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RESUMO 

Esta tese contribui para a literatura ao apresentar evidências empíricas a respeito dos efeitos 

da corrupção, do crime e da violência sobre a confiança dos agentes econômicos – empresários e 

consumidores. Este estudo tem o objetivo de responder a duas perguntas principais: i) A presença 

de corrupção é capaz de minar a confiança de empresários e consumidores?; ii) O crime e a 

violência deterioram a confiança dos empresários e dos consumidores? As análises acerca dos 

impactos da corrupção sobre a confiança de empresários e consumidores são realizadas por meio 

da metodologia de dados em painel. Os resultados encontrados sugerem que a corrupção afeta 

negativamente a confiança dos agentes econômicos. Em particular, o efeito nocivo da corrupção é 

ainda mais intenso em países desenvolvidos. Por sua vez, a investigação da influência do crime e 

da violência sobre a confiança de empresários e consumidores é realizada por meio da metodologia 

de séries temporais. Os achados indicam que o crime e a violência são capazes de deteriorar a 

percepção dos agentes em relação ao ambiente em que estão inseridos, o que contribui para a 

deterioração da confiança dos empresários e dos consumidores. 

Palavras-Chave: confiança dos empresários; confiança dos consumidores; corrupção; crime; 

violência. 
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ABSTRACT 

This work contributes to the literature by presenting empirical evidence regarding the 

effects of corruption, crime and violence on business and consumer confidence. This study aims to 

answer two main questions: (i) Is the presence of corruption capable of undermine business and 

consumer confidence?; (ii) Do crime and violence deteriorate business and consumer confidence? 

Analyzes about the impacts of corruption on business and consumer confidence are carried out 

through panel data methodology. The results suggest that corruption negatively affects the 

confidence of economic agents. In particular, the harmful effect of corruption is greater in 

developed countries. In turn, the investigation of the influence of crime and violence on business 

and consumer confidence is carried out through time series methodology. The findings indicate 

that crime and violence deteriorate the perception of agents regarding the environment in which 

they are inserted and undermines business and consumer confidence. 

Keywords: business confidence; consumer confidence; corruption; crime; violence. 
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1. Introdução 

 

A tomada de decisão de empresários e de consumidores tem, como um de seus principais 

determinantes, a percepção destes agentes em relação à sua situação financeira e à economia (de 

Mendonça e Almeida, 2019). Neste contexto, diversos estudos encontraram evidências de que a 

confiança dos empresários e dos consumidores são influenciadas pelas principais variáveis 

macroeconômicas e pelas políticas econômicas. Entretanto, uma vez que as decisões de produção 

e investimento – por parte dos empresários – e as decisões de consumo – por parte dos 

consumidores – são influenciadas pelo ambiente em que estão inseridos, a confiança não reflete 

apenas as condições econômicas de empresários e consumidores. É possível que fatores não 

econômicos sejam capazes de afetar o “humor” destes agentes econômicos (Vuchelen, 2004). Neste 

sentido, esta tese tem o objetivo de investigar se a corrupção, o crime e a violência são capazes de 

impactar a economia por meio da confiança dos empresários e dos consumidores. 

A corrupção é usualmente definida como a utilização do poder público em benefício 

privado (Rose-Ackerman, 1997; Aidt, 2003; Kaufman et al, 2004; Akça et al, 2012). A corrupção 

é um sintoma de fraqueza institucional (Jain, 2001) que sempre existiu e continuará a existir até 

que as sociedades encontrem mecanismos eficazes para eliminá-lo (Mauro, 1997). Neste sentido, 

diversos estudos encontraram evidências de que a corrupção causa danos ao desenvolvimento 

econômico por meio de diferentes canais – por exemplo, investimentos públicos e privados, 

eficácia do governo e alocação de recursos para desenvolvimento humano. Portanto, uma 

importante questão a ser respondida é se a corrupção é capaz de afetar a economia por meio da 

confiança dos empresários e dos consumidores. 

Por sua vez, a segurança pública representa um aspecto fundamental para o 

desenvolvimento dos negócios e do consumo por meio da formação de expectativas e do estímulo 

a um ambiente de concorrência. O crime e a falta de segurança pública impactam a economia, 

degradando áreas que previamente eram dinâmicas, levando ao fechamento de estabelecimentos, 

desencorajando investimentos e consumo e criando segmentos nos quais os criminosos agem no 

lugar do Estado (Montes e Lins, 2018). A ausência de segurança pública e o fortalecimento das 

organizações criminosas levam à criação de um poder paralelo que dita as regras de coexistência 

e, em casos mais extremos, decide quando e como a sociedade deve funcionar. Em áreas seguras, 

as empresas são mais dispostas a expandir seus negócios e os consumidores são mais dispostos a 
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consumir, impulsionando a economia e gerando impactos positivos para a sociedade. Portanto, uma 

outra importante questão a ser respondida é se o crime e a violência são capazes de impactar a 

economia por meio da confiança dos empresários e dos consumidores. 

Esta tese contribui para a literatura ao apresentar evidências empíricas a respeito dos efeitos 

da corrupção, do crime e da violência sobre a confiança dos agentes econômicos – empresários e 

consumidores. Este estudo tem o objetivo de responder a duas perguntas principais: i) A presença 

de corrupção é capaz de minar a confiança de empresários e consumidores?; ii) O crime e a 

violência deterioram a confiança dos empresários e dos consumidores? As análises acerca dos 

impactos da corrupção sobre a confiança de empresários e consumidores são realizadas por meio 

da metodologia de dados em painel. Os resultados encontrados sugerem que a corrupção afeta 

negativamente a confiança dos agentes econômicos. Em particular, o efeito nocivo da corrupção é 

ainda mais intenso em países desenvolvidos. Por sua vez, a investigação da influência do crime e 

da violência sobre a confiança de empresários e consumidores é realizada por meio da metodologia 

de séries temporais. Os achados indicam que o crime e a violência são capazes de deteriorar a 

percepção dos agentes em relação ao ambiente em que os estão inseridos, o que contribui para a 

deterioração da confiança dos empresários e dos consumidores. 

Além dessa introdução, esta tese é composta de mais seis partes. O capítulo 2 apresenta 

uma revisão da literatura a respeito da utilização dos indicadores de confiança e de seus 

determinantes, bem como dos impactos da corrupção e da criminalidade sobre o ambiente 

econômico. O capítulo 3 apresenta evidências empíricas do efeito da corrupção sobre a confiança 

dos empresários para um painel de 40 países (período compreendido entre 1990 e 2013). O capítulo 

4, análogo ao capítulo anterior, investiga o impacto da corrupção sobre a confiança dos 

consumidores para um painel de 37 países (período compreendido entre 1990 e 2016). O capítulo 

5 analisa, por meio da análise de séries temporais, o efeito da violência e da criminalidade sobre a 

confiança dos empresários industriais do estado do Rio de Janeiro (período compreendido entre 

janeiro de 2012 e julho de 2018). O capítulo 6 apresenta evidências a respeito da influência da 

violência e da criminalidade sobre a confiança de diferentes grupos de consumidores – divididos 

por idade, renda e gênero – da cidade de São Paulo. Os resultados são obtidos por meio da análise 

de séries temporais, para o período compreendido entre janeiro de 2002 e dezembro de 2018. Por 

último, o capítulo 7 apresenta as principais conclusões desta tese. 
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2. Índices de confiança, corrupção e crime 

 

2.1 Índices de confiança do empresário e do consumidor 

 

Índices de confiança são indicadores de natureza qualitativa que fornecem, com uma 

determinada periodicidade, indicações acerca das atitudes e sentimentos dos agentes em relação a 

situação econômica atual e futura. Índices de confiança são reconhecidos na literatura pela 

capacidade preditiva em relação ao desempenho econômico. Evidências sugerem que medidas de 

sentimento econômico contêm mais informação acerca de mudanças futuras na economia do que 

as informações contidas em valores passados de outros indicadores. Neste contexto, a maior parte 

dos estudos se baseia na confiança do consumidor (Fuhrer, 1993; Carrol et al, 1994; Matsusaka e 

Sbordone, 1995; Bram e Ludvigson, 1998; Eppright et al, 1998; Howrey, 2001; Doms e Morin, 

2004; Ludvigson, 2004; Vuchelen, 2004; Easaw et al, 2005; Claveria et al, 2007; Taylor e McNabb, 

2007; Klein e Ozmucur, 2010; Solanki e Seetharam, 2014). 

