciente, de inteligência normal (ou até acima do normal), que quer 

resultados rápidos e comporta-se de forma arriscada; procura excitação contínua num jogo de 

mercado no qual gosta de se envolver para superar todos os outros rivais; é implacável e não 

tem sentimentos de ansiedade (Kellens, 1977 cit. in Alalehto, 2003). O psicólogo Walter 

Bromberg (1965) traçou uma imagem semelhante do criminoso de colarinho branco como uma 
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pessoa inteligente, mas aquele que, ao contrário de pessoas inteligentes cumpridoras da lei, 

acredita ser omnipotente e que se identifica totalmente com a riqueza e o poder do seu negócio, 

tanto que ele confunde o seu negócio consigo mesmo; um egocêntrico do tipo narcisista 

clássico. A sua omnipotência leva-o para o caminho errado nos seus negócios e vai acima da 

lei porque se considera invulnerável. O caráter social do criminoso de colarinho branco 

calculista é a abertura social. Ele é e quer ser descrito como uma pessoa popular; calcula e 

classifica outros indivíduos em termos de negócios estreitos (“todos os homens têm um preço, 

todos podem ser comprados”) (Bromberg, 1965 cit. in Alalehto, 2003).  

Collins e Schmidt (1993) afirmaram que o criminoso de colarinho branco é uma pessoa 

que descura as opiniões de outros, é pouco integrado, intolerante, irresponsável e desprezível 

(Collins & Schmidt, 1993). Collins e Bagozzi (1999) afirmaram que o criminoso de colarinho 

branco é um solitário isolado, sabendo sempre o que é melhor no momento, sempre preparado 

para tratar mal outras pessoas (Collins & Bagozzi, 1999).  

Terpstra et al. (1993) observaram que indivíduos caracterizados por terem "locus de 

controlo externo" (ou seja, uma pessoa sem autoconfiança e autoestima para decidir 

independentemente o que importa) são mais inclinados a cometer crimes económicos do que 

indivíduos caracterizados por "locus de controlo interno" (ou seja, uma pessoa que tem 

autoconfiança e autoestima suficientes para decidir independentemente o que é importante) 

(Terpstra et al., 1993). Lasch (1997) caracterizou este tipo de personalidade demarcada pelo 

locus de controlo externo como uma pessoa que não quer ser encurralada, que quer manter-se 

independente e ter uma escolha de possibilidades. O outro tipo de criminoso, o criminoso que 

age quando a situação em que se encontra facilita o ato, é uma pessoa ingénua, incompetente e 

desesperada (Lasch, 1997 cit. in Alalehto, 2003). O criminoso de colarinho branco dependente 

da situação mostra uma série de problemas incluindo problemas de álcool, financeiros ou 

conjugais (Green, 1993). Pode-se supor que o criminoso de colarinho branco dependente da 

situação age criminalmente devido ao baixo autocontrolo, é incapaz de adiar a gratificação, é 

espontâneo e impulsivo, agindo primeiro e pensando depois (Gottfredson & Hirschi, 1990). Ou 

é um indivíduo que age por pensar que está a cometer um crime por algum tipo de necessidade. 

Não resiste à pressão do grupo. Este tipo de pessoa pode ser chamado “o altruísta”, ou seja, um 

companheiro, um jogador de equipa que faz sempre o melhor pela empresa, motivado seja pelo 

medo de perder o emprego ou movido por um objetivo ingénuo de agradar (Fiorelli, 1988).  
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Blickle et al. (2006) estudaram correlatos de personalidade e crime de colarinho branco 

nos negócios, uma extensão da investigação de Collins & Schmidt (1993) sobre crime de 

colarinho branco nos EUA. Foi medido o hedonismo (Schwartz Value Scale), 

conscienciosidade (NEO-FFi), narcisismo (DSM – III- R), desejabilidade social (Crowe & 

Marlone, 1960) e autocontrolo comportamental (Retrospective Behavioral Self-Control scale – 

RBS, Marcus, 2003). Segundo esta investigação, o crime de colarinho branco pode ser previsto 

por género (homens mais alto; mulheres mais baixo), baixo autocontrolo comportamental, alto 

hedonismo, alto narcisismo e alta conscienciosidade, após controlar para a desejabilidade 

social. Os resultados referentes à conscienciosidade, no entanto, contradizem a interpretação 

dos resultados apresentados por Collins & Schmidt (1993). É argumentado que os criminosos 

de colarinho branco high-ranking em negócios combinam baixa integridade com alta 

conscienciosidade (Blickle et al., 2006).  

Listwan, Piquero & Voorhis (2010) focaram-se numa amostra de ofensores de colarinho 

branco que foram condenados em tribunais federais para explicar qual o papel que a 

personalidade desempenha na explicação das suas taxas de reincidência. Usando o Jesness 

Inventory (questionário autorrevelado que mede os traços de personalidade neuróticos, 

agressivos, dependentes e situacionais e psicopatia) como medida da personalidade, os 

resultados revelaram que o tipo de personalidade neurótica é um preditor significativo da 

reincidência do ofensor (Listwan, Piquero & Voorhis, 2010).  

Big Five da personalidade  

Um estudo transversal de Blickle et al. (2006) que analisou os correlatos de 

personalidade de crime de colarinho branco nos negócios descobriu que as variáveis 

psicológicas discriminam entre ofensores de colarinho branco e não ofensores. Collins & 

Schmidt (1993) descobriram que há “diferenças psicológicas amplas e mensuráveis entre 

ofensores de colarinho branco e não ofensores e que o construto máximo por detrás destas 

diferenças é a conscienciosidade social” (Collins & Schmidt, 1993). Os resultados indicaram 

uma tendência distinta para o comportamento criminal económico em três tipos de 

personalidade: o extrovertido positivo, o desagradável e o neurótico. 

A relação entre o Big Five da personalidade e o envolvimento no trabalho foi investigada 

por Bozionelos (2003) num estudo com uma amostra de trabalhadores de colarinho branco 

empregados em posições administrativas e gerenciais. As hipóteses foram testadas através de 
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regressões hierárquicas que controlaram para os efeitos das variáveis demográficas e capital 

humano. Os scores de agradabilidade estavam negativamente relacionados com os scores de 

envolvimento no trabalho e com horas totais trabalhadas por semana; e a interação entre 

extroversão e abertura à experiência fez uma contribuição positiva para os scores de 

envolvimento no trabalho. De uma forma geral, as descobertas sugerem a existência de uma, 

embora não muito significativa, relação entre o Big Five da personalidade e envolvimento no 

trabalho (Bozionelos, 2003). 

Turner (2014) investigou a propensão de um indivíduo para cometer crime e colarinho 

branco e avançou a personalidade como fator explicativo. Medindo a personalidade com o Big 

Five Inventory, foi dado apoio à tese de que os indivíduos com menor nível de agradabilidade 

e menor nível de conscienciosidade têm maior probabilidade de cometer crime de colarinho 

branco. Enquanto que não sugiram associações significativas para a extroversão, neuroticismo 

ou abertura à experiência, a análise de estimativas de parâmetros individuais revelou uma 

associação negativa entre neuroticismo e a propensão para cometer crime de colarinho branco 

em determinadas circunstâncias (Turner, 2014). 

Lee et al. (2005) estudaram a relação entre comportamento antissocial no trabalho e 

traços de personalidade de ordem superior. O comportamento antissocial no trabalho foi 

conceptualizado como tendo duas dimensões: comportamento antissocial contra indivíduos e 

comportamento antissocial contra a organização. A personalidade foi avaliada usando medidas 

adjetivas do Big Five e de um sexto fator, honestidade-humildade (Ashton & Lee, 2001). As 

análises de regressões múltiplas indicaram que a honestidade-humildade e extroversão tinham 

importantes papéis na predição do comportamento antissocial individual e contra a organização. 

Ainda, a agradabilidade está relacionada com o comportamento antissocial individual, enquanto 

a conscienciosidade se relaciona com o comportamento antissocial contra a organização (Lee 

et al., 2005).  

Guedes & Cruz (2011), numa revisão da literatura sobre a possibilidade de existir uma 

personalidade de criminosos de colarinho branco encontraram resultados mistos para as 

variáveis extroversão e conscienciosidade, não podendo assim afirmar que os ofensores de 

colarinho branco são extrovertidos ou mais conscienciosos. Colocaram a hipótese de os 

resultados mistos se deveram a divergências nas metodologias e nas definições (neste caso, 

operacionais) entre os estudos. Mas descobriram padrões em duas variáveis: neuroticismo e 

desagradabilidade – os ofensores de colarinho branco têm níveis mais elevados de neuroticismo 
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e desagradabilidade, independentemente da metodologia utilizada (Guedes & Cruz, 2011). 

Indicaram ainda que a ética terá de ser a variável mediadora quando se usam estudos deste 

género para finalidades práticas de classificação, sob pena de se rotularem indivíduos como 

potenciais criminosos com um qualquer instrumento. Assim, se se pretende prever ofensores 

não se deve deixar de ter em conta todo um conjunto de dimensões: a ética, a 

multidimensionalidade do comportamento humano, o contexto da própria empresa e o binómio 

que, de resto, extravasa toda a criminologia: determinismo/livre arbítrio (Guedes & Cruz, 

2011). 

Miller & Lynam (2006) usaram técnicas de meta-análise para avaliar as relações entre 

comportamento antissocial definido relativamente amplamente e quatro modelos estruturais da 

personalidade: o modelo EPQ de Eysenck, o modelo de três fatores de Tellegen, o modelo dos 

cinco fatores de Costa & McCrae e o modelo de sete fatores de temperamento e carater de 

Cloninger. Indivíduos que cometem crimes tendem a ser hostis, autocentrados, rancorosos, 

invejosos e indiferentes aos outros (i.e., baixos na agradabilidade). Tendem a ter falta de 

ambição e perseverança, têm dificuldades em controlar os seus impulsos e têm valores e crenças 

não tradicionais e não convencionais (i.e., baixos em conscienciosidade) (Miller & Lynam, 

2006). 

Jones, Miller & Lynam (2011) focaram-se nos domínios e facetas do modelo dos cinco 

fatores da personalidade e como estão relacionados com comportamentos agressivos e 

antissociais. Os resultados meta-analíticos indicam que os maiores traços de agradabilidade (-

), conscienciosidade (-) e neuroticismo (+) mostram as relações mais consistentes com 

comportamentos antissociais e agressivos (Jones, Miller & Lynam, 2011).  

Giluk & Postlethwaite (2015) encontraram resultados que indicam que a 

conscienciosidade e a agradabilidade são os preditores mas fortes do Big Five, com ambos os 

fatores a estarem negativamente relacionados com desonestidade académica. Baixa 

agradabilidade e baixa conscienciosidade são os dois traços mais correlacionados com 

comportamentos antissociais e desonestidade académica (Giluk & Postlethwaite, 2015). 

Wilks, Cruz & Sousa (2016) também descobriram que a inclinação para plagiar está 

negativamente relacionada com traços de conscienciosidade e agradabilidade. O neuroticismo 

não se correlaciona com a inclinação para plagiar (Wilks, Cruz & Sousa, 2016). 
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Ribeiro et al. (2019) encontraram diferenças nas cinco dimensões de personalidade 

numa investigação que comparava ofensores de colarinho branco e ofensores comuns, com 

destaque para aquelas relativas à abertura à experiência, sugerindo que os ofensores de 

colarinho branco são mais curiosos, imaginativos, originais e introspetivos, com variados 

interesses (Ribeiro et al., 2019). 

Portanto, tendo em conta a generalidade dos estudos abordados nesta revisão, fica a 

ideia de que a baixa conscienciosidade e a baixa agradabilidade são os traços de personalidade 

mais fortes associados à desviância em geral e em particular ao crime de colarinho branco. 

Autocontrolo 

Enquanto Hirschi e Gottfredson (1987) argumentaram que autocontrolo também explica 

o crime de colarinho branco por supor que o criminoso de colarinho branco age criminalmente 

devido ao baixo autocontrolo, é incapaz de adiar a gratificação, é espontâneo e impulsivo, 

agindo primeiro e pensando depois (Gottfredson & Hirschi, 1990), muitas das proposições da 

teoria foram criticadas neste contexto (Pusch & Holtfreter, 2020). Por exemplo Simpson & 

Piquero (2002) encontraram resultados que os levaram a concluir que um baixo autocontrolo 

não estava relacionado com propensão para ofender (Simpson & Piquero, 2002). Para os 

indivíduos estarem empregados em posições que lhes permitissem cometer uma série de formas 

de crime de colarinho branco, teriam que ser capazes de considerar as consequências a longo 

prazo das suas ações e não resistir a desejos impulsivos (Craig, 2019). Vários investigadores 

aplicaram a validade preditiva do baixo autocontrolo na ofensa de colarinho branco com base 

nos argumentos de Gottfredson & Hirschi (1990) (Holtfreter et al. 2010; Langton, Piquero & 

Hollinger 2006; Seipel & Eifler 2010; Simpson & Piquero 2002). Estes estudos sugerem de 

uma forma geral que o baixo autocontrolo é preditor ofensas de colarinho branco individualistas 

como fraude (Holtfreter et al., 2010) e desfalque (Langton, Piquero & Hollinger 2006), mas 

falha na predição de ofensas empresariais (Simpson & Piquero 2002).  

Blickle (2006) concluiu que, quanto mais baixo o autocontrolo comportamental de uma 

pessoa, mais provavelmente estaria associada ao cometimento de um crime de colarinho branco, 

pois, quando uma quantidade suficiente de pressão está disponível, um traço como o baixo 

autocontrolo pode facilitar o crime (Blickle, 2006).  

Craig & Piquero (2016) avaliaram o papel do traço psicológico do sensation seeking, 

que é uma dimensão do autocontrolo, no crime de colarinho branco e crime comum e também 
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se esta relação variava com base no nível individual de autocontrolo. Os resultados revelaram 

que há mais similaridades do que diferenças entre estes dois tipos de ofensas. Especificamente, 

aqueles com maiores níveis do aspeto não socializado de sensation seeking eram mais prováveis 

de reportar intenção de se envolverem em ambas as formas de ofensa (Craig & Piquero, 2016). 

Krueger et al. (1994) concluíram que pessoas que são delinquentes são também mais 

provavelmente impulsivas ou sensation seekers, agressivas e emocionalmente reativas 

(Krueger et al., 1994). 

Ribeiro et al. (2019) investigaram se a as dimensões de personalidade e de autocontrolo 

eram importantes na explicação e diferenciação de comportamentos de colarinho branco, em 

comparação com ofensas comuns. Os resultados estão em conformidade com a Teoria do 

Autocontrolo e a Teoria Geral do Crime, já que não foram encontradas diferenças significativas 

nesta dimensão entre os dois grupos de ofensores (Ribeiro et al., 2019). 

3. MORALIDADE E CRIME DE COLARINHO BRANCO 

A Teoria da Ação Situacional de Wikström (2007) argumenta que a moralidade de um 

individuo é a variável de nível individual central na predição da ofensa e que todas as ações em 

que um indivíduo se envolve são resultado da sua perceção de alternativas de ação. Essa 

perceção baseia-se nas suas características individuais, maioritariamente a moralidade. Se um 

determinado ambiente possuísse características que contribuíssem para que um indivíduo 

percebesse um ato criminoso como um curso de ação potencial, então a moralidade de um 

indivíduo e possivelmente o autocontrolo seriam envolvidos no processo de tomada de decisão. 

Também coloca a hipótese de que o baixo autocontrolo só prevê a ofensa entre aqueles com 

baixa moralidade (Wikström, 2007). Com algumas exceções (Antonaccio & Tittle 2008; 

Gallupe & Baron 2014), a investigação segue no sentido de que, independentemente do nível 

de autocontrolo ou perceções de dissuasão do indivíduo, aqueles com níveis mais altos de 

moralidade, têm menos probabilidade de serem ofensores (Bachman, Paternoster & Ward 1992; 

Hirtenlehner & Hardie 2016; Paternoster & Simpson 1996; Schoepfer & Piquero 2006; 

Svensson, Pauwels & Weerman 2010). Usando a metodologia baseada em cenários, Piquero & 

Tibbetts (1996) descobriram que tanto a moralidade como o baixo autocontrolo são preditores 

de intenções de envolvimento na condução sob o efeito de álcool e shoplifting (Piquero & 

Tibbetts, 1996). Com a mesma metodologia, Wikström et al. (2012), reportaram que aqueles 

com maior propensão criminal, ou seja, aqueles com baixa moralidade e menor capacidade para 

exercer autocontrolo, apresentam maior probabilidade para indicar intenções violentas 
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(Wikstöm et al., 2012 cit. in Craig, 2019). Cochran (2016) descobriu que, enquanto a 

moralidade tem um efeito forte e proibitivo na desonestidade académica, o autocontrolo é 

também um importante, embora mais fraco, preditor desse comportamento (Cochran, 2016). 

Mas, até aqui, nenhum destes estudos tinha analisado um efeito de interação. O primeiro estudo 

a estudar a interação entre moralidade e autocontrolo foi o de Schoepfer & Piquero (2006), que 

descobriram que a moralidade e o autocontrolo interagem na predição de intenções de cometer 

roubo, mas não nos comportamentos mais violentos; especificamente, independentemente do 

nível de moralidade de um individuo, o autocontrolo prevê a intenção de envolvimento em 

comportamento mais violento; no entanto, o autocontrolo, apenas previa intenção de roubo 

entre aqueles com baixos níveis de moralidade (Schoepfer & Piquero, 2006). Estes resultados 

suportam a Teoria da Ação Situacional e sugerem que a interação pode depender do tipo de 

crime, o que foi corroborado por estudos subsequentes (Bachman, Paternoster & Ward 1992; 

Hirtenlehner & Hardie 2016; Paternoster & Simpson 1996; Schoepfer & Piquero 2006; 

Svensson, Pauwels & Weerman 2010). Paternoster & Simpson (1996) descobriram que tanto a 

moralidade como a dissuasão são significantes preditoras de intenções de ofensa corporativa e 

que a moralidade e as perceções de dissuasão interagem de forma a que a dissuasão não tenha 

impacto nas intenções de ofender daqueles com altos níveis de moralidade (Paternoster & 

Simpson, 1996). 

O moral disengagement (“desligamento moral”) refere-se à tendência de um individuo 

de separar as suas emoções morais em relação a um ato particular e convencer-se a si mesmo 

de que, devido às suas circunstâncias no momento, os padrões de ética não se aplicam a ele 

(Bandura, 1986 cit. in Craig, 2019). Moore e colegas (2012), reportaram que aqueles com uma 

propensão maior para se desligarem moralmente, apresentam uma maior probabilidade de 

mentir, enganar e roubar. Numa análise separada, Moore et al., descobriram também que 

aqueles que apresentavam alta propensão para se desligarem moralmente, reportavam mais 

intenções de cometer fraude (Moore et al., 2012). 

Craig (2019) pretendeu trazer mais clareza à moderação proposta entre autocontrolo e 

moralidade. Com o uso de uma metodologia baseada em cenários, os resultados suportam a 

teoria: a moralidade tem uma relação negativa significativa com a ofensa de colarinho branco; 

os indivíduos com níveis altos de moralidade mais dificilmente reportavam intenção de 

envolvimento em desfalques, shoplifting e fraude de cartão de crédito, em comparação com 

aqueles com baixos níveis de moralidade, o que vai de encontro à literatura anterior; tal como 
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o baixo autocontrolo, que se percebeu prever intenção de ofender, também em linha com o que 

já se sabia (Craig, 2019). Craig (2019) percebeu ainda que a moralidade modera o efeito do 

autocontrolo na predição de crime de colarinho branco, especificamente, embora o baixo 

autocontrolo seja um preditor positivo significativo das intenções de cometer desfalque, fraude 

de cartão de crédito e shoplifting entre os indivíduos com baixos níveis de moralidade. O baixo 

autocontrolo deixa de ser um preditor saliente das mesmas ofensas nos indivíduos com níveis 

de moralidade altos (Craig, 2019). Quer isto dizer que, ainda que um indivíduo tenha baixo 

autocontrolo, níveis altos de moralidade deverão prevenir que ofenda.  

Jordanoska (2018) também aplicou a estrutura integrada da Teoria da Ação Situacional 

(TAS) ao crime de colarinho branco e foram discutidos os argumentos e as descobertas feitas à 

volta das categorias da TAS, que foram para este estudo modificadas de acordo com as 

particularidades do crime de colarinho branco: a propensão criminógena, fatores do ambiente 

de trabalho e os mecanismos situacionais individuais-ambientais, mas as suas descobertas não 

suportam completamente os argumentos das TAS (Jordanoska, 2018). 

Hirtenlehner & Kunz (2016) investigaram se o efeito da capacidade de exercer 

autocontrolo na ofensa é condicional, ou seja, se é influenciado pela força da moralidade de 

uma pessoa. A Teoria da Ação Situacional diz que os controlos só entram na equação quando 

o filtro moral falha na exclusão do crime do catálogo de alternativas de ação percebidas. Segue-

se a isto que o autocontrolo se torna relevante na causa do crime particularmente quando a 

moralidade pessoal é fraca. Um efeito estatisticamente significativo indicou que uma baixa 

capacidade de autocontrolo leva a atividade criminal, especialmente quando o compasso moral 

está atenuado. Isto é equivalente a dizer que pessoas com crenças morais mais fracas são mais 

prováveis de se restringir de ofender pelo autocontrolo do que pessoas com crenças morais 

fortes. Tal observação é compatível com o argumento da TAS de que “a capacidade das 

pessoas de exercer autocontrolo torna-se relevante…apenas quando a sua (legalmente 

relevante) moralidade lhes permite ver um ato criminal como uma alternativa de ação” 

(Wikström and Svensson, 2010, p. 404). Os resultados também demonstraram que a moralidade 

pessoal é um melhor preditor de obediência legal que o autocontrolo, o que pode estar 

relacionado com o facto de pessoas com fortes crenças morais não verem o crime como uma 

alternativa de ação viável – a capacidade de exercer autocontrolo não pode influenciar o 

processo de decisão. 
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Lokanan (2018) postula que a fraude financeira pode ser conceptualizada como uma 

ação moral. Uma ação moral é uma ação guiada pelo que um indivíduo perceciona como a coisa 

certa ou errada de se fazer quando uma circunstância particular (oportunidade) surge para 

cometer crimes. O autor apresenta um argumento de que tanto a deliberação racional como as 

ações habituais são outcomes da interação entre o individual e o ambiente, isto é, a interação 

entre a propensão individual para o crime e o contexto moral em que opera. Tendo tudo isto em 

conta, Lokanan (2018) analisa o crime financeiro através de três pressupostos fundamentais da 

Teoria da Ação Situacional. O primeiro parte de uma análise em que o envolvimento individual 

no crime depende da propensão individual para o mesmo e a interação com a sua exposição a 

um contexto moral criminógeno. As propensões criminais das pessoas são despoletadas pela 

interação com regras morais e níveis de sanções que exacerbam a sua vulnerabilidade moral 

(Ashforth & Anand, 2003; Lokanan, 2015; Ramamoorti, 2008). Contornar estas regras passa a 

ser parte do jogo (Braithwaite, 2013), e uma vez que não são complexas (Neu et al., 2013), a 

violação das regras ocorre regularmente (Ashforth & Anand, 2013) e a sua aplicação torna-se 

tão assumida como garantida que não lhe é dada a devida atenção (Sikka, 2015; Williams, 

2013). Os perpetradores são calculistas nas suas ações porque sabem que a probabilidade de 

prossecução criminal é mínima e escolhem a criminalidade para ganhos pessoais (Davis & 

Pesch, 2013; Morales et al., 2014; O’Connell, 2004; Ramamoorti, 2008).  O segundo 

pressuposto da TAS usada no estudo foi que o crime financeiro resulta ou de uma deliberação 

racional ou um processo de escolha habitual, que considera uma ação criminógena como uma 

alternativa de ação viável. Aqui a ênfase está nas propensões individuais para o crime e as 

normas morais do contexto financeiro, o que pode encorajar ou desencorajar a quebra das regras 

que governam os mercados quando se age com uma motivação particular. Muita literatura 

descreve a fraude como não apenas relacionada com deficiências na moralidade individual, mas 

também fatores ambientais complexos e uma rutura dos controlos organizacionais, ambos 

combinados e a contribuir para alternativas de ação que eram criminógenas por natureza e 

(Davis & Pesch, 2013; Morales et al., 2014). Crucialmente, a formação da intenção de 

envolvimento em criminalidade financeira e satisfazer motivações é, em algumas 

circunstâncias, guiada pelo hábito (i.e., sem pensar muito), reagindo por hábito às pistas 

ambientais que encorajavam o comportamento criminógeno. Estes hábitos são o resultado da 

exposição repetida dos perpetradores aos recursos estruturais de cenários que são eles próprios 

condutores a criminalidade financeira (Choo & Tan, 2007; Cooper et al., 2013; Dorminey et 

al., 2012). As escolhas criminógenas por hábito são mais prováveis quando os indivíduos estão 
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em território familiar, ou seja, estão cientes da cultura, das regras e dos códigos que guiam os 

outcomes do comportamento (Lokanan, 2018). O terceiro pressuposto indica que os atos 

criminosos podem ser vistos como uma interação causal entre a propensão para o crime de uma 

pessoa e a sua exposição a induções ambientais que encorajam o comportamento criminógeno. 