Entretanto, alguns trabalhos encontram evidências de que os indicadores de confiança dos 

empresários possuem uma capacidade de previsão das flutuações econômicas maior que os índices 

de confiança dos consumidores. Neste sentido, diversos estudos passaram a investigar as 

informações contidas nos indicadores de confiança empresarial e sua capacidade de prever a 

atividade econômica (por exemplo, Bodo et al., 2000; Hansson et al., 2005; Taylor e McNabb, 

2007; Claveria et al., 2007; Holmes e Silverstone, 2009; Klein e Ozmucur, 2010; Cesaroni, 2011; 

Cover e Lee, 2015). 

Por sua vez, há um interesse crescente a respeito da influência das emoções e do sentimento 

no processo de tomada de decisão (Loewenstein, 2000; Lucey e Dowling, 2005). Conforme 

sugerido de modo pioneiro por Katona (1975) em uma análise a respeito da confiança do 

consumidor, devido à complexidade da mente humana, é difícil explicar o sentimento dos agentes 

apenas a partir de variáveis econômicas e financeiras. A confiança e o sentimento não refletem 

apenas as condições econômicas, mas, de maneira mais ampla, o “humor” dos agentes econômicos 

(Vuchelen, 2004). As decisões de produção e consumo tomadas por empresários e consumidores, 

respectivamente, são influenciadas por suas expectativas e confiança em relação ao ambiente em 

que estão inseridos. Neste sentido, uma vertente mais recente da literatura busca identificar os 
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determinantes do sentimento econômico, medido pela confiança dos empresários e dos 

consumidores. 

Em geral, estudos têm encontrado evidências de que a confiança dos empresários e dos 

consumidores são influenciadas pelas principais variáveis macroeconômicas (Fuhrer, 1993; 

Beltran e Duree, 2003; Golinelli e Parigi, 2004; Vuchelen, 2004; Ferreira et al., 2008; Konstantinou 

e Tagkalakis, 2011; Castellanos-Garcia et al, 2014; Khumalo, 2014; Martinez-Serna e Navarro, 

2015) e pelas políticas econômicas (de Mendonça, 2009; Konstantinou e Tagkalakis, 2011; 

Montes, 2013; Montes e Bastos, 2013; Montes e Almeida, 2016; de Mendonça e Almeida, 2019). 

Contudo, é possível que choques não-econômicos sejam capazes de impactar o sentimento de 

empresários e consumidores. Neste sentido, alguns estudos se voltaram para o impacto das notícias 

(Doms e Morin, 2004; Hollanders e Vliegenthart, 2011; Starr, 2012; Nguyen e Claus, 2013), do 

ambiente político (Suzuki, 1992; Vuchelen, 1995; De Boef e Kellsted, 2004; Malgarini e Margani, 

2007; Ramalho et al., 2011; Adam, 2014; Key e Donovan, 2016) e do terrorismo (Drakos e 

Kalandranis, 2015) sobre o sentimento econômico. 

Em particular, diversos estudos têm sido realizados com o intuito de identificar os principais 

determinantes da confiança dos empresários e dos consumidores brasileiros. Em relação à 

confiança empresarial, Montes (2013), Montes e Bastos (2013) e de Mendonça e Almeida (2019) 

encontram evidências de que as principais variáveis macroeconômicas, e em particular a 

credibilidade da política monetária, são capazes de influenciar a confiança empresarial. Os achados 

de Montes e Bastos (2013) também sugerem um impacto da política fiscal sobre a confiança dos 

empresários. No tocante à confiança do consumidor, de Mendonça (2009) encontra evidências de 

que as principais variáveis macroeconômicas e, em particular, a credibilidade da política monetária, 

são capazes de influenciar a confiança do consumidor. O trabalho de Montes e Visconti (2016) 

indica que a confiança do consumidor brasileiro é um importante canal de transmissão – canal de 

expectativas – por meio do qual a credibilidade da política monetária e fiscal afetam as decisões de 

consumo. 

 

2.2 Corrupção, crime e violência  

 

A literatura que investiga os efeitos da corrupção na economia surgiu na década de 1960 e 

enfatiza a hipótese de perda de eficiência causada pela corrupção (por exemplo, McMullan, 1961; 
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Myrdal, 1968; Krueger, 1974; Shleifer e Vishnny, 1993; Mauro, 1995; Tanzi e Davoodi, 1997; 

Montes e Paschoal, 2016). A ideia é que a corrupção desacelera os negócios e o comércio, reduz a 

eficácia do governo e, portanto, o crescimento econômico, uma vez que prejudica a eficiência 

alocativa nos setores público e privado.  

Ainda na década de 1960, uma vertente desta literatura sugeriu a hipótese de “grease the 

wheels” (Leff, 1964; Leys, 1965; Huntington, 1968). De acordo com esta hipótese, a corrupção 

pode ser menos prejudicial ou até benéfica para o desempenho econômico em países que possuem 

burocracia ineficiente. Isso porque, uma vez que existe um mal funcionamento das instituições, a 

corrupção poderia aliviar e solucionar essas distorções.  

Até o fim da década de 1980, o desenvolvimento de estudos a respeito dos efeitos da 

corrupção se concentrou na literatura teórica devido à dificuldade de mensuração da corrupção. 

Entretanto, desde meados da década de 90, com o advento dos indicadores de percepção de 

corrupção, a literatura empírica acerca do impacto da corrupção na economia se desenvolveu (por 

exemplo, Shleifer e Vishny, 1993; Mauro, 1995 e 1997; Tanzi e Davoodi, 1997; Campos et al., 

1999, Al- Marhubi, 2000; Li et al., 2000; Mo, 2001; Gupta et al., 2002; Svensson, 2005; Reinikka 

e Svensson, 2004; Aidt et al., 2008; Mendez e Sepúlveda, 2006; Swaleheen, 2011; de Mendonça e 

Fonseca, 2012; Montes e Paschoal, 2016). Akçay (2006) apresenta uma síntese dos estudos 

empíricos a respeito dos efeitos da corrupção sobre a economia. De acordo com os resultados 

fornecidos por esses estudos, os principais danos causados pela corrupção na economia são a 

desaceleração do crescimento e do desenvolvimento econômico. Contudo, o impacto da corrupção 

no crescimento e desenvolvimento econômico ocorre por meio de diferentes canais, como o 

investimento privado (Mauro, 1995), o investimento público (Tanzi e Davoodi, 1997), a alocação 

de recursos para o desenvolvimento humano (Mauro, 1998; Gupta et al., 2002) e a eficácia do 

governo (Montes e Paschoal, 2016). 

Com o objetivo de investigar a relação entre corrupção e o empreendedorismo produtivo, 

Avnimelech et al. (2014) utiliza o método de Mínimos Quadrados Ordinários (OLS) para estimar 

essa relação. Os autores utilizam duas subamostras: a primeira composta por 70 países menos 

desenvolvidos e a segunda composta por 34 países da OCDE. Os achados indicam que países com 

altos níveis de corrupção geralmente enfrentam baixos níveis de empreendedorismo produtivo. 

Além disso, os resultados também sugerem que o efeito negativo é muito mais significativo nos 

países desenvolvidos do que nos países em desenvolvimento. Portanto, os resultados enfatizam a 
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necessidade de combater a corrupção não apenas em países em desenvolvimento e sugere ganhos 

significativos a partir de esforços anticorrupção inclusive no mundo ocidental desenvolvido. 

Em relação aos efeitos da corrupção sobre a confiança dos empresários e dos consumidores, 

não há estudos empíricos abordando esta relação. Portanto, existe uma lacuna a ser preenchida na 

literatura que avalia o impacto da corrupção na economia. Além das condições econômicas, a 

corrupção pode influenciar a percepção dos empresários e dos consumidores acerca do ambiente 

institucional em que estão inseridos. Neste sentido, a presente tese explora, em dois ensaios, outro 

canal de transmissão por meio do qual a corrupção afeta a economia: o canal de expectativas, por 

meio da confiança dos empresários e dos consumidores. Ademais, é investigado se o efeito da 

corrupção sobre a confiança destes agentes econômicos é maior em países desenvolvidos. 

Por sua vez, a segurança pública representa um importante aspecto do ambiente em que as 

firmas desenvolvem seus negócios e os consumidores tomam suas decisões. Conforme Montes e 

Lins (2018), o crime e a falta de segurança pública impactam a economia, degradando áreas que 

previamente eram dinâmicas, levando ao fechamento de estabelecimentos, desencorajando 

investimentos e consumo e criando segmentos nos quais os criminosos agem no lugar do Estado. 

Em muitos casos, as organizações criminosas são fortalecidas pela ausência de segurança pública 

e surge um poder paralelo que dita as regras de coexistência e, em casos mais extremos, decide 

quando e como a sociedade deve funcionar. Em áreas onde a criminalidade dita as regras de 

coexistência e o funcionamento da sociedade, empresas têm dificuldades de desenvolver seus 

negócios e consumidores tem mais receio de consumir. Por outro lado, em áreas seguras, as 

empresas são mais dispostas a expandir seus negócios e os consumidores são mais dispostos a 

consumir, impulsionando a economia e gerando impactos positivos para a sociedade. A falta de 

segurança, portanto, tem um impacto negativo nas expectativas dos agentes econômicos e, 

portanto, afetam a tomada de decisões de empresários e consumidores de uma determinada região. 

As consequências da criminalidade e da violência na economia são questões investigadas por 

estudos na área da Economia do Crime. 

A literatura sobre a Economia do Crime surgiu na década de 1960, especialmente a partir 

da obra de Becker (1968). A ideia é que a atividade criminosa, embora seja ilegal, deve ser 

percebida como uma atividade baseada em escolhas racionais. O indivíduo tomaria a decisão de 

entrar para o crime por meio de um tradeoff entre mercado legal ou ilegal, ponderando os custos e 

os benefícios de participar de cada um deles. Dentro da vasta literatura a respeito da economia do 
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crime, alguns estudos têm se concentrado na análise dos efeitos adversos da criminalidade e da 

violência na atividade econômica (Anderson, 1999; Cardenas, 2007; Mauro e Carmeci, 2007; 

Detotto e Pulina, 2009; Detotto e Otranto, 2010). Estes estudos apontam para os efeitos nocivos da 

criminalidade na atividade econômica. Em particular, os achados indicam que o crime restringe o 

crescimento e a operação dos negócios, implicando custos para o setor público e para agentes 

privados na forma de bens roubados ou danificados, vidas perdidas, despesas de segurança, dor e 

sofrimento (Detotto e Otranto, 2010). Em relação ao Brasil, estudos identificaram que a violência 

e a criminalidade têm um impacto negativo no desempenho econômico da economia brasileira 

(World Bank, 2006; Carvalho et al., 2007; Cerqueira et al., 2007). 

Uma vez que o crime é uma das principais restrições ao crescimento econômico e à 

operação empresarial (World Bank, 2005, 2006), diversos estudos têm procurado investigar os 

efeitos da criminalidade e da violência no ambiente de negócios e nas atividades empresariais 

(Porter, 1997; Gaviria, 2002; Pshiva e Suarez, 2006, 2010; Bates e Robb, 2008; McDonald, 2008; 

Krkoska e Robeck, 2009; Rosenthal e Ross, 2010; Ben-Yishay e Pearlman, 2011; Kimou, 2015; 

Saridakis et al., 2015). Com base nas evidências encontradas nesses estudos, os autores apontam 

que o crime tem um impacto negativo na atividade empresarial.1 No entanto, esse impacto ocorre 

por meio de diferentes canais, como decisões de investimento (Gaviria, 2002; Pshiva e Suarez, 

2006; Kimou, 2015), sustentabilidade financeira (McDonald, 2008), desestímulo à expansão dos 

negócios (World Bank e United Nations Office on Drugs and Crime, 2007; Krkoska e Robeck, 

2009; Garcia, 2014) e inovação das firmas (Saridakis et al., 2015).2 

Uma vertente da literatura procura investigar os determinantes das decisões de localização 

de negócios (Vlachou e Iakovidou, 2015), e em particular a influência do crime na localização dos 

negócios (Matti e Ross, 2016). Evidências indicam que o crime afeta as decisões dos empresários 

sobre o local onde instalar seus negócios (Kuratko et al, 2000; Greenbaum e Tita, 2004; Rosenthal 

e Ross, 2010; Garcia, 2014; Matti e Ross, 2016). Uma vez que o crime tem custos diretos e indiretos 

para uma empresa (Kuratko et al, 2000; Matti e Ross, 2016), os empreendedores provavelmente 

não desenvolverão seus negócios em regiões com altas taxas de criminalidade. Por sua vez, a baixa 

 
1 Os estudos apresentados por Bates e Robb (2008) e Rosenthal e Ross (2010) não encontraram evidências de uma 

relação negativa entre crime e atividade empresarial. 
2 Uma síntese dos estudos acerca dos efeitos do crime sobre os custos de se fazer negócios é apresentada por Matti e 

Ross (2016). 
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taxa de criminalidade é um importante fator de decisão local para empreendedores e investidores 

(Johnson e Rasker, 1995; Kilvits, 2012). 

No tocante aos consumidores, uma outra vertente da literatura buscou analisar os efeitos do 

crime e da violência sobre o consumo (Eckstein e Tsiddon, 2004; de Mello e Zilberman, 2008; 

Mejía e Restrepo, 2016; Adekoya e Razak, 2017). Com base nas evidências encontradas por esses 

estudos, os autores apontam que a presença de criminalidade e violência influencia os 

consumidores em relação ao padrão de vida (Adekoya e Razak, 2017) e ao consumo de bens (Mejía 

e Restrepo, 2016) e de serviços de lazer. Ademais, as famílias tendem a aumentar suas taxas de 

poupança e distorcer a alocação de seus recursos com, por exemplo, gastos em segurança (de Mello 

e Zilberman, 2008). 

No tocante aos efeitos do crime sobre a confiança dos empresários e dos consumidores, não 

existem estudos empíricos acerca dessa relação. Portanto, há uma lacuna a ser preenchida na 

literatura referente ao impacto do crime sobre a confiança dos empresários e dos consumidores. 

Além das condições econômicas, o crime pode influenciar a percepção dos agentes econômicos 

acerca de sua situação financeira e do ambiente em que tomam suas decisões. Ou seja, os custos e 

riscos decorrentes da presença de criminalidade e violência deterioram as expectativas dos 

empresários e consumidores em relação à sua situação financeira e ao futuro da economia. Neste 

sentido, o presente estudo explora outro canal pelo qual o crime afeta a economia: o canal de 

expectativas representado pela confiança dos empresários e dos consumidores.  
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3. Corrupção e confiança dos empresários 

 

3.1 Introdução 

 

Decisões tomadas por empresários e investidores são guiadas, em alguma medida, por 

expectativas e sentimentos a respeito da economia e de seus negócios (Lucey e Dowling, 2005). 

Neste sentido, estudos buscaram investigar e analisar os determinantes da confiança dos 

empresários (por exemplo, Konstantinou e Tagkalakis, 2011; Montes e Bastos, 2013; Khumalo, 

2014; Martinez-Serna e Navarro, 2015). Em geral, os estudos constatam que a confiança dos 

empresários é influenciada pelas principais variáveis macroeconômicas - como produto, inflação e 

taxas de juros - e pelas políticas econômicas. 