Os recursos criminógenos da indústria financeira são atribuídos às regras que governam a 

indústria e o seu nível de aplicação em relação às oportunidades que dão e as fricções que 

geram. Explicações desta suposta racionalidade devem não ser só procuradas nos traços 

psicológicos do ofensor individual (propensão criminal), mas também nos contextos sociais, 

políticos e económicos mais amplos, assim como a contingência operacional (exposição 

criminógena) do contexto (Lokanan, 2018). 

Em modo de conclusão, pode dizer-se que, de uma forma geral, a baixa moralidade ou 

o desligamento da mesma está relacionada com uma maior propensão para o crime em geral e 

para o crime de colarinho branco em particular. 

4. OPORTUNIDADE E CRIME DE COLARINHO BRANCO 

Coleman (1987) tenta integrar a investigação etiológica do crime de colarinho branco 

sob a hipótese de que o comportamento criminal resulta da confluência da motivação certa e 

oportunidade. O ponto de partida é a Teoria Interacionista (Sutherland, 1949) da motivação 

básica à maioria da investigação psicológica social do crime de colarinho branco. A Teoria 

Interacionista ajuda-nos a perceber o crime de colarinho branco em termos da construção 

simbólica do ofensor dos seus mundos sociais, mas falha na explicação das suas causas. É 

argumentado por este autor que a origem dos padrões motivacionais simbólicos pode ser 

encontrada na estrutura social do capitalismo industrial e da cultura da competição a que dá 

origem (Coleman, 1987). 

Benson et al. (2009) assumem que há um conjunto de condições ou elementos que 

precisam de se verificar para ser levada a cabo uma ofensa de colarinho branco - uma estrutura 

de oportunidade - que varia de um tipo de ofensa para outro, mas, no entanto, podem haver 

grupos de ofensas de colarinho branco com estruturas de oportunidade similares. Em segundo 

lugar, o controlo e prevenção de colarinho branco dependem de uma compreensão do processo 

pelo qual estas ofensas são cometidas - o que não significa o mesmo que o porquê de ser 

cometida. Estas duas questões - como e porquê - são duas questões separáveis analiticamente 

Apesar de as respostas a ambas as questões poderem ter implicações políticas, no sentido de 
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levarem a cabo mecanismos para controlar a prevalência do crime de colarinho branco, Benson 

et al. (2009), sugerem que o foco na questão de “como é possível” será mais produtivo do que 

focar no “porquê”. Para isso, começam por explicar que pode parecer desnecessário demonstrar 

que uma oportunidade deve existir antes de um crime ser cometido. Dizer que um crime ocorreu 

implica que previamente existiu uma oportunidade criminal. No entanto, para o propósito do 

estudo de Benson et al. (2009), não é apenas a simples presença da oportunidade que importa, 

mas as características específicas da oportunidade. Estas características definem a estrutura da 

oportunidade que pode ser modificada para prevenir a criminalidade em determinados 

contextos. Diferentes contextos criam diferentes oportunidades que variam em acessibilidade e 

atratividade para os ofensores. Para controlar e prevenir crimes de colarinho branco devemos 

identificar a estrutura de oportunidade específica associada à ofensa que queremos prevenir - 

devemos identificar as características dos contextos que permitem ao crime ocorrer. E, para 

Benson et al. (2009) existem três grandes teorias para ajudar com esta tarefa - Teoria das 

Atividades de Rotina, Teoria do Padrão Criminal e a Teoria da Prevenção Situacional do crime. 

Estas teorias abordam como as oportunidades para o crime se formam por ambientes e são 

depois descobertas e avaliadas por potenciais ofensores. 

Para a Teoria das Atividades de Rotina três elementos se devem colocar para criar as 

condições necessárias para o crime: um alvo, um ofensor motivado e um lugar onde o ofensor 

pode ter acesso ao alvo (Cohen & Felson., 1979; Eck, 1994 cit. in Benson, 2009). Se estes três 

elementos estiverem presentes, vai ocorrer um crime, na ausência de um controlador eficiente. 

Esses controladores apresentam-se na forma de guardiões para os alvos (Cohen & Felson, 

1979), manuseadores para os ofensores (Felson, 1986) e gestores de lugar para os lugares (Eck, 

1994). Uma intervenção de um guardião pode servir para prevenir o crime, mesmo quando as 

condições necessárias para o crime estão presentes (i.e., um alvo e ofensor juntos no mesmo 

local). Apesar de os ofensores estarem distantes das suas vítimas, a Teoria das Atividades de 

Rotina pode ser aplicada a crimes de colarinho branco se o conceito de lugar comum (que seria 

o local onde ofensor e alvo se cruzariam) for expandido para incluir as redes que facilitam a 

interação entre ofensores e vítimas (Eck & Clarke, 2003 cit. in Benson et al., 2009). Estas redes 

fornecem aos ofensores um “lugar” para avaliar as suas vítimas ou os recursos das mesmas. 

Para identificar a estrutura de oportunidade existente de qualquer crime de colarinho branco 

particular usando a Teoria das Atividades de Rotina devemos analisar os três elementos que 

confluem para criar as condições necessárias para o crime ocorrer: os ofensores, as vítimas e as 

características ocupacionais e organizacionais existentes que facilitam o contacto entre a vítima 
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e o ofensor (i.e., lugar comum ou rede que permite ao ofensor cometer o crime). Depois de os 

elementos serem identificados podemos investigar se os controladores potenciais para cada 

elemento estão presentes ou ausentes. Se os controladores estiverem presentes, a sua eficiência 

pode ser avaliada (Benson et al., 2009). Por exemplo, num contexto de uma empresa em que 

um funcionário tem a motivação para infringir e a oportunidade para o fazer, mas existe também 

um supervisor que está encarregado de prevenir essas mesmas infrações, se se conseguir provar 

que existem efetivamente os primeiros dois elementos, se a infração não se comete, será por 

força do controlador. 

Desenhada a partir dos princípios da Teoria das Atividades de Rotina, a Teoria do 

Padrão Criminal estipula que os ofensores se apercebem das oportunidades criminais enquanto 

se desenrolam as suas atividades legítimas normais (Brantingham & Brantingham, 1991). Os 

ofensores tendem a encontrar os seus alvos em locais familiares. Então as oportunidades 

criminais que estão perto das áreas em que o ofensor se move durante as suas atividades diárias 

são mais prováveis de serem aproveitadas. Isto explica porque é que a distribuição dos eventos 

de crime se concentra em tempo e espaço como também em alvos (Brantingham & 

Brantingham, 1991). Os ofensores identificam os alvos do crime enquanto se mobilizam e 

conectam os vários nós de atividades que exercem (Brantingham & Brantingham, 1993). 

Benson et al. (2009) adaptou a teoria para detetar e explicar a distribuição de crimes de 

colarinho branco entre alvos. Para os ofensores de colarinho branco a sua perceção de 

oportunidades de crimes de colarinho branco nasce do seu emprego ou ocupação. A estrutura 

de oportunidade para qualquer crime de colarinho branco particular é dependente dos nós e 

caminhos usados pelo ofensor. Os nós de um ofensor de colarinho branco incluem o seu negócio 

ou organização em que trabalha (ou negócio fictício que criaram) e qualquer outra agência 

exterior, organização, grupos de clientela ou outros departamentos dentro da sua organização 

com que interagem para atingir os seus objetivos. Os caminhos usados para navegar entre estes 

nós incluem os procedimentos e redes usadas para estabelecer comunicação ou conduzir 

negócios com outros. A Teoria do Padrão Criminal prevê que os crimes de colarinho branco 

são mais prováveis de acontecer nos caminhos usados mais frequentemente e por mais 

indivíduos. Outro conceito introduzido por esta teoria que pode ajudar na compreensão da 

estrutura da distribuição e oportunidade das ofensas de colarinho branco é o precipício ou borda. 

No que trata dos crimes de rua os precipícios representam os limites das áreas designadas para 

atividades específicas. A teoria prevê que os crimes são mais prováveis de acontecer nos limites 

porque estes lugares juntam pessoas que não se conhecem, tornando difícil determinar quem 
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pertence (Brantingham & Brantingham, 1993). Assim, aqueles que são estranhos naquele 

ambiente e os seus comportamentos têm mais probabilidade de passarem despercebidos nestes 

locais. Os precipícios apresentam-se aos criminosos de colarinho branco quando 1) dois nós se 

cruzam usando um caminho em particular e 2) os sistemas de verificação ou supervisão 

regulatória estão ausentes ou são ineficazes a identificar atividade criminal neste caminho. 

Quando um sistema regulatório abraça apenas alguns nós e as suas redes associadas a desviância 

de colarinho branco vai formar-se ao longo dos caminhos que ligam os nós regulados aos não 

regulados. Os precipícios vão aparecer ao longo de caminhos que estão mais perto dos “nós de 

casa” dos ofensores e não motorizados ou mal monitorizados por outros. Ao mesmo tempo que 

os precipícios são afastados dos ofensores, verifica-se que a ofensa ocorre menos 

frequentemente e o ofensor pode precisar da cooperação de outros nós para atingir precipícios 

ao longo de caminhos que não têm acesso direto. Em suma, estes três passos são necessários 

para identificar a estrutura de oportunidade existente de qualquer crime de colarinho branco 

particular usando a Teoria do Padrão Criminal. Primeiro, identificar os nós com que os 

ofensores normalmente trabalham para cometer a ofensa, como por exemplo o local de trabalho. 

Segundo, localizar os caminhos que apresentam a oportunidade para a atividade criminal, como 

seria o caso de um acesso a valores que não lhe pertencem de forma legal. E terceiro, determinar 

quais as oportunidades que se podem ter formado ao longo desses caminhos, como por exemplo 

a facilitação de credenciais de acesso a valores da empresa (Benson et al., 2009).  

Enquanto a Teoria das Atividades de Rotina e a Teoria do Padrão Criminal descrevem 

como os ofensores ganham acesso às oportunidades criminais, a Teoria da Prevenção 

Situacional do crime descreve porque é que algumas oportunidades criminais são mais atrativas 

para os ofensores que outras. Este quadro conceptual desenha-se a partir da perspetiva da 

escolha racional e assume que os ofensores escolhem cometer o crime e que consideram os 

custos e benefícios de se envolverem em tal atividade. A abordagem da prevenção situacional 

do crime liga estes custos e benefícios a cinco dimensões ou características da oportunidade 

criminal: o esforço requerido para levar a ofensa a cabo; os riscos de deteção associados com o 

cometimento da ofensa; as recompensas a ser ganhas com a ofensa; as condições situacionais 

que podem encorajar a ação criminal; e as desculpas que os ofensores podem usar para justificar 

as suas ações (Cornish & Clarke, 2003). Crimes, incluindo crime de colarinho branco, são mais 

prováveis de acontecer se forem fáceis de cometer, tiverem baixos riscos de deteção, tenham 

uma recompensa atrativa, sejam encorajados pelo ambiente imediato e sejam fáceis de 

justificar. Para descrever a atratividade da estrutura de oportunidade existente para qualquer 
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crime de colarinho branco particular devem ser avaliadas todas as cinco dimensões da 

oportunidade. A perspetiva da oportunidade requer que identifiquemos formas muito 

específicas de crime. Diferentes formas de crime têm diferentes estruturas de oportunidade, 

apesar de, para outros propósitos, poderem ser agrupados em conjunto. Devem ser especificadas 

as formas de crime de colarinho branco pois até mesmo, por exemplo o desfalque, pode ser uma 

categoria demasiado ampla para ser avaliada (Benson et al., 2009).  