Por sua vez, com o advento dos indicadores de percepção de corrupção na década de 1990, 

a literatura empírica sobre o impacto da corrupção na economia evoluiu (por exemplo, Mauro, 

1995 e 1997; Campos et al., 1999; Al-Marhubi, 2000; Jain, 2001; Svensson, 2005; Aidt et al., 2008; 

Méndez e Sepúlveda, 2006; Swaleheen, 2011; Montes e Paschoal, 2016). Esses estudos apontam 

que a corrupção reduz os investimentos privados e públicos (Mauro, 1995; Tanzi e Davoodi, 1997), 

aumenta a pobreza e a desigualdade (Gupta et al., 2002) e reduz a eficácia do governo (Montes e 

Paschoal, 2016). Em particular, o estudo de Avnimelech et al. (2014) analisa a relação entre 

corrupção e empreendedorismo produtivo. Os autores sugerem que países com altos níveis de 

corrupção geralmente enfrentam baixos níveis de atividade empresarial. Além disso, os resultados 

indicam que o efeito negativo é muito mais significativo nos países desenvolvidos do que nos 

países em desenvolvimento. Em última instância, todas essas consequências adversas da corrupção 

na economia acabam reduzindo o desenvolvimento e atividade econômica. 

Uma vez que a corrupção afeta a economia e, portanto, afeta o ambiente de negócios; e já 

que o ambiente econômico afeta a confiança dos empresários e, portanto, as suas decisões, uma 

questão importante a ser verificada é se a corrupção é capaz de minar a confiança dos empresários 

e, portanto, as expectativas dos empresários a respeito do atual e futuro estado da economia e seus 

negócios. Embora exista evidência de que a corrupção é prejudicial para a economia, não existem 

estudos empíricos sobre o efeito da corrupção no confiança empresarial. Portanto, existe uma 

lacuna a ser preenchida na literatura em relação ao impacto da corrupção nas expectativas dos 

empresários. 
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Com o objetivo de contribuir com a literatura que analisa os determinantes da confiança 

dos empresários e também na literatura que trata dos efeitos da corrupção na economia, este estudo 

aborda a relação entre corrupção e confiança dos empresários. A hipótese é que, uma vez que a 

corrupção afeta o ambiente econômico (como mostra a literatura), a corrupção prejudica a 

confiança dos empresários em relação ao ambiente em que as empresas estão inseridas e contribui 

para a formação de expectativas pessimistas quanto ao futuro da economia. Essa hipótese está 

alinhada à hipótese apresentada por Avnimelech et al. (2014), que sugerem que há um efeito 

negativo da corrupção na atividade empresarial. Além disso, de acordo com a hipótese “grease the 

wheels” (Huntington, 1968; Leff, 1964; Leys, 1965), a corrupção pode ser menos prejudicial ou 

até benéfica para o desempenho econômico em países que possuem burocracia ineficiente. Muitas 

vezes, tais instituições com burocracia ineficiente existem em países não desenvolvidos 

(Avnimelech et al., 2014). Portanto, sugere-se que o efeito negativo da corrupção na confiança 

empresarial é mais forte em países desenvolvidos países do que em países não desenvolvidos. 

O efeito da corrupção na confiança dos empresários é estimado utilizando uma amostra de 

40 países (29 desenvolvidos e 11 em desenvolvimento), cobrindo o período entre 1990 e 2013 e o 

período entre 1995 e 2013 (dados anuais) - o período da amostra e os países foram definidos pela 

disponibilidade de dados. Como variável dependente nas estimações, utiliza-se o Business 

Confidence Index (BCI) – disponibilizado pela Organização para Cooperação e o Desenvolvimento 

Econômico (OCDE). Com relação à principal variável explicativa da análise, utiliza-se um 

indicador que capta a percepção sobre corrupção: o Corruption Perception Index (CPI) - obtido da 

Transparency International. Com o intuito de prover robustez aos resultados, todas as estimativas 

são repetidas usando outro índice de percepção de corrupção: o Corruption Index (COR) – 

disponibilizado pelo International Country Risk Guide. Como os indicadores têm disponibilidades 

diferentes, a análise considera o período entre 1995 e 2013 para o CPI e entre 1990 e 2013 para o 

COR. 

Com base na metodologia de dados em painel, as estimações são feitas para a amostra total 

e, em seguida, para a amostra de países desenvolvidos. Os resultados sugerem que a corrupção 

afeta negativamente a confiança empresarial. Essa evidência é observada nas estimações tanto para 

a amostra total como para a amostra de países desenvolvidos. Em consonância com os achados de 

Avnimelech et al. (2014) a respeito da relação entre corrupção e atividade empresarial, que 

mostram um efeito adverso mais forte nos países desenvolvidos, os resultados apresentados neste 
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estudo apontam que o efeito adverso da corrupção na confiança dos empresários também é mais 

forte nos países desenvolvidos. 

 

3.2 Dados e metodologia 

 

A confiança dos empresários é medida por meio de indicadores que levam em consideração 

pesquisas de mercado a respeito da situação atual e futura da economia e dos negócios. A OCDE 

fornece o Business Confidence Index (BCI) para 40 países, sendo 29 desenvolvidos e 11 em 

desenvolvimento (Tabela A.3.1 no Apêndice apresenta os países presentes na amostra).3 O BCI é 

baseado na avaliação das empresas sobre produção, pedidos e estoques, bem como sua posição e 

expectativas atuais para o futuro imediato (OCDE, 2017). Neste estudo, o BCI é utilizado como 

variável dependente.  

Em relação às medidas de corrupção, assim como em Montes e Paschoal (2016), são 

utilizados dois indicadores de percepção de corrupção: o Corruption Perception Index (CPI) 

fornecido pela Transparency International e o Corruption Index (COR) disponibilizado pelo 

International Country Risk Guide.  

O CPI é um índice baseado em pesquisas de opinião e classifica países e territórios com 

base na percepção da corrupção no setor público, de acordo com gestores de mercado e acadêmicos. 

Este índice foi elaborado por pesquisadores da Universidade de Gottingen e é calculado desde 

1995. Os questionários são realizados por 13 instituições diferentes em 133 países, e os dados 

obtidos são harmonizados. A pontuação de um país ou território indica o nível percebido da 

corrupção no setor público em uma escala de 0 a 100, onde 0 significa que um país é percebido 

como altamente corrupto e 100 significa que é percebido como ausente de corrupção. A fim de 

facilitar a interpretação das estimações, os valores para o CPI foram multiplicados por -1, variando 

em uma escala de -100 a 0.  

Por sua vez, o COR considera a avaliação de especialistas internacionais sobre a corrupção 

dentro do sistema político. O indicador visa capturar o nível em que a corrupção distorce o ambiente 

econômico e financeiro, reduz a eficácia do governo e das empresas e introduz instabilidade no 

processo político. O índice varia de 0 (maior percepção de corrupção no setor público) a 6 (menor 

 
3 A classificação dos países como desenvolvidos ou em desenvolvimento segue o Fundo Monetário Internacional 

(World Economic Outlook - WEO). 
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percepção de corrupção no setor público). O índice foi multiplicado por -1 e, portanto, varia de -6 

a 0. 

Também foram utilizadas as seguintes variáveis de controle consideradas relevantes pela 

literatura (ver, por exemplo, Konstantinou e Tagkalakis, 2011; Montes e Bastos, 2013; Khumalo, 

2014 e; Drakos e Kallandranis, 2015): crescimento do PIB (GROWTH); taxa de inflação (INF); 

taxa de juros real (RIR), obtidas a partir do World Development Indicators (WDI) e; uma variável 

dummy para a crise do subprime (SUBPRIME), que é igual a '1' nos anos de 2008 e 2009 e '0' caso 

contrário. Além disso, inclui-se uma variável relacionada ao fluxo de informações, medida pelo 

número de usuários de internet (INTERNET), disponível na base de dados do Quality of 

Government Institute. A tabela A.3.2 do Apêndice apresenta as estatísticas descritivas das 

variáveis. A análise compreende o período entre 1990 e 2013. No entanto, devido à disponibilidade 

de dados para o CPI, as estimações utilizando este indicador cobrem o período entre 1995 e 2013. 

O modelo a ser estimado é: 

 

(3.1)  𝐵𝐶𝐼𝑖,𝑡 = 𝛼 + β𝑋𝑖,𝑡 + 𝜑1𝑐𝑜𝑟𝑟𝑢𝑝𝑡𝑖𝑜𝑛𝑖,𝑡 + 𝜀𝑖,𝑡 

 

onde o subscrito i = 1,2, ...,40 é o país; t = 1,2,…,24 é o período e ε, é um ruído branco. X representa 

o vetor de variáveis de controle: GROWTH, INF, RIR, INTERNET e SUBPRIME. A variável 

CORRUPTION representa o CPI e o COR. 

Este estudo utiliza a análise de dados em painel. Além do método de Mínimos Quadrados 

Ordinários com efeito fixo (FOLS), usual para análise de dados em painel, utilizam-se o Método 

de Momentos Generalizados Dinâmico (D-GMM) e o Método de Momentos Generalizados 

Sistêmico (S-GMM). Como apontado por Arellano e Bond (1991), uma vantagem do uso do 

método de dados em painéis dinâmicos (D-GMM) é que este elimina os efeitos não observados nas 

regressões e as estimações são confiáveis mesmo no caso de variáveis omitidas. Em particular, o 

uso de variáveis instrumentais permite a estimação dos parâmetros de maneira mais consistente, 

mesmo no caso de endogeneidade nas variáveis explicativas e de ocorrência de erros de medição 

(Bond et al., 2001).  

O modelo empírico desenvolvido neste estudo está sujeito aos problemas mencionados 

acima. Em síntese, nem todas as variáveis explicativas do modelo são conhecidas e mensuráveis. 

Ademais, a taxa de crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) real pode ser influenciada pela 
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confiança empresarial, o que, por sua vez, sugere um problema de simultaneidade. Além disso, em 

relação ao problema da endogeneidade, por exemplo, um choque macroeconômico afeta a 

confiança dos negócios e, portanto, a taxa de crescimento de PIB real. 

O modelo proposto por Arellano e Bond (1991) consiste na estimação do GMM em primeira 

diferença dos dados do painel como forma de eliminar efeitos não observados. No entanto, Alonso 

Borrego e Arellano (1999) e Blundell e Bond (1998) mostraram que a primeira diferença do GMM 

possui um viés (para amostras grandes e pequenas) e baixa precisão. Além disso, o uso de 

defasagens pode gerar instrumentos fracos (Staiger e Stock 1997). Como forma de mitigar a 

problema de fraqueza no D-GMM, Arellano e Bover (1995) e Blundell e Bond (1998) sugerem a 

inclusão de condições de momento. Portanto, o S-GMM combina equações de regressão em 

diferenças e em nível em um sistema e usa defasagens de variáveis em diferença e em nível como 

instrumentos. 

Embora as abordagens de estimações por D-GMM e S-GMM sejam adequadas para um 

pequeno número de períodos de tempo (t) e um grande número de indivíduos (i), no caso de 

pequenas amostras, quando instrumentos são muitos, eles tendem a sobreajustar as variáveis 

instrumentais, criando um viés nos resultados (Roodman, 2009). Portanto, com o objetivo de evitar 

o uso excessivo de instrumentos nas regressões e, portanto, perde o poder dos testes, a relação 

número de instrumentos/cross-sections deve ser menor que 1 em cada regressão (Roodman, 2009). 

Com relação aos instrumentos, além do uso de regressores defasados, também foram utilizadas as 

seguintes variáveis: “exportações” (obtidas por meio do Banco Mundial), “globalização 

econômica” (obtida do Quality of Government Institute) e “componentes de riscos políticos e 

econômicos” (fornecidos pelo ICRG). Além disso, para confirmar a validade dos instrumentos nos 

modelos, foi realizado o teste de restrições de sobre-identificação (teste J), conforme sugerido por 

Arellano (2003). Além disso, testes de correlação serial de primeira ordem (AR1) e segunda ordem 

(AR2) também foram realizados. 

 

3.3 Resultados 

 

A Tabela 3.1 apresenta as estimações para a amostra total e a Tabela 3.2 apresenta as 

estimações para os 28 países desenvolvidos. As Tabelas 3.1 e 3.2 apresentam as estimações 

utilizando o CPI como indicador de corrupção. Por sua vez, visando proporcionar robustez, a 
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Tabela 3.3 apresenta as estimações para a amostra total, bem como para os 29 países desenvolvidos, 

usando o COR como indicador de corrupção. Pode-se observar que todas as regressões por GMM 

aceitam a hipótese nula nos testes de Sargan (estatística J) e, portanto, as restrições de sobre-

identificação são válidas. Os testes AR(1) e AR(2) rejeitam a hipótese de presença de 

autocorrelação serial nas estimações.  

Todos os coeficientes estimados para ambas as medidas de percepção de corrupção 

apresentam sinais negativos e a maioria deles tem significância estatística. Esta evidência sugere 

que a corrupção deteriora a confiança dos empresários. Em relação aos resultados do COR e do 

CPI, é importante observar que os coeficientes estimados para a amostra de países desenvolvidos 

têm maior magnitude que os coeficientes obtidos para a amostra total. Esse resultado sugere que a 

percepção de corrupção tem maior impacto na confiança dos empresários nos países desenvolvidos. 

As conclusões acerca do efeito da corrupção na confiança empresarial estão em linha com os 

resultados apresentados por Avnimelech et al. (2014) a respeito da relação entre corrupção e 

empreendedorismo produtivo, que mostram um efeito adverso mais forte nos países desenvolvidos. 

Os coeficientes estimados para as variáveis de controle corroboram os resultados 

encontrados por outros estudos (por exemplo, Konstantinou e Tagkalakis, 2011; Montes e Bastos, 

2013; Khumalo, 2014; Drakos e Kallandranis, 2015). Os resultados indicam que o efeito de 

GROWTH na confiança empresarial é positivo e significativo em todas as estimações. Este 

resultado sugere que o crescimento econômico influencia positivamente a formação das 

expectativas dos empresários. As estimações para o efeito da variável INF apresentam sinais 

negativos e a maioria dos coeficientes possui significância estatística. Os resultados sugerem que 

altas taxas de inflação refletem ambientes macroeconômicos instáveis e, portanto, desfavoráveis 

ao desenvolvimento dos negócios, que comprometem a confiança dos empresários. O efeito 

estimado para a taxa de juros real (RIR) é negativo e estatisticamente significativo em todas as 

estimações. Além disso, a crise subprime afetou negativamente a confiança dos empresários. Por 

sua vez, os coeficientes estimados para a variável INTERNET são positivos e apresentam 

significância estatística em quase todas as estimações, indicando que um maior fluxo de 

informações possui um efeito positivo na confiança dos empresários. 
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Tabela 3.1 

Estimações para o efeito da corrupção (CPI) sobre o BCI (amostra total) 

 

Nota: Tabela elaborada pelo autor. A matriz de covariância consistente de heterocedasticidade de White foi aplicada em todas as 

regressões. Os erros padrão estão entre parênteses. FOLS efeitos fixos (cross-section). D-GMM – utiliza Arellano e Bond (1991) 

em dois estágios sem efeitos de período de tempo. S-GMM – utiliza Arellano e Bover (1995) em dois estágios sem efeitos de 

período de tempo. Constante é omitida por conveniência. Níveis de significância: *** indica significância ao nível de .01, ** indica 

significância ao nível de .05 e * indica significância ao nível de .10. 