A oportunidade está de alguma forma relacionada com uma atividade de negócio 

legítima. Surge de um qualquer processo. Da perspetiva de Benson et al. (2009), os processos 

criam oportunidades. Podemos conceber o crime de colarinho branco como uma interseção de 

pelo menos dois processos. O primeiro é um processo legítimo que é seguido ou empregado no 

mundo dos negócios e o segundo é um processo ilegítimo que é parasítico do primeiro. A 

perspetiva da oportunidade assume que os potenciais ofensores reagem às estruturas de 

oportunidade e se uma estrutura de oportunidade muda, então os ofensores devem responder de 

alguma forma à mudança. Se uma estrutura de oportunidade muda de forma a que um tipo de 

ofensa em particular se torna mais arriscada, então devemos esperar que a taxa desta ofensa em 

particular baixe (Benson et al., 2009). 

O quadro conceptual da oportunidade dá-nos uma abordagem sistemática para controlar 

e prevenir o crime de colarinho branco. As teorias da oportunidade dão-nos algumas formas de 

pensar em processos de crime de uma forma mais analítica e comparativa. Quando a informação 

conseguida através de estudos de caso é colocada num quadro conceptual de oportunidade, o 

processo do crime é descrito de uma forma que ilumina potenciais fontes de intervenção. Assim, 

uma abordagem baseada na oportunidade pode levar a métodos novos e eficazes de prevenção 

e controlo (Benson et al., 2009). 

A oportunidade é situacional, mas também tem influências sociológicas. Estas 

influências tendem a conectar-se e vincular-se com alguns traços de caráter identificados 

previamente. Uma primeira oportunidade é criada através da cultura, regras e expectativas de 

uma indústria. As tendências mostraram que as empresas em determinadas indústrias estão, de 

facto, correlacionadas com maior probabilidade de cometer práticas não éticas e conter níveis 

similares de atividade criminal (Gray, 1995 cit. in Eaton & Korach, 2016). Em adição à cultura 

e normas, as expectativas para uma indústria, especialmente para aquelas que envolvem o uso 

de novas tecnologias, podem tornar-se irracionais e inalcançáveis para os donos de negócios, 

que podem estabelecer metas que na realidade não conseguem cumprir. Uma segunda 
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oportunidade é criada através da estrutura e cultura de uma empresa. Seja fraude, esquemas 

Ponzi, informações privilegiadas ou pagamentos ilegais, há sempre oportunidades (Eaton & 

Korach, 2016).  

 Uma outra teoria que dá ênfase à oportunidade é Teoria da Conveniência. Esta teoria 

sugere que a extensão do crime de colarinho branco depende do motivo financeiro, 

oportunidade organizacional e vontade para o comportamento desviante (Gottschalk 2017; 

Vasiu & Podgor 2019 cit. in Gottschalk, 2018). A oportunidade organizacional está no centro 

da Teoria da Conveniência, em que os ofensores privilegiados e poderosos têm acesso legítimo 

a recursos nas suas profissões para cometer e ocultar o crime financeiro (Gottschalk, 2018). 

Gottschalk (2018) introduziu uma perspetiva dinâmica da oportunidade organizacional em que 

o ofensor de colarinho branco pode causar expansão da oportunidade ao longo do tempo. 

Baseado na Agency Theory, Teoria da Desorganização Social e na Teoria do Blame Game, 

apresentou um estudo de caso que diz respeito a um diretor financeiro (CFO) que aplicou várias 

técnicas de expansão da oportunidade, ou seja, formas de criar oportunidades para agir, antes 

de ser capaz de cometer e ocultar um desfalque no negócio onde estava empregado, sugerindo 

que são os próprios indivíduos que podem originar e dinamizar as suas oportunidades para o 

desvio e crime (Gottschalk, 2018). 

No entanto, para Eaton & Korach (2016) as oportunidades por si só não causam crime, 

mesmo se vários traços que se integrariam no perfil estão presentes. Descobrir a origem do 

porquê de terem agido pode ser esclarecido através do estudo dos motivos e justificações 

criminais. É importante reconhecer as circunstâncias culturais e pessoais que podem posicionar 

um potencial ofensor no local e momento certo para cometer o crime (Eaton & Korach, 2016). 

Pode então afirmar-se que a oportunidade é um dos fatores contributivos para a 

propensão para o crime de colarinho branco, embora alguns autores pensem que a oportunidade 

é apenas mais um fator. 

Ora portanto, de uma forma geral, a literatura aponta como preditores do crime de 

colarinho branco a idade, num sentido positivo, o género (masculino), um nível de escolaridade 

alto e rendimentos altos também, no que toca a variáveis sociodemográficas. Em termos de 

variáveis de personalidade (Big Five), a alta extroversão e a baixa agradabilidade são também 

fatores apontados como preditores do crime de colarinho branco. O baixo autocontrolo e a baixa 
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moralidade são também preditores citados na literatura. Por fim, a oportunidade surge também 

como preditora do crime de colarinho branco. 

De seguida será apresentado o estudo realizado para perceber se estas ou outras variáveis 

explicam a propensão para cometer infrações de colarinho branco de baixa gravidade. 

CAPÍTULO II – ESTUDO EMPÍRICO 

1. METODOLOGIA 

1.1.Objetivos e hipóteses 

A presente dissertação de mestrado teve como objetivo perceber a influência de variáveis 

individuais e de oportunidade na prática de crimes de colarinho branco de baixa gravidade. 

Como se viu no capítulo anterior, a relação entre o crime de colarinho branco e variáveis 

individuais tem sido extensamente documentada, nomeadamente variáveis sociodemográficas, 

de personalidade, de autocontrolo e de moralidade em estudos como os de Alalehto (2003), 

Blickle, Schlegel, Fassbender e Kein (2006), Turner (2014) e Craig (2019). Da mesma forma, 

a investigação tem-se debruçado sobre a possibilidade de a oportunidade ter peso na 

probabilidade de os indivíduos se envolverem em infrações de colarinho branco como 

sublinhado no estudo de Holtfreter (2015), por exemplo. Neste projeto de investigação 

pretendeu-se perceber, através do recurso a cenários de infração, em que medida determinadas 

variáveis de personalidade, de autocontrolo e os níveis de moralidade autorrevelada se 

relacionam com a probabilidade de os indivíduos se envolverem em infrações de colarinho 

branco de baixa gravidade. Além disso, pretendeu-se ainda perceber se a oportunidade tem um 

papel preponderante nessa mesma probabilidade de infração, ou seja, se ao ser facilitado o 

acesso à infração, a probabilidade de envolvimento em infrações se acentua. O recurso a 

cenários para estabelecer uma ligação entre variáveis individuais e probabilidade de infração e 

crime tem sido documentado por autores como Simpson e Piquero (2002), Schoepfer, Piquero 

e Langton (2015), Michel (2016) e Craig (2019). 

Desta forma, pretendeu-se perceber quais as variáveis que melhor podem explicar o crime 

de colarinho branco, tanto ao nível individual como em termos de oportunidade.   

HIPÓTESES  

Hipótese I - As características sociodemográficas estão relacionadas com a probabilidade de 

cometer infrações de colarinho branco. 
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Hipótese II - Existe uma relação entre o Big Five da personalidade e a probabilidade de cometer 

infrações de colarinho branco. 

Hipótese III - O autocontrolo relaciona-se com a probabilidade de cometer infrações de 

colarinho branco. 

Hipótese IV - O nível de moralidade está relacionado com a probabilidade de cometer infrações 

de colarinho branco. 

Hipótese V - Existe uma relação entre a probabilidade de cometer infrações de colarinho branco 

e a oportunidade. 

 

1.2.Material e métodos 

1.2.1. Caracterização do estudo 

O presente estudo, de índole quantitativo, utilizou um questionário aplicado via online 

a uma amostra diversificada em que se mediram variáveis sociodemográficas, de autocontrolo, 

de moralidade e a desejabilidade social e onde a variável dependente (prática de infrações de 

colarinho branco de baixa gravidade) foi operacionalizada a partir de cenários. Assim, foi 

questionado aos indivíduos a probabilidade que antecipavam em cometer aquela ofensa. 

Adicionalmente os cenários também foram utilizados para medir a variável da oportunidade. 

Em concreto, foram usados os mesmos que os cenários da variável dependente, contudo, a 

mudança estava no facto de alguém facilitar que a pessoa cometesse essa ofensa, ou seja, a 

oportunidade para cometer a infração apresentava-se perante os indivíduos. 

1.2.2. Forma de constituição da amostra 

A amostra total deste estudo é constituída por 735 indivíduos. Esta amostra foi 

inicialmente constituída por alunos e staff da Universidade do Porto e foi depois alargada a um 

maior espectro através da divulgação do questionário nas redes sociais para assegurar a máximo 

possível de heterogeneidade na amostra. No que diz respeito ao método de constituição da 

amostra, pode afirmar-se que foi não probabilística, tendo em conta que não é possível garantir 

que todos os elementos tinham a mesma probabilidade de serem incluídos, ou estimar a 

probabilidade. É também uma amostragem acidental causal, pois os participantes foram 

selecionados conforme a disponibilidade e vontade de participação na investigação.  
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1.2.3. Instrumentos e variáveis do estudo 

Com vista a cumprir os objetivos do estudo, foi construído um questionário com uma 

estrutura a ser descrita em seguida. O questionário é constituído por grupos que têm como 

objetivo averiguar sobre as hipóteses colocadas. 

A variável dependente – prática de infrações de colarinho branco - foi neste questionário 

operacionalizada através dos cenários de infração, que tinham como finalidade perceber a 

probabilidade com que as pessoas se imaginavam a cometer cada uma das infrações. Estes seis 

cenários são, na realidade, três, mas duplicados de forma a que a ofensa seja, em três deles, 

fruto da iniciativa dos indivíduos e nos outros três, fruto da oportunidade. Foram escolhidas três 

situações: a primeira trata-se de contornar as regras do atendimento hospitalar para passar à 

frente das outras pessoas; a segunda, de declarar um valor superior ao necessário à companhia 

de seguros para reparar um carro acidentado; e a terceira trata-se de usar a morada de outra 

pessoa para colocar o filho na escola que pretende, mas a que não teria acesso de outra forma. 

Em todas estas situações, a primeira trata-se de perceber se o indivíduo faria isso por iniciativa 

própria e a segunda, se faria quando lhe é proposto por outrem.  

Neste questionário, destacam-se ainda algumas variáveis independentes do estudo, ou 

seja, aquelas que poderão provocar um efeito na variável dependente (prática de infrações de 

colarinho branco de baixa gravidade): 

• Individuais: 

o Personalidade – as principais cinco dimensões da personalidade (BIG FIVE): 

extroversão, agradabilidade, conscienciosidade, neuroticismo e abertura à 

experiência; 

o Autocontrolo; 

o Sociodemográficos: género, idade, estatuto socioeconómico percebido, 

habilitações literárias, preocupação com questões económicas, habilitações 

literárias, situação profissional; 

o Perceção de gravidade e punitividade (moralidade): 

• Oportunidade. 

É ainda usada uma variável de controlo, a desejabilidade social. 
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Grupo I: questões sociodemográficas 

O primeiro grupo é constituído por questões sociodemográficas, nomeadamente o 

género (masculino=1, feminino=2), idade, estado civil (solteiro[a]=1,casado[a]=2, em união de 

facto=3, divorciado[a]=4,separado[a]=5,viúvo[a]=6, número de dependentes no agregado 

familiar, situação profissional (trabalhador[a] por conta de outrem [setor privado]=1, 

trabalhador[a] por conta de outrem [setor público]=2, trabalhador[a] por conta 

própria/empresário em nome individual=3, estudante=4, aposentado[a] ou pensionista=5, 

desempregado[a]=6, outra=7), nível de escolaridade (ensino básico de 1º ciclo [antiga 4ª 

classe]=1, ensino básico de 2.º ciclo [antigo 2.º ano do ciclo preparatório]=2, ensino básico de 

3.º ciclo [9.º ano]=3, ensino secundário / técnicoprofissional [12.º ano]=4, 

bacharelato/licenciatura=5, mestrado/doutoramento=6, outra=7) e nacionalidade 

(portuguesa=1, outra=2). Adicionalmente, foram ainda colocadas neste grupo questões sobre o 

rendimento mensal líquido (até 500 euros=1, entre 501 e 1000 euros=2, entre 1001 e 1500 

euros=3, entre 1501 e 2000 euros=4, entre 2001 e 2500 euros=5, acima de 2500 Euros=6, não 

desejo responder=7), perceção de estatuto socioeconómico (baixo=1, médio-baixo=2, 

médio=3, médio-alto=4, alto=5) e a preocupação com questões económicas dos indivíduos 

(nada preocupado[a]=1, pouco preocupado[a]=2, preocupado[a]=3, muito preocupado[a]=4). 