Estimador:

Regressores: (3.1.1) (3.1.2) (3.1.3) (3.1.1) (3.1.2) (3.1.3) (3.1.1) (3.1.2) (3.1.3)

BCI (-1) -0.650*** -0.651*** -0.708*** -0.689*** -0.693*** -0.626***

(0.092) (0.018) (0.030) (0.014) (0.013) (0.025)

GROWTH 0.275*** 0.297*** 0.285*** 0.758*** 0.706*** 0.690*** 0.638*** 0.654*** 0.546***

(0.056) (0.059) (0.067) (0.114) (0.009) (0.025) (0.006) (0.010) (0.018)

INF -0.012 -0.011 -0.007 -0.115*** -0.049*** -0.037** -0.034*** -0.026*** -0.071***

(0.012) (0.011) (0.011) (0.033) (0.009) (0.014) (0.003) (0.003) (0.013)

RIR -0.023*** -0.017* -0.020* -0.060** -0.013*** -0.030** -0.043*** -0.036*** -0.021*

(0.009) (0.009) (0.011) (0.027) (0.004) (0.013) (0.002) (0.002) (0.012)

INTERNET 0.008** 0.007 0.016*** 0.005*** 0.008**

(0.003) (0.005) (0.002) (0.001) (0.003)

CPI -0.007 -0.018** -0.038*

(0.017) (0.008) (0.022)

SUBPRIME -1.751*** -1.844*** -1.891*** -1.214* -1.292*** -1.307*** -1.501*** -1.496*** -1.547***

(0.320) (0.306) (0.305) (0.709) (0.140) (0.132) (0.147) (0.148) (0.182)

Nº Obs 737 733 626 580 580 464 578 577 463

R² aj. 0.319 0.334 0.388

Nº inst./Nº cross sec. 0.3 0.925 0.821 0.975 0.975 0.872

Estatística J 4.938 38.356 32.79 37.473 37.046 33.124

P-valor (Est. J) 0.667 0.170 0.136 0.313 0.288 0.193

AR(1) -0.365 -0.353 -0.377 -3.103 -3.007 -3.039

P-valor AR(1) 0.000 0.000 0.000 0.002 0.003 0.002

AR(2) -0.065 -0.067 -0.015 -1.524 -1.195 -1.545

P-valor AR(2) 0.141 0.131 0.772 0.127 0.232 0.122

FOLS S-GMM D-GMM
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Tabela 3.2 

Estimações para o efeito da corrupção (CPI) sobre o BCI (países desenvolvidos) 

 

Nota: Tabela elaborada pelo autor. A matriz de covariância consistente de heterocedasticidade de White foi aplicada em todas as 

regressões. Os erros padrão estão entre parênteses. FOLS efeitos fixos (cross-section). D-GMM – utiliza Arellano e Bond (1991) 

em dois estágios sem efeitos de período de tempo. S-GMM – utiliza Arellano e Bover (1995) em dois estágios sem efeitos de 

período de tempo. Constante é omitida por conveniência. Níveis de significância: *** indica significância ao nível de .01, ** indica 

significância ao nível de .05 e * indica significância ao nível de .10. 

Estimador:

Regressores: (3.1.1) (3.1.2) (3.1.3) (3.1.1) (3.1.2) (3.1.3) (3.1.1) (3.1.2) (3.1.3)

BCI (-1) -0.385*** -0.464*** -0.545*** -0.463*** -0.502*** -0.568***

(0.075) (0.081) (0.061) (0.069) (0.060) (0.039)

GROWTH 0.210*** 0.225*** 0.200*** 0.590*** 0.663*** 0.576*** 0.568*** 0.591*** 0.512***

(0.054) (0.062) (0.073) (0.069) (0.041) (0.050) (0.120) (0.075) (0.034)

INF -0.105* -0.095* -0.107 -0.054* -0.059* -0.121* -0.255*** -0.075** -0.141***

(0.058) (0.057) (0.082) (0.031) (0.035) (0.070) (0.077) (0.037) (0.034)

RIR -0.073*** -0.059** -0.057* -0.255*** -0.107** -0.141*** -0.564*** -0.196*** -0.051***

(0.023) (0.026) (0.034) (0.064) (0.049) (0.052) (0.120) (0.054) (0.018)

INTERNET 0.003 0.002 0.013*** 0.020*** 0.011*** 0.019***

(0.004) (0.005) (0.003) (0.004) (0.003) (0.004)

CPI -0.019 -0.071*** -0.052*

(0.021) (0.021) (0.029)

SUBPRIME -1.507*** -1.513*** -1.596*** -1.658*** -1.660*** -1.856*** -1.870*** -1.473*** -1.976***

(0.333) (0.315) (0.321) (0.456) (0.422) (0.358) (0.662) (0.427) (0.301)

Nº Obs 541 537 436 434 430 327 435 435 323

R² aj. 0.275 0.285 0.299

Nº inst./Nº cross sec. 0.778 0.778 0.808 0.704 0.741 0.808

Estatística J 17.198 15.587 15.97 19.603 21.041 18.611

P-valor (Est. J) 0.373 0.410 0.315 0.143 0.101 0.180

AR(1) -0.365 -0.370 -0.372 -2.999 -2.898 -2.943

P-valor AR(1) 0.000 0.000 0.000 0.003 0.004 0.003

AR(2) -0.086 -0.072 -0.050 -1.519 -1.584 -1.362

P-valor AR(2) 0.103 0.174 0.431 0.129 0.113 0.173

FOLS S-GMM D-GMM
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Tabela 3.3 

Estimações para o efeito da corrupção (COR) sobre o BCI (amostra total e países desenvolvidos) 

 

Nota: Tabela elaborada pelo autor. A matriz de covariância consistente de heterocedasticidade de White foi aplicada em todas as 

regressões. Os erros padrão estão entre parênteses. FOLS efeitos fixos (cross-section). D-GMM – utiliza Arellano e Bond (1991) 

em dois estágios sem efeitos de período de tempo. S-GMM – utiliza Arellano e Bover (1995) em dois estágios sem efeitos de 

período de tempo. Constante é omitida por conveniência. Níveis de significância: *** indica significância ao nível de .01, ** indica 

significância ao nível de .05 e * indica significância ao nível de .10. 

 

3.4 Considerações 

 

Existe uma vasta literatura que relaciona corrupção com atividade econômica (por exemplo, 

Mauro, 1995 e 1997; Campos et al., 1999; Al-Marhubi, 2000; Jain, 2001; Svensson, 2005; Aidt et 

al., 2008; Méndez e Sepúlveda, 2006; Swaleheen, 2011; Montes e Paschoal, 2016). Contudo, os 

efeitos nocivos da corrupção no desempenho econômico podem ocorrer por meio de diferentes 

Estimador: FOLS S-GMM D-GMM FOLS S-GMM D-GMM

Regressores: (3.1.3) (3.1.3) (3.1.3) (3.1.3) (3.1.3) (3.1.3)

BCI (-1) -0.662*** -0.645*** -0.551*** -0.508***

(0.014) (0.016) (0.067) (0.073)

GROWTH 0.297*** 0.715*** 0.564*** 0.223*** 0.675*** 0.596***

(0.059) (0.009) (0.016) (0.060) (0.062) (0.092)

INF -0.012 -0.041*** -0.030*** -0.121** -0.052* -0.084**

(0.011) (0.007) (0.006) (0.050) (0.030) (0.043)

RIR -0.017* -0.015*** -0.043*** -0.070*** -0.200*** -0.228***

(0.009) (0.003) (0.003) (0.021) (0.054) (0.040)

INTERNET 0.009*** 0.016*** 0.005** 0.005 0.014*** 0.021***

(0.003) (0.001) (0.002) (0.004) (0.004) (0.004)

COR -0.079 -0.184*** -0.255** -0.277** -0.403*** -0.533*

(0.087) (0.030) (0.116) (0.124) (0.087) (0.306)

SUBPRIME -1.849*** -1.355*** -1.789*** -1.524*** -1.559*** -1.728**

(0.301) (0.123) (0.196) (0.319) (0.467) (0.782)

Nº Obs 730 580 605 534 438 437

R² aj. 0.334 0.295

Nº inst./Nº cross sec. 0.975 0.95 0.889 0.852

Estatística J 38.952 36.247 13.812 18.422

P-valor (Est. J) 0.185 0.237 0.680 0.300

AR(1) -0.354 -5.146 -0.345 -2.929

P-valor AR(1) 0.000 0.000 0.000 0.003

AR(2) -0.065 -1.147 -0.083 -1.408

P-valor AR(2) 0.143 0.251 0.114 0.159

Amostra total Países desenvolvidos
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canais. Este estudo teve como objetivo investigar se a corrupção afeta a confiança dos empresários, 

e, portanto, se a confiança dos empresários pode representar um potencial canal de transmissão dos 

efeitos da corrupção para a economia.  

Estudos constatam que a confiança empresarial é influenciada pelas principais variáveis 

macroeconômicas – como produto, inflação e taxa de juros – e pelas políticas econômicas. As 

evidências encontradas neste estudo corroboram os resultados obtidos em pesquisas empíricas 

recentes (por exemplo, Konstantinou e Tagkalakis, 2011; Montes e Bastos, 2013; Khumalo, 2014; 

Drakos e Kallandranis, 2015).  

Entretanto, no presente estudo enfatiza-se que, além das condições econômicas, o ambiente 

institucional influencia a percepção dos empresários em relação ao futuro da economia e seus 

negócios. Ao contrário da hipótese de “grease the wheels”, que sugere que a corrupção pode ser 

benéfica à economia, os achados indicam que a percepção de corrupção mina a confiança 

empresarial. Uma vez que a confiança dos empresários representa um mecanismo de transmissão 

do canal de expectativas, as decisões de produção e de investimento podem ser negativamente 

afetadas em países com níveis mais altos de corrupção. As evidências também indicam que esses 

efeitos negativos são mais fortes em países desenvolvidos. Estes resultados estão em consonância 

com achados anteriores, como em Avnimelech et al. (2014). De acordo com estes autores, países 

com níveis mais altos de corrupção enfrentam níveis mais baixos de atividade empresarial, e o 

efeito adverso é ainda mais forte em países desenvolvidos.  

Mauro (1997) aponta que a corrupção sempre existiu e continuará a existir até que as 

sociedades encontrem mecanismos eficazes para eliminá-lo. Ao abordar os determinantes da 

corrupção, Jain (2001) enfatiza que é preciso ter em mente que a corrupção advém, em certa 

medida, da existência de discricionariedade no poder público, do comportamento de rent-seeking 

e de instituições legais fracas. Portanto, o fortalecimento do sistema jurídico e a redução de ações 

discricionárias do governo deve ser considerada como importantes medidas anticorrupção. Assim, 

o combate à corrupção pode trazer benefícios ao desempenho da economia, uma vez que contribui 

para a formação de expectativas mais otimistas pelos empresários. 

A confiança empresarial desempenha um papel fundamental nas decisões de produção e 

investimento. Devido à importância que a confiança desempenha no processo de tomada de decisão 

dos empresários e devido aos efeitos nocivos da corrupção na economia, este capítulo buscou 

investigar se a percepção de corrupção afeta a confiança dos empresários.  
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Os resultados encontrados sugerem que a corrupção afeta negativamente a confiança dos 

empresários. Esta evidência é observada tanto para a amostra completa quanto para a amostra que 

considera apenas países desenvolvidos. No entanto, as estimativas indicam que o efeito da 

corrupção na confiança dos empresários é ainda mais prejudicial em países desenvolvidos. 

Portanto, as sociedades devem pressionar os governos a adotarem políticas para reduzir a 

corrupção, uma vez que níveis mais baixos de corrupção trazem benefícios à atividade econômica 

por meio da confiança empresarial. 
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4. Corrupção e confiança dos consumidores 

 

4.1 Introdução 

 

Diversos estudos que investigam as consequências da corrupção no desempenho econômico 

concluíram que a corrupção prejudica o crescimento do produto, a inflação, o investimento, a 

eficácia do governo e a alocação de recursos (por exemplo, Al-Marhubi, 2000;  Aidt et al., 2008; 

Li et al., 2000; Mauro, 1995; Mendez e Sepulveda, 2006; Mo, 2001; Svensson, 2005; Montes e 

Paschoal, 2016; Sassi e Gasmi, 2016).  

Por sua vez, estudos que analisam os determinantes da confiança do consumidor revelam 

que esta é influenciada pelas principais variáveis macroeconômicas - como produto, inflação, 

desemprego e taxa de juro - e pelas políticas econômicas (por exemplo, Fuhrer, 1993; Golinelli e 

Parigi, 2004; Vuchelen, 2004; Konstantinou e Tagkalakis, 2011).  Não obstante, condições não 

econômicas podem afetar o sentimento dos agentes econômicos (de Boef e Kellstedt, 2004; 

Malgarini e Margani, 2007; Drakos e Kallandranis, 2015). Neste sentido, este capítulo realiza uma 

análise análoga ao capítulo anterior ao investigar os efeitos da corrupção sobre a confiança dos 

consumidores. 

Uma vez que a corrupção afeta o ambiente econômico em que os consumidores estão 

inseridos, e devido ao fato de que o ambiente econômico afeta as expectativas dos consumidores 

e, portanto, suas decisões, uma pergunta interessante a ser respondida é: a corrupção prejudica a 

confiança do consumidor? Até o presente momento, nenhum estudo examinou se a corrupção é 

capaz de afetar a confiança do consumidor. Assim, com o objetivo de contribuir com a literatura 

que investiga os determinantes da confiança do consumidor e da literatura acerca dos efeitos da 

corrupção sobre a economia, este estudo preenche esta lacuna explorando outro canal por meio do 

qual a corrupção pode impactar a economia: o canal de expectativas representado pela confiança 

do consumidor. A ideia é que, além dos fatores econômicos, a fragilidade institucional associada à 

presença de corrupção deteriora a confiança relacionada ao ambiente em que os consumidores estão 

inseridos e contribui para a formação de expectativas pessimistas pelos consumidores em relação 

à situação econômica futura. 

Essa hipótese está em consonância com os achados do capítulo anterior, que apresenta um 

efeito negativo da corrupção na confiança dos empresários. Além disso, de acordo com a hipótese 
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de "grease the wheels" (Huntington, 1968; Leff, 1964; Leys, 1965), a corrupção pode ser menos 

prejudicial ou até mesmo benéfica para o desempenho econômico em países com burocracia 

ineficiente. É provável que existam instituições burocráticas ineficientes em países não 

desenvolvidos. Portanto, sugerimos que o efeito negativo da corrupção sobre a confiança dos 

consumidores é mais forte em países desenvolvidos do que em países não desenvolvidos. 

Utilizando a metodologia de dados em painel, estima-se o efeito da percepção da corrupção 

sobre a confiança do consumidor para uma amostra de 37 países (28 desenvolvidos e 9 em 

desenvolvimento) compreendendo o período entre 1990 e 2016.4 As estimações são realizadas para 

a amostra completa e, em seguida, considerando apenas a amostra de países desenvolvidos. Os 

resultados sugerem que a percepção da corrupção impacta negativamente a confiança do 

consumidor. 

 

4.2 Dados e metodologia 

 

A variável de confiança do consumidor é obtida a partir da base de dados da OCDE, que 

fornece o Consumer Confidence Index (CCI) para 37 países - A Tabela A.4.1 no Apêndice 

apresenta a lista de países. O CCI baseia-se no planeamento das famílias sobre as suas principais 

compras e a sua situação econômica. Além disso, a situação atual e as expectativas para o futuro 

próximo também são avaliadas. Ao comparar as opiniões dos consumidores com estágio "normal", 

a diferença entre respostas positivas e negativas gera um índice qualitativo das condições 

econômicas (OCDE, 2018). O CCI é a variável dependente nas estimativas. 