Grupo II: cenários e questões de moralidade 

O segundo grupo do questionário mede a variável dependente – prática de infrações de 

colarinho branco – e é constituído por seis cenários de infrações de colarinho branco de baixa 

gravidade, sendo que, em três deles, a iniciativa de cometer a infração é da pessoa que a comete 

e em outros três, é sugerido por terceiros.  Estes cenários são fruto de um trabalho que durou 

três meses de procura de situações comuns, pouco graves, que refletissem a variável 

dependente. Assim, pensou-se em 3 situações que foram sendo redefinidas. Procurou que 

tivessem todos o mesmo tamanho. Assim sendo, os cenários foram os seguintes: 

Cenário 1: “A Maria teve que se deslocar ao hospital de Penafiel para uma consulta de 

urgência. No entanto, a urgência estava lotada e foi-lhe dada uma pulseira verde na triagem, 

o que lhe daria um tempo de espera de cerca de 4 horas. Uma vez que não tinha vontade de 

esperar tantas horas, decidiu telefonar à sua amiga Cristina, que é auxiliar no hospital, 

pedindo para passar à frente dos restantes utentes, pedido ao qual ela acedeu, falando com um 
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dos médicos de serviço. Assim, a Maria foi atendida meia hora depois de ter dado entrada na 

urgência.” 

Cenário 2: “O Luís teve um acidente e remeteu o reboque com a sua viatura para a 

oficina onde habitualmente faz as revisões, a oficina do António. O carro ficou bastante 

amolgado do lado do condutor. Os prejuízos serão assumidos pela companhia de seguros do 

outro condutor. A viatura do Luís para além dos estragos provocados por este acidente, tem 

algumas amolgadelas e alguns riscos de pintura. Antes da visita do perito de seguros à oficina 

para inspecionar o veículo, o Luís foi ter com o dono desta e pediu-lhe para subir o orçamento 

de modo a que desse para fazer uma reparação a todo o veículo, designadamente uma pintura 

completa. O António, dono da oficina, aceitou.” 

Cenário 3: “A Mariana vive em Leça da Palmeira e tem um filho que vai entrar no 

ensino de primeiro ciclo. Está bastante preocupada com a seleção da escola, pois considera 

que o ensino do primeiro ciclo é fundamental para o futuro do seu filho. Depois de pesquisar, 

verificou que há uma escola pública na freguesia de Perafita, que tem um projeto piloto onde 

o ensino tem sido considerado um sucesso. A Mariana sabe que apenas deixam inscrever-se na 

referida escola alunos cujos pais residam em Perafita e pensou que poderia contornar as 

regras de admissão se desse uma morada de alguém residente em Perafita. Com isto em mente, 

contactou uma amiga dessa localidade pedindo-lhe autorização para dar a sua morada e o 

favor de lhe remeter a correspondência que viesse da escola. Esta não manifestou oposição e 

desta forma a Mariana conseguiu que o seu filho frequentasse a desejada escola.” 

Para medir a propensão, no seguimento destes cenários foi colocada uma questão em 

que se pretendeu que os indivíduos reportassem, de 1 a 5, numa escala de Likert, em que 1 

significava nada provável e 5 significava muito provável, qual a probabilidade de os 

participantes fazerem o mesmo que o infrator.  

Adicionalmente, para medir a moralidade, foi ainda questionado aos indivíduos quão 

errado pensam que cada um dos comportamentos era. A escala foi mais uma vez de Likert de 1 

a 5, em que 1 significava nada errado e 5 significava muito errado. Pretendia-se com esta 

questão perceber o nível de moralidade dos participantes. 

Para medir a propensão por oportunidade, foram usados os mesmos cenários, mas a 

iniciativa de cometer a infração não parte dos indivíduos, é sugerido por terceiros. Esses 

cenários são os seguintes:  
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Cenário 1: “A Maria teve que se deslocar ao hospital de Penafiel para uma consulta de 

urgência. No entanto, a urgência estava lotada e foi-lhe dada uma pulseira verde na triagem, 

o que lhe daria um tempo de espera de cerca de 4 horas. Entretanto, encontrou no corredor a 

sua amiga Cristina, que é auxiliar no hospital e que lhe sugeriu que falaria com um dos médicos 

de serviço pedindo para a passar à frente dos restantes utentes. A Maria concordou, já que 

dessa forma não teria que esperar tanto. Assim, a Maria foi atendida meia hora depois de ter 

dado entrada na urgência.” 

Cenário 2: “O Luís teve um acidente e remeteu o reboque com a sua viatura para a 

oficina onde habitualmente faz as revisões, a oficina do António. O carro ficou bastante 

amolgado do lado do condutor. Os prejuízos irão ser assumidos pela companhia de seguros do 

outro condutor. A viatura do Luís para além dos estragos provocados por este acidente, tem 

algumas amolgadelas e alguns riscos de pintura. Antes da visita do perito de seguros à oficina 

para inspecionar o seu veículo, o dono da oficina, António, contactou o Luís e disse-lhe que, se 

este concordasse, estava disposto a subir o orçamento de modo a que o pagamento da 

companhia de seguros desse para fazer uma reparação a todo o veículo, designadamente uma 

pintura completa. O Luís aceitou a proposta do dono da oficina, o António.” 

Cenário 3: “A Mariana vive em Leça da Palmeira e tem um filho que vai entrar no ensino 

de primeiro ciclo. Está preocupada com a seleção da escola, pois considera que o ensino do 

primeiro ciclo é fundamental para o futuro do seu filho. Depois de pesquisar verificou que há 

uma escola pública na freguesia de Perafita, que tem um projeto piloto onde o ensino tem sido 

considerado um sucesso. Dirigiu-se à escola para ver se havia possibilidade de inscrever o 

filho e a diretora disse-lhe que não tendo morada em Perafita, não seria possível. À saída, a 

Mariana encontrou uma das funcionárias da escola, a Isabel, que era sua conhecida. 

Desabafou com ela sobre o problema e a Isabel, em resposta, pediu-lhe segredo quanto ao que 

lhe ia dizer de seguida, indicando-lhe que tinha uma amiga que residia em Perafita e que não 

se importaria que usasse a sua morada em troca de uma pequena gratificação. A Mariana 

aproveitou esta proposta da Isabel. Desta forma, conseguiu contornar as regras de admissão, 

de modo que o seu filho pôde frequentar a desejada escola.” 

Grupo III: medição da personalidade a partir do NEO-FFI 

No terceiro grupo foi usado o NEO Five-Factor Inventory (NEO-FFI) (Costa & McCrae, 

1992), versão portuguesa (Magalhães et al., 2014). Para a utilização desta escala, foi pedida aos 
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autores autorização pelos orientadores no âmbito de outra dissertação. Este conjunto de 60 itens 

tem um formato de resposta numa escala de Likert, com cinco opções (1-Discordo fortemente, 

2-Discordo, 3-Neutro, 4-Concordo, 5-Concordo fortemente). Estas cinco dimensões - 

neuroticismo, extroversão, agradabilidade, conscienciosidade e abertura à experiência - 

constituem variáveis independentes. A cada grupo correspondem 12 itens. A pontuação total 

máxima para a escala é de 300 pontos e de 60 pontos em cada grupo da personalidade. Quanto 

mais elevada for a pontuação obtida em cada fator maior é o grau desse fator no respondente. 

Vários itens foram invertidos para a introdução da pontuação na base de dados para garantir 

esta correspondência. 

Grupo IV: medição do autocontrolo a partir da Escala de Autocontrolo de Grasmick 

Neste grupo, foi aplicada a Escala de autocontrolo de Grasmick (Grasmick et al.,1993) 

de modo a medir os níveis individuais de autocontrolo. Mais concretamente, esta escala é 

constituída por 24 itens, divididos em seis subescalas correspondentes às seis dimensões do 

baixo autocontrolo enunciadas por Hirschi e Gottfredson (1990). As respostas a esses itens 

também são medidas numa escala de Likert, com quatro opções de resposta (1-Discordo 

fortemente, 2-Discordo, 3-Concordo, 4-Concordo fortemente). Os itens são agrupados de modo 

a formar um score total de autocontrolo, em que um resultado final elevado indica um baixo 

nível de autocontrolo. Neste caso, o autocontrolo e as respetivas dimensões são variáveis 

independentes. 

Grupo V: medição da desejabilidade social a partir do EPQ-RS 

No último grupo foi usado o Questionário de Personalidade de Eysenck (EPQ-RS) (Eysenck 

& Eysenck, 1998), mais precisamente uma parte desse questionário, uma vez que foram usadas 

apenas as questões relativas à escala de desejabilidade social. O Eysenck Personality 

Questionnaire (tendo como versão atual o EPQ-R; Eysenck & Eysenck, 1998) compreende as 

três dimensões da teoria de Eysenck: a Extroversão, o Neuroticismo e o Psicoticismo, tendo 

também a medida da Desejabilidade Social (“lie scale”, no original). O instrumento EPQ-R, 

baseado na teoria de Eysenck (1990) sobre a personalidade, tem caráter de autorrelato e 

compreende 100 itens 10 (24 para a dimensão de neuroticismo, 23 para extroversão, 32 para a 

dimensão de psicoticismo e 21 para escala de desejabilidade social). Os itens das escalas são 

dicotómicos, ou seja, os indivíduos indicam “Sim” ou “Não” na resposta a cada item. A versão 

usada neste estudo é uma versão revista e reduzida do EPQ, nomeadamente o EPQ-RS (Eysenck 
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& Eysenck, 1998). Foram selecionados 12 itens para cada escala, dando lugar à versão de 48 

itens. Neste estudo foram usadas, como anteriormente referido, apenas as 12 questões relativas 

à escala de desejabilidade social. 

1.3.Procedimentos 

Em primeiro lugar foi efetuado um pedido à Comissão de Ética para aprovar o questionário 

e o estudo. Foi também pedido à Reitoria da Universidade do Porto que aprovasse e divulgasse 

o questionário pelos alunos e staff da Universidade. Ambos os pedidos podem ser consultados 

nos Anexos I e II. 

O questionário foi disponibilizado apenas online por questões práticas e pelas restrições 

vividas no momento de realização do estudo, nomeadamente pelo facto de estarmos a viver 

uma pandemia e consequente confinamento. Foi disponibilizado em primeiro lugar ao staff e 

alunos da Universidade do Porto e logo depois divulgado nas redes sociais, de forma a 

diversificar ao máximo a amostra. 

Naturalmente, foi assegurado aos participantes a confidencialidade e anonimato das suas 

respostas, disponibilizado o contacto dos orientadores para o esclarecimento de qualquer dúvida 

relativa ao questionário. 

1.3.1. Procedimentos de análise estatística 

Os dados quantitativos obtidos neste estudo foram tratados no software IBM SPSS 

Statistics® (versão 27), de forma a produzir resultados para analisar posteriormente e esclarecer 

os objetivos e as hipóteses de investigação estabelecidas. Os procedimentos estatísticos através 

dos quais foi possível produzir estes resultados são apresentados. 

1.3.1.1.Procedimentos de análise estatística 

descritiva 

De forma a proceder à caraterização da amostra, ou seja, na análise da estatística descritiva, 

recorreu-se a medidas estatísticas de tendência central (média, X) e de dispersão (desvio-

padrão, SD) para as variáveis quantitativas (idade, número de dependentes, extroversão, 

neuroticismo, agradabilidade, abertura à experiência, conscienciosidade, moralidade, 

autocontrolo e oportunidade). 
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Por sua vez, em relação às variáveis categóricas (género, estado civil, situação profissional, 

escolaridade, nacionalidade, rendimento mensal líquido, estatuto socioeconómico percebido, 

preocupação com questões económicas), foram utilizadas percentagens e frequências para 

descrever o número de indivíduos em cada categoria, uma vez que a natureza deste tipo de 

variáveis não permite contabilizar em médias. 

Foram ainda realizados testes para saber da relação entre a propensão por oportunidade e as 

restantes variáveis: correlações para as variáveis quantitativas, testes t para as variáveis 

categóricas e ANOVA para as variáveis categóricas com mais do que duas categorias. 

No que concerne à aferição da consistência interna do conjunto de itens das escalas 

utilizadas (personalidade, autocontrolo e desejabilidade social), utilizou-se a medida do alfa (α) 

de Cronbach. Em todas as escalas este valor demonstrou que havia consistência interna, já que 

nenhuma delas apresentou valores abaixo de α=.600 e o valor ideal está situado em α=.800. A 

escala de neuroticismo e a da conscienciosidade demonstraram os valores mais altos (α=.875 e 

α=.842, respetivamente). 

 Ainda, uma vez que a amostra era de elevada dimensão, e seguindo o teorema do limite 

central, optou-se pelo uso de testes paramétricos. 

1.3.1.2.Procedimentos de análise estatística 

inferencial 

Para analisar a correlação entre variáveis, foram utilizadas medidas de associação (ou 

coeficientes de correlação), que têm como objetivo quantificar a intensidade e direção da 

associação entre variáveis. Depois de apurar da normalidade das distribuições, foi utilizado o 

coeficiente de correlação de Pearson, que mede a intensidade e a direção da associação de tipo 

linear entre duas variáveis quantitativas. Para verificar se a correlação existente entre as duas 

variáveis era significativa, atendeu-se ao valor do p-value resultante. Aceitou-se que a 

correlação era significativa quando o p-value fosse inferior a 0.05.  

Por último considerou-se importante a realização de regressões lineares com o objetivo 

de perceber que variáveis independentes explicam melhor as variáveis dependentes (prática de 

infrações de colarinho branco de baixa gravidade). Esta análise seguiu os seguintes passos. Em 

primeiro lugar, estimou-se o efeito das variáveis sociodemográficas na variável dependente 

(propensão por iniciativa).  Seguidamente, testou-se um modelo em que se incluiu as variáveis 
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da personalidade, moralidade e autocontrolo. Finalmente, num último modelo (modelo final) 

incluíram-se as variáveis que tiveram poder preditivo na variável dependente. 

Depois entendeu-se ser importante repetir os mesmos passos usando como variável 

dependente a propensão com oportunidade e perceber quais das variáveis independentes 

mantinham ou as que passavam a ter significância estatística na predição da propensão para 

ofender independentemente das variáveis dependentes. 

Na análise dos modelos, atendeu-se a dois parâmetros principais: os valores do r (r, r2, 

r2 ajustado) e o valor do β. 

CAPÍTULO III – Resultados e Discussão 

1. Resultados 

1.1.Caracterização da amostra 

1.1.1. Caracterização da amostra segundo os dados sociodemográficos 

Tabela 1. Caracterização da amostra segundo os dados sociodemográficos. 

 n % X1 DP2 

Género     

Feminino 507 69%   

Masculino 228 31%   

Idade   32.64 13.64 

Estado Civil     

Solteiro(a) 463 63%   

Casado(a) 186 25.3%   

Em união de facto 56 7.3%   

Divorciado(a) 26 3.5%   

Separado(a) 1 0.1%   

Viúvo(a) 3 0.4%   

Nº de dependentes   1.46 1.42 

Situação 

profissional 
    

Trabalhador(a) por 

conta de outrem 

(setor privado) 

118 16.1%   



Prática de crimes de colarinho branco de baixa gravidade: fatores individuais e/ou oportunidade? Um 

estudo empírico com utilização de cenários. 

48 
 

Trabalhador(a) por 

conta de outrem 

(setor público) 

201 27.3%   

Trabalhador(a) por 

conta própria / 

empresário em 

nome individual 

40 5.4%   

Estudante 317 43.1%   

Aposentado(a) ou 

pensionista 
15 2%   

Desempregado(a) 25 3.4%   

Outra 19 2.6%   

Nível de 

escolaridade 
    

Ensino básico de 1º 

ciclo (antiga 4ª 

classe) 

1 0.1%   

Ensino básico de 2.º 

ciclo (antigo 2.º ano 

do ciclo 

preparatório) 

4 0.5%   

Ensino básico de 3.º 

ciclo (9.º ano) 
7 1%   

Ensino secundário / 

técnicoprofissional 

(12.º ano) 

260 35.4%   

Bacharelato / 

Licenciatura 
273 31.7%   

Mestrado / 

Doutoramento 
188 25.6%   

Outra 2 0.3%   

Rendimento Mensal     

Até 500 Euros 104 14.1%   

Entre 501 e 1000 

Euros 
144 19.6%   

Entre 1001 e 1500 

Euros 
142 19.3%   

Entre 1501 e 2000 

Euros 
65 8.8%   

Entre 2001 e 2500 

Euros 
27 3.7%   
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Acima de 2500 

Euros 
35 4.8%   

Não deseja 

responder 
218 29.7%   

Estatuto 

socioeconómico 

percebido 

    

Baixo 47 6.4%   

Médio-baixo 263 32.1%   

Médio 358 48.7%   

Médio-alto 92 12.5%   

Alto 2 0.3%   

Preocupação com 

questões económicas 
    

Nada preocupado(a) 19 2.6%   

Pouco 

preocupado(a) 
191 26%   

Preocupado(a) 393 53.5%   

Muito 

preocupado(a) 
132 18%   

1 X corresponde ao valor médio e 2DP corresponde ao desvio padrão. 

A amostra deste estudo é constituída por 735 indivíduos, sendo que 31% são do sexo 

masculino e 69% são do sexo feminino e a sua média de idades é de 32.64 anos, com um desvio 

padrão de 13.64. Por sua vez, a média de dependentes reportados pelos inquiridos é de 1.46, 

com um desvio padrão de 1,419. No que diz respeito ao estado civil, a maioria dos indivíduos 

é solteiro (63%), seguidos dos casados (25,3%), em união de facto (7,6%), divorciados (3,5%), 

viúvos (0,4%) e separados (0,1%). Em termos de situação profissional, a maioria da nossa 

amostra reporta ser estudante (43,1%), seguidos dos trabalhadores por conta de outrem (setor 

público) (27,3%) e dos trabalhadores por conta de outrem (setor privado). Os trabalhadores por 

conta própria ou empresários em nome individual representam 5,4% da amostra, os 

desempregados 3,4%, os aposentados 2% e 2,6% da amostra aponta outra situação profissional. 

Já no que toca ao nível de escolaridade, a maioria dos inquiridos apresenta como nível de 

escolaridade bacharelato/licenciatura (37,1%), seguidos daqueles com ensino 

secundário/técnico-profissional (35,4%), mestrado/doutoramento (25,6%), 3º ciclo do ensino 

básico (1%), 2º ciclo do ensino básico (0,5%) e, por fim, 1º ciclo do ensino básico (0,1%). Em 

termos de nacionalidade, a amostra é maioritariamente de nacionalidade portuguesa (93,6%). 
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A restante amostra reportou ser de outra nacionalidade, mas não foi apurado qual/quais. E 

relativamente ao rendimento mensal líquido dos indivíduos, uma grande porção optou por não 

responder (29,7%). Quanto àqueles que responderam, a maioria revela ter rendimentos entre 

501 e 1000 euros mensais (19,6%), seguidos de muito perto pelos que apresentam rendimentos 

entre 1001 e 1500 euros (19,3%) e depois seguem-se aqueles que apresentam rendimentos até 

500 euros mensais (14,1%), os que recebem entre 1501 e 2000 (8,8%), acima de 2500 euros 

(4,8%) e, finalmente, aqueles que auferem entre 2001 e 2500 euros mensais (3,7%). Foi ainda 

questionado aos inquiridos qual o seu estatuto socioeconómico percebido. A maioria considera-

se de estatuto socioeconómico médio (48,7%), seguidos dos que se consideram no nível médio-

baixo (32,1%), médio-alto (12,5%) e nos extremos apresentam-se aqueles que se consideram 

de estatuto socioeconómico baixo (6,4%) e alto (0,3%). Finalmente, tentou-se perceber qual o 

nível de preocupação da população amostral com questões de ordem económica. A maioria 

mostrou-se preocupada (53,5%), seguindo-se daqueles que revelam pouca preocupação (26%), 

dos muito preocupados (18%) e dos nada preocupados com questões económicas (2,6%). 

1.1.2.  Caracterização da amostra segundo a personalidade, autocontrolo e moralidade 

Tabela 2. Caracterização da amostra segundo as variáveis da personalidade, autocontrolo e moralidade. 

 X1 DP2 Min Max 

Personalidade     

Extroversão 3.33 .57 1.33 4.83 

Neuroticismo 3.13 .76 1 5 

Conscienciosidade 3.84 .59 1.83 5 

Agradabilidade 3.77 .44 2.17 4.83 

Abertura à 

Experiência 
3.60 .51 2 4.83 

Moralidade 3.86 .80 1.17 5 

Autocontrolo 2.93 .32 1.88 3.88 

1 X corresponde ao valor médio e 2DP corresponde ao desvio padrão. 

No que toca às variáveis de personalidade, a média da extroversão é X=3.13 (DP=.57), 

do neuroticismo X=3.84 (DP=.76), da conscienciosidade X=3.77 (DP=.59), da agradabilidade 

X=3.60 (DP=.44) e da abertura à experiência X=3.33 (DP=.51), o que demonstra um certo 

equilíbrio destas dimensões na amostra em geral, já que os valores se situam mais ou menos 

pelo valor médio. Ainda assim, atendendo aos mínimos e máximos, pode-se verificar que 
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existem alguns indivíduos que se colocaram nos extremos em algumas dimensões, com o 

mínimo e o máximo da extroversão em 1.33 e 4.83, do neuroticismo em 1 e 5, da 

conscienciosidade em 1.83 e 5, da agradabilidade em 2.17 e 4.83 e da abertura à experiência 

em 2 e 4.83, respetivamente. 

Quanto à moralidade, a média situa-se em X=3.86 (DP=.80), o que evidencia uma alta 

moralidade na amostra em geral, já que os valores se situam também entre 1 e 5. Os mínimo e 

máximo da moralidade são 1.17 e 5, respetivamente, demonstrando assim que também existem 

extremos em casos particulares. 

Por fim, no que diz respeito ao autocontrolo, a média é de X= 2.93 (DP=.32), sendo 

assim a média mais baixa deste conjunto, mas ainda assim mantendo-se num valor médio. 

Quanto aos mínimo e máximo, são 1.88 e 3.88, o que quer dizer que não existem grandes 

extremos particulares. 

1.1.3.  Caraterização da amostra segundo a propensão por oportunidade e por iniciativa 

Tabela 3. Caraterização da amostra para as variáveis propensão por oportunidade e por iniciativa. 

 X DP Min Max 

Propensão por 

iniciativa 
2.22 .99 1 5 

Propensão por 

oportunidade 
2.52 1.05 1 5 

 

Colocando agora a atenção na propensão, por iniciativa e por oportunidade, é possível 

constatar que a média da propensão por iniciativa X= 2.22 (DP=.99) é ligeiramente mais baixa 

que a média da propensão por oportunidade X=2.52 (DP=1.05), mas ambas se encontram numa 

posição relativamente média/média-baixa. O mínimo e o máximo de ambas é de 1 e 5, 

respetivamente, o que significa que, em casos particulares, se verificam extremos. 
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1.2. Relação entre a propensão e as variáveis independentes 

1.2.1. Relação entre género e a propensão para ofender por iniciativa e por oportunidade 

Tabela 4. Relação entre género e propensão. 

 Feminino (X±DP) Masculino (X±DP) p 

Propensão por 

iniciativa 
2.21±.97 2.24±1.04 .748 

Propensão por 

oportunidade 
2.5±1.04 2.55±1.06 .531 

1 X corresponde ao valor médio e 2DP corresponde ao desvio padrão. 

Quando se foca a atenção na relação entre o género e a propensão por iniciativa, a média 

do género feminino é X=2.21 (DP=.97) e a do género masculino é X=2.24 (DP=1.04) e a 

diferença de médias não é significativa (p=.748), pelo que se pode concluir que não existem 

diferenças significativas entre os dois grupos. 

Pensou-se ainda ser importante ter em atenção a mesma relação, mas com a propensão 

por oportunidade e as médias passaram a ser de X=2.5 (DP=1.04) para o género feminino e 

X=2.55 (DP=1.06) para o género masculino. Mais uma vez, a diferença de médias não se 

demonstrou significativa (p=.531). 

 Estes resultados foram obtidos com recurso ao teste t. 

1.2.2. Relação entre propensão por iniciativa e oportunidade, idade, número de 

dependentes e preocupação económica 

Tabela 5. Relação entre propensão, oportunidade, idade, número de dependentes e preocupação 

económica. 

 

Propensão 

por 

iniciativa 

Propensão por 

oportunidade 

Nº de 

dependentes 
Idade 

Preocupação 

económica 

Propensão por 

iniciativa 
- .814** .112** -.044 .018 

Propensão por 

oportunidade 
.814** - - - - 

Nº 

dependentes 
.112** - - - - 
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Idade -.044 - - - - 

Preocupação 

Económica 
.018 - - - - 

** A correlação é significativa ao nível 0.01 (2-tailed) 

 A tabela 5 é uma tabela de correlações. A correlação entre a propensão por iniciativa e a 

propensão por oportunidade é positiva (r=.814) e é significativa (p=<.001), significando isso que quando 

existe oportunidade, há uma maior probabilidade de ofender. A correlação entre a propensão por 

iniciativa e o número de dependentes é também positiva (r=.112) e significativa (p=.002), indicando 

que, quanto maior o número de dependentes, maior a probabilidade de ofender. Já a correlação entre a 

propensão por iniciativa e a idade é negativa (r=-.044) e não é significativa (p=.234), o que indica que 

quanto mais idade, menor probabilidade de ofender. Por fim, a correlação entre a propensão por 

iniciativa e a preocupação económica é positiva (r=.018), mas não é significativa (p=.628), indicando 

que, quanto maior a preocupação económica, maior probabilidade de ofender. 

1.2.3. Relação entre a propensão por iniciativa e estado civil, escolaridade e rendimentos 

Foi possível constatar que a propensão por iniciativa e o estado civil não se relacionam 

significativamente (p=.498; df=5; quadrado médio= .859), assim como a propensão por 

iniciativa e o rendimento mensal (p=.577; df=5; quadrado médio=2.152). Já o nível de 

escolaridade, encontra-se no limite de rejeição (p=.050; df=6; quadrado médio= .779), pelo que 

se considera que também não existe uma relação suficientemente significativa. Estes dados, 

obtidos através de um teste ANOVA, evidenciam que estas variáveis sociodemográficas não 

têm relevância na propensão por iniciativa para ofender. 

1.2.4. Relação entre a propensão por iniciativa e personalidade, autocontrolo e 

moralidade 

Tabela 6. Relação entre a propensão e variáveis da personalidade, autocontrolo e moralidade. 
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Propensão por 

iniciativa 
- .056 .068 -.076* -.159** -.116** -.510** -.206** 

Neuroticismo .056 - - - - - - - 

Extroversão .068        

Abertura à 

experiência 
-.076* - - - - - - - 
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Agradabilidade -.159** - - - - - - - 

Conscienciosidade -.116** - - - - - - - 

Moralidade -.510** - - - - - - - 

Autocontrolo -.206** - - - - - - - 

*A correlação é significativa ao nível 0.05 (2-tailed) 

** A correlação é significativa ao nível 0.01 (2-tailed) 

 

Quando passamos a analisar as variáveis de personalidade na sua relação com a 

propensão por iniciativa, verificamos que o neuroticismo se correlaciona com a propensão por 

iniciativa num sentido positivo (r=.056), mas que esta correlação não é significativa (p=.127). 

A extroversão também apresenta uma correlação positiva (r=.068) com a propensão por 

iniciativa e também não é significativa (p=.064). No entanto, quando olhamos para a abertura 

à experiência, já encontramos uma correlação negativa (r=-.076) com a propensão por iniciativa 

e aqui já é uma correlação significativa (p=.039), ainda que apenas ao nível 0.05 (2-tailed). A 

propensão por iniciativa tem ainda uma correlação negativa e significativa com a agradabilidade 

(r=-.159; p=<.001) e com a conscienciosidade (r=-.116; p=.002). Ora, estes dados permitem 

então concluir que o neuroticismo e a extroversão não são fatores relevantes para a ofensa de 

colarinho branco de baixa gravidade cometida por iniciativa. Verifica-se ainda que níveis 

baixos de abertura à experiência, agradabilidade e conscienciosidade contribuem para uma 

maior propensão para ofender por iniciativa. 

No que toca à moralidade, também está negativamente correlacionada com a propensão 

por iniciativa (r=-.510) e esta correlação é significativa (p=<.001). Quer isto dizer que uma 

baixa moralidade contribui para uma maior propensão por iniciativa para ofender. 

O autocontrolo apresenta-se negativamente correlacionado com a propensão por iniciativa 

(r=-.206) e esta correlação é também significativa (p=<.001). Significa isso que baixos níveis 

de autocontrolo correspondem a uma maior propensão para a ofensa de colarinho branco de 

baixa gravidade cometida por iniciativa. 

1.3.Variáveis preditoras da propensão para cometer infrações de colarinho branco 

O objetivo agora é perceber que variáveis independentes melhor predizem a variável 

dependente. A variável dependente é a propensão para ofender por iniciativa. Assim, irá testar-

se o poder preditivo de um modelo para cada grupo de variáveis dependentes: 1) as variáveis 

sociodemográficas, 2) a oportunidade e 3) as dimensões da personalidade – neuroticismo, 

extroversão, agradabilidade, conscienciosidade e abertura à experiência – e o autocontrolo e a 
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moralidade e, por fim será apresentado 4) o modelo final, que resultará das variáveis cujo 

significado estatístico é significativo. 

1.3.1. Variáveis preditoras da propensão para cometer infrações de colarinho branco por 

iniciativa 

Variáveis Sociodemográficas 

Tabela 7. Predição da infração por iniciativa a partir das variáveis sociodemográficas. 

 B SE B β t p 

Número de 

dependentes 
.063 .027 .091 2.239 .020 

Estado Civil .100 .054 .085 1.842 .066 

Idade -.006 .003 -.087 -1.819 .069 

Género -.050 .080 -.023 -.622 .534 

Nível de 

escolaridade 
-.064 .046 -.055 -1.410 .159 

Rendimento mensal -.018 .016 -.042 -1.108 .268 

Nota.r=.150; r2=.023; r2ajustado=.014, (p=<.001) 

Na propensão por iniciativa, as variáveis sociodemográficas explicam 1.4% da variação 

(r2ajustado=.014). O número de dependentes é a única variável deste grupo que explica a 

propensão para ofender (p=.020), num sentido positivo (β=.091), o que quer dizer que quanto 

maior o número de dependentes, maior a propensão para ofender por iniciativa. O modelo é 

significativo (p<.001). 

Oportunidade 

Tabela 8. Predição da infração por iniciativa a partir da oportunidade. 

 B SE B β t p 

Oportunidade .771 .020 .814 37,980 <.001 

Nota.r=.814; r2=.663; r2ajustado=.663, (p=<.001) 

 A oportunidade explica 66% da variância (r2ajustado=.663) da propensão para ofender 

(p<.001) e é num sentido positivo (β=.814), significando isso que, quanto mais oportunidade, 

maior a propensão para ofender, ou seja, a oportunidade facilita a ofensa. O modelo é 

significativo (p<.001). 

Personalidade, autocontrolo e moralidade 

Tabela 9. Predição da infração por iniciativa a partir das vaiáveis de personalidade, autocontrolo e 

moralidade. 

 B SE B β t p 

Conscienciosidade .032 .064 .019 .493 .622 

Extroversão .247 .068 .143 3.632 <.001 



Prática de crimes de colarinho branco de baixa gravidade: fatores individuais e/ou oportunidade? Um 

estudo empírico com utilização de cenários. 

56 
 

Abertura à 

Experiência 
-.145 .062 -.074 -2.340 .020 

Agradabilidade -.249 .085 -.112 -2.942 .003 

Neuroticismo .013 .048 .010 .279 .780 

Moralidade -.607 .040 -.492 -15.320 <.001 

Autocontrolo 

Total 
-.271 .115 -.088 -2.353 .019 

Nota.r=.548; r2=.301; r2ajustado=.294, (p=<.001) 

 Este modelo explica 29.4% da variância da propensão por iniciativa. A variável com 

poder preditivo mais forte é a moralidade (β=-.491, p<001), num sentido negativo, seguida da 

extroversão (β=.143, p<.001), num sentido positivo. Enquanto que níveis mais elevados de 

moralidade supõem menos propensão por iniciativa, níveis mais elevados de extroversão 

aumentam propensão por iniciativa. Outras variáveis preditoras foram a agradabilidade 

(p=.003) num sentido negativo (β=-.112), autocontrolo (p=.019), também num sentido negativo 

(β=-.088), e abertura à experiência (p=.020) também no mesmo sentido (β=-.074). Quer isto 

dizer que maior propensão por iniciativa está relacionada com menores níveis de 

agradabilidade, autocontrolo e abertura à experiência. O modelo é significativo (p<.001). 

Modelo Final Iniciativa 

Tabela 10. Predição da infração por iniciativa a partir de um modelo que integra todas as variáveis que 

apresentaram significância estatística. 

 B SE B β t p 

Propensão por 

oportunidade 
.707 .024 .747 29.360 <.001 

Número de 

Dependentes 
.020 .015 .029 1.359 .175 

Extroversão .161 .040 .093 4.045 <.001 

Agradabilidade -.129 .057 -.058 -2.260 0.24 

Abertura à 

experiência 
.004 .042 .002 .106 .915 

Autocontrolo Total -.102 .074 -.033 -1.385 .167 

Moralidade -.114 .031 -.092 -3.640 <.001 

Nota.r=.825; r2=.680; r2ajustado=.677, (p=<.001) 

 Quando criamos um modelo final que combina apenas as variáveis que apresentam 

significância na propensão por iniciativa, esse mesmo modelo explica cerca de 67.7% 

(r2ajustado=.677) da variação. O preditor mais forte da propensão por iniciativa neste modelo 

final foi a oportunidade (p=<.001; β=.747), num sentido positivo, ou seja, quando existe 

oportunidade para a ofensa, maior a propensão. Além disso, apresentaram-se ainda como 

significativas as variáveis extroversão (p=<.001), num sentido positivo (β=.093), 

agradabilidade (p=.024), num sentido negativo (β=-.058) e moralidade (p=<.001), num sentido 

negativo também (β=-.092). As restantes variáveis perdem a força neste modelo. Pode retirar-
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se que a propensão por iniciativa é potenciada por um maior nível de extroversão e menores 

níveis de agradabilidade e moralidade.  

1.3.2. Variáveis preditoras da propensão para cometer infrações de colarinho branco 

com oportunidade 

 Tendo em conta os dados anteriores, procurou-se perceber ainda quais as variáveis 

sociodemográficas, de personalidade, autocontrolo e moralidade teriam influência na propensão 

por oportunidade. Serão as mesmas? Ou haverão diferenças? Vamos ver. 

 Para isso, converteu-se a variável oportunidade em variável dependente. 

Variáveis Sociodemográficas 

Tabela 11. Predição da infração com oportunidade a partir das variáveis sociodemográficas. 

 B SE B β t p 

Idade -.010 .004 -.132 -2.767 .006 

Género -.093 .084 -.041 -1.102 .271 

Número de 

dependentes 
.045 .029 .061 1.564 .118 

Estado Civil .077 .057 .062 1.341 .180 

Nível de 

escolaridade 
-.050 .048 -.040 -1.028 .304 

Rendimento mensal -.016 .017 -.035 -.910 .363 

Nota.r=.145; r2=.021; r2ajustado=.013, (p=.018) 

Este modelo é significativo (p=.018). A variável que explica a propensão por 

oportunidade é a idade apenas (p=.006), de forma negativa (β=-.132), ou seja, quanto maior a 

idade, menor a propensão por oportunidade. Este modelo só explica 1% da variância 

(r2ajustado=.013). 

Personalidade, autocontrolo e moralidade  

Tabela 12. Predição da infração com oportunidade a partir da personalidade, autocontrolo e moralidade. 

 B SE B β t p 

Neuroticismo .059 .050 .043 1.185 .236 

Extroversão .133 .071 .073 1.875 .061 

Abertura à 

Experiência 
-.211 .064 -.102 -3.277 .001 

Agradabilidade -.173 .088 -.073 -1.963 .050 

Conscienciosidade .081 .067 .046 1.217 .224 

Autocontrolo total -.240 .120 -.074 -2.007 .045 

Moralidade -.691 .041 -.530 -16.771 <.001 

Nota.r=.567; r2=.322; r2ajustado=.315, (p=<.001) 

Este é um modelo significativo (p<.001), que explica 31.5% da variância 

(r2ajustado=.315). A variável que mais explica a propensão por oportunidade neste modelo é a 
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moralidade (p=<.001), num sentido negativo (β=-.530), ou seja, também na propensão por 

oportunidade, níveis mais baixos de moralidade, significam níveis mais altos de propensão. 

Outras variáveis que explicam também são a abertura à experiência (p=.001), num sentido 

negativo (β=-.102), a agradabilidade, ainda que se encontre no limite de rejeição (p=.050), num 

sentido negativo (β=-.073) e o autocontrolo (p=.045), num sentido negativo também (β=-.074). 

Ora, então a propensão por oportunidade explica-se também por menor abertura à experiência, 

menor agradabilidade e menor autocontrolo. 

Modelo Final Oportunidade 

Tabela 13. Predição da infração com oportunidade a partir do modelo final que integra as variáveis que 

apresentaram significância estatística. 

 B SE B β t p 

Idade .007 .003 .086 2.561 .011 

Abertura à 

Experiência 
-.172 .065 -.083 -2.659 .008 

Agradabilidade -.152 .083 -.064 -1.822 .069 

Autocontrolo Total -.208 .112 -.064 -1.852 .065 

Moralidade -.719 .043 -.548 -16.789 <.001 

Nota.r=.564; r2=.318; r2ajustado=.314, (p=<.001) 

Num modelo final da oportunidade que combina as variáveis que apresentam 

correlações significativas, é explicada cerca de 31% da variação (r2ajustado=.314). Neste 

modelo, a moralidade é a variável que mais explica a variação (p=<.001), num sentido negativo 

(β=-.548), ou seja, quanto menos moralidade, maior propensão por oportunidade. A explicar 

ainda a propensão verifica-se a idade (p=.011), num sentido positivo (β=.086) e a abertura à 

experiência (p=.008), num sentido negativo (β=-.083). Este modelo diz-nos que quanto maior 

a idade, maior propensão por oportunidade e quanto menor a abertura à experiência, maior a 

propensão por oportunidade. As restantes variáveis perdem a força.  

Discussão de resultados 

A presente dissertação teve como principal objetivo perceber quais as variáveis que mais 

influenciam a propensão para cometer infrações de colarinho branco de baixa gravidade, 

procurando colmatar ainda o pequeno volume de trabalho desenvolvido neste campo. Além das 

variáveis sociodemográficas e psicológicas, procurou-se perceber ainda a importância da 

oportunidade na facilitação de tais atos. Para atingir este objetivo, foi aplicado um questionário 

online a uma amostra de 735 indivíduos. 
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Com esta investigação foi possível confirmar um conjunto de resultados que já tinham 

sido constatados na literatura anterior, contudo, também foram encontrados achados que 

desafiam a comunidade científica. É de notar, todavia, que a análise e interpretação dos 

resultados do presente trabalho terá que ser lida com precaução, já que, como afirmado 

previamente, são escassos os estudos que exploram este tipo de ofensas pouco graves. 

Em termos de características sociodemográficas, foi possível confirmar parcialmente a 

hipótese I, mas este estudo não corrobora a generalidade da investigação prévia. Contrariando 

a maioria da literatura até então (e.g. Holtfreter, 2005; Wheeler et al., 1987), os resultados 

sugerem que não existe uma relação estatisticamente significativa entre o género dos indivíduos 

e a propensão para ofender, em nenhuma das condições. No caso da idade em particular, os 

resultados deste estudo corroboram a literatura, apontando que a idade se relaciona 

positivamente com a propensão para cometer ofensas de baixa gravidade, mas apenas no 

modelo da oportunidade. Ou seja, a idade parece ser relevante apenas quando as pessoas 

colocam como hipótese praticar uma ofensa em situações em que a iniciativa não parte deles, 

mas sim de outros indivíduos. Neste caso, são os indivíduos mais velhos que mais reportam a 

probabilidade em cometerem aquelas ofensas (nos contextos de oportunidade) em comparação 

aos mais novos. Pode supor-se que, mais facilmente, os indivíduos mais velhos se colocam mais 

facilmente naquelas situações apresentadas nos cenários e já tenham passado mais 

frequentemente por essas experiências. Outra das características sociodemográficas que a 

literatura apontou como relacionada com o crime de colarinho branco foi que se tratariam de 

indivíduos com uma situação financeira mais próspera (Wheeler et al. 1988; Weisburd, Waring, 

& Chayet, 2001). Neste estudo não se confirmou essa relação, ou seja, o rendimento mensal 

dos indivíduos e a propensão para a realização das ofensas pouco graves não estavam 

associadas. Algumas explicações podem ser dadas para esta inexistência de relação. Em 

primeiro lugar, pela forma como se mediu os rendimentos ou a situação financeira, com várias 

hipóteses de resposta, o que facilitou a distribuição maior pelas diferentes categorias. Seria 

importante, numa replicação futura, usar menos categorias ou até optar pelo grau de estatuto 

socioeconómico (baixo/médio/alto). Ao haver tanta distribuição na resposta, pode ter limitado 

a existência de associação entre variáveis. Outro aspeto importante é que as situações descritas 

nos cenários são, provavelmente, muito comuns no quotidiano e, por isso, não haver de facto 

um impacto da situação financeira. Contudo, em estudos futuros poderia analisar-se o impacto 

da situação financeira em cada um dos cenários para perceber se existiria uma relação. 
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No que concerne ao Big Five da personalidade, foi possível confirmar a hipótese II. A 

literatura aponta como significativas as dimensões da conscienciosidade, no sentido em que os 

ofensores de colarinho branco têm níveis baixos de conscienciosidade (e.g. Miller & Lynam, 

2006; Jones, Miller & Lynam, 2011; Turner, 2014; Giluk & Postlethwaite, 2015; Wilks, Cruz 

& Sousa, 2016), assim como uma baixa agradabilidade (e.g. Miller & Lynam, 2006; Jones, 

Miller & Lynam, 2011; Turner, 2014; Giluk & Postlethwaite, 2015; Wilks, Cruz & Sousa, 

2016). Além disso, aponta ainda a que uma alta extroversão (e.g. Lee et al., 2005; Collins & 

Schmidt, 1993) e um alto neuroticismo (e.g. Guedes & Cruz, 2011; Jones, Miller & Lynam, 

2011) se correlacionam com a probabilidade de cometer ofensas de colarinho branco. Ainda 

assim, os resultados na literatura quanto a estes traços de personalidade são por vezes mistos. 

Nesta investigação, quando se considera a infração por iniciativa, as variáveis que explicam a 

probabilidade de ofender são a alta extroversão e a baixa agradabilidade. Contudo, quando se 

têm em conta as infrações com oportunidade, apenas a menor abertura à experiência parece 

explicar esta variável dependente. Este resultado é interessante porque demonstra que, de facto, 

ofender pela própria iniciativa está associada a caraterísticas individuais diferentes de se 

ofender por oportunidade. Será relevante, em estudos futuros, perceber se este resultado é 

generalizável a outros contextos. 

No que toca ao autocontrolo, não se confirmou a hipótese III. A literatura tem defendido 

no geral que o baixo autocontrolo se correlaciona com as infrações de colarinho branco (e.g. 

Blickle et al., 2006; Holtfreter et al., 2010, Langton, Piquero & Hollinger 2006; Craig & 

Piquero, 2016; Krueger et al., 1994). No entanto, existem outros estudos que não confirmam 

esta relação (e.g. Simpson & Piquero, 2002; Ribeiro et al., 2019), por não encontrarem 

diferenças estatisticamente significativas, ou encontram até mesmo resultados contrários. Neste 

estudo, apesar de o autocontrolo apresentar correlação com a propensão para ofender, verificou-

se neste estudo que em nenhum dos modelos o autocontrolo se apresenta como explicativo da 

propensão, dado que outras variáveis, em interação, são mais fortes na predição das variáveis 

dependentes. No caso do modelo da propensão por oportunidade em particular, crê-se que isto 

se possa dever ao facto de, quando a oportunidade é facilitada, não haver tanta necessidade de 

exercer autocontrolo, pois há também menos deliberação por parte do infrator. Este elemento 

merece aprofundamento em investigação futura.  

A investigação sobre a moralidade no âmbito das infrações de colarinho branco aponta 

que os infratores exibem níveis baixos de moralidade (e.g. Bachman, Paternoster & Ward 1992; 
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Hirtenlehner & Hardie 2016; Paternoster & Simpson 1996; Schoepfer & Piquero 2006; 

Svensson, Pauwels & Weerman 2010). Do mesmo modo, a presente investigação confirma 

aquilo que a literatura anterior já tinha evidenciado, dando-se por confirmada a hipótese IV. A 

variável da moralidade está altamente relacionada com a probabilidade de ofender, sendo tal 

efeito previsto em ambas as condições de cometimento da infração de colarinho branco, com e 

sem oportunidade. 

A oportunidade apresenta-se na literatura como um forte preditor da propensão para 

infringir (e.g. Benson et al., 2009; Eaton & Korach, 2016). Este estudo corroborou essa relação, 

ou seja, confirmou-se a hipótese V que postulava que a oportunidade aparece como um preditor 

da infração. Por um lado, seria de esperar esta relação entre variáveis uma vez que a 

oportunidade foi medida a partir dos mesmos cenários, tendo-se modificado a circunstância em 

que a pessoa ofenderia. Pode colocar-se a questão de se, em termos de validade, esta foi a 

melhor medida da oportunidade que, de resto, após uma extensa revisão da literatura, tem sido 

alvo de dificuldade.  

Por fim, comparou-se quais as variáveis que eram preditoras num cenário com 

oportunidade face ao cenário em se atua por iniciativa própria. À exceção da moralidade, que 

surge em ambos os modelos como a variável mais explicativa da variação, as restantes variáveis 

variam, sendo que as explicativas na propensão por iniciativa são a maior oportunidade, a maior 

extroversão e a menor agradabilidade e na propensão por oportunidade são a baixa abertura à 

experiência e maior idade. Tal como já supramencionado, o facto de existirem diferentes 

preditores a explicarem as diferentes propensões sugere que são conceitos ou ações distintas e 

que merecem um aprofundamento. 

Apesar de os resultados terem sido relevantes e de considerarmos este estudo original, 

a investigação que levamos a cabo não está isenta de limitações. Em primeiro lugar, destaca-se 

a dificuldade de medir a oportunidade enquanto variável. Será de salientar, também, a limitação 

de que pelo facto de os cenários apresentarem situações hipotéticas criadas pelos investigadores 

do presente trabalho, os resultados podem não expressar a propensão real dos inquiridos para 

cometer infrações. Outra limitação foi o facto de, apesar de se ter projetado a utilização da 

variável desejabilidade social enquanto variável de controlo, tal não foi possível no presente 

estudo. Em replicações futuras será importante perceber se a desejabilidade social poderá 

exercer influência enquanto variável mediadora. 
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Por fim, será ainda de sublinhar que este estudo demonstra que nas infrações de 

colarinho branco de baixa gravidade, tanto os fatores individuais associados ao ofensor, como 

os situacionais, máxime a oportunidade, contribuem para explicar o seu cometimento, 

corroborando os resultados já obtidos para crimes de colarinho branco de maior gravidade. 
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Anexo 3. Pedido de divulgação do questionário à Reitoria da Universidade do Porto 

 

 



Prática de crimes de colarinho branco de baixa gravidade: fatores individuais e/ou oportunidade? Um 

estudo empírico com utilização de cenários. 

77 
 

 

 

 



Prática de crimes de colarinho branco de baixa gravidade: fatores individuais e/ou oportunidade? Um 

estudo empírico com utilização de cenários. 

78 
 

 