Em relação à corrupção, utilizamos o Corruption Index (COR) obtido a partir do 

International Country Risk Guide (ICRG), que é amplamente utilizado na literatura (por exemplo, 

Brunetti e Weder, 2003; Akçay, 2006; Montes e Paschoal, 2016). O COR considera a avaliação de 

especialistas internacionais sobre corrupção dentro do sistema político. O indicador visa captar o 

nível em que a corrupção distorce o ambiente econômico e financeiro, reduz a eficácia do governo 

e das empresas e introduz instabilidade no processo político. O índice varia de 0 (maior percepção 

de corrupção no setor público) a 6 (menor percepção de corrupção no setor público). Para facilitar 

a interpretação, o índice foi multiplicado por -1 e, portanto, varia de -6 a 0. 

 
4 A classificação dos países como desenvolvidos ou em desenvolvimento segue o Fundo Monetário Internacional 

(World Economic Outlook - WEO). 
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Utilizam-se as seguintes variáveis de controle consideradas relevantes pela literatura (por 

exemplo, Führer, 1993; de Boef e Kellsted, 2004; Konstantinou e Tagkalakis, 2011): crescimento 

do PIB (GROWTH); taxa de inflação (INF); taxa de juros real (RIR); taxa de desemprego 

(UNEMP), obtidas a partir do World Development Indicators (WDI) e; uma variável dummy para 

a crise subprime (SUBPRIME), que é igual a 1 nos anos de 2008 e 2009, e 0 caso contrário. A 

tabela A.4.2 do Apêndice apresenta as estatísticas descritivas das variáveis. O modelo a ser 

estimado é: 

 

(4.1)  𝐶𝐶𝐼𝑖,𝑡 = 𝛼1 + 𝛽1𝑋𝑖,𝑡 + 𝜑1𝑐𝑜𝑟𝑟𝑢𝑝𝑡𝑖𝑜𝑛𝑖,𝑡 + 𝜀𝑖,𝑡 

 

onde, o subscrito i  = 1,2,...,37 é o país; t  = 1,2,...,27 é o período, e ε é um ruído branco. X representa 

o vetor de variáveis de controle:  GROWTH, INF, RIR, UNEMP e SUBPRIME. 

A Tabela 4.1 apresenta as correlações entre cada variável e o CCI para a amostra total e 

para a amostra dos países desenvolvidos. Todas as variáveis apresentam os sinais esperados de 

acordo com a teoria. Para ambas as amostras, observamos que COR tem uma correlação inversa 

com a CCI. 

 

Tabela 4.1 

Correlação 

 

Nota: Tabela elaborada pelo autor. 

 

Assim como no capítulo anterior, os seguintes métodos são utilizados: Método de Mínimos 

Quadrados Ordinários com efeito fixo (FOLS), Método de Momentos Generalizados Dinâmico (D-

GMM) e o Método de Momentos Generalizados Sistêmico (S-GMM). O modelo proposto por 

Arellano e Bond (1991) consiste na estimação do GMM (D-GMM) de primeira diferença como 

Variables CCI Variables CCI

CCI 1.00 CCI 1.00

GROWTH 0.44 GROWTH 0.51

INF -0.20 INF -0.19

RIR -0.06 RIR -0.16

UNEMP -0.11 UNEMP -0.12

COR -0.13 COR -0.12

Amostra total Países desenvolvidos
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forma de eliminar os efeitos não observados. Alonso-Borrego e Arellano (1999), e Blundell e Bond 

(1998) mostraram que o D-GMM tem um viés e baixa precisão. Neste sentido, Arellano e Bover 

(1995) e Blundell e Bond (1998) sugerem o uso de outro método: o GMM sistêmico (S-GMM), 

que combina equações de regressão em diferenças e em níveis em um sistema e utiliza variáveis 

em diferenças e em nível defasadas como instrumentos.  Com o objetivo de evitar a utilização de 

um número excessivo de instrumentos nas regressões e, assim, perder o poder dos testes, o número 

de instrumentos/número de cross-sections deve ser inferior a 1 em cada regressão (Roodman 2009). 

Além disso, o teste de restrições de sobre-identificação (teste J) foi utilizado como sugerido por 

Arellano (2003). Além disso, foram realizados testes de correlação serial de primeira ordem (AR1) 

e de segunda ordem (AR2). 

 

4.3 Resultados 

 

A Tabela 4.2 apresenta as estimações para a amostra total e a amostra de países 

desenvolvidos. Os coeficientes estimados para a corrupção (COR) apresentaram sinais negativos 

em todas as estimações e significância estatística nas estimações de S-GMM e D-GMM. Portanto, 

as evidências indicam que a percepção da corrupção deteriora a confiança do consumidor. 

Ademais, é possível observar que a magnitude dos coeficientes é maior na amostra dos países 

desenvolvidos. Em consonância com os achados do capítulo anterior para a relação entre corrupção 

e confiança empresarial, que mostram um efeito adverso mais forte nos países desenvolvidos, os 

resultados apresentados neste estudo apontam que o efeito adverso da corrupção na confiança do 

consumidor também é mais forte nos países desenvolvidos. Assim, os resultados sugerem que a 

confiança do consumidor é mais sensível à percepção da corrupção nos países desenvolvidos. 

Analisando os coeficientes para as variáveis de controle, observamos que o efeito do 

crescimento econômico (GROWTH) sobre o ICC é positivo e significativo. Em relação à taxa de 

inflação (INF), os coeficientes são negativos e significativos, indicando que, na medida em que as 

altas taxas de inflação deterioram o poder de compra, a confiança do consumidor é afetada 

negativamente. Por sua vez, os resultados indicam que, à medida que a taxa de juros real (RIR) 

aumenta, ela impacta negativamente o ICC. Os resultados indicam que o desemprego (UNEMP) 

tem um impacto negativo na confiança dos consumidores. Além disso, a crise do subprime 
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deteriorou a confiança dos consumidores. Os resultados para as variáveis de controle corroboram 

Führer (1993), de Boef e Kellsted (2004) e Konstantinou e Tagkalakis (2011). 

Para verificar a robustez, utilizamos o Corruption Perception Index (CPI), fornecido pela 

Transparency International. O CPI classifica países e territórios com base na percepção da 

corrupção no setor público. A pontuação de um país ou território indica o nível percebido da 

corrupção no setor público em uma escala de 0 a 100, onde 0 significa que um país é percebido 

como altamente corrupto e 100 significa que é percebido como ausente de corrupção. A fim de 

facilitar a interpretação das estimações, os valores para o CPI foram multiplicados por -1, variando 

em uma escala de -100 a 0. 

A Tabela 4.3 apresenta as estimações para a amostra total e para a amostra dos países 

desenvolvidos. Os resultados reforçam que a corrupção deteriora a confiança dos consumidores. 

Além disso, os resultados das variáveis de controle estão de acordo com a perspectiva teórica e 

corroboram os achados anteriores. 
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Tabela 4.2 

Estimações para o efeito da corrupção (COR) sobre o CCI (amostra total) 

 

Nota: Tabela elaborada pelo autor. A matriz de covariância consistente de heterocedasticidade de White foi aplicada em todas as regressões. Os erros padrão estão entre parênteses. 

FOLS efeitos fixos (cross-section). D-GMM – utiliza Arellano e Bond (1991) em dois estágios sem efeitos de período de tempo. S-GMM – utiliza Arellano e Bover (1995) em dois 

estágios sem efeitos de período de tempo. Constante é omitida por conveniência. Níveis de significância: *** indica significância ao nível de .01, ** indica significância ao nível de 

.05 e * indica significância ao nível de .10. 

 

Estimador:

Regressores (4.1.1) (4.1.2) (4.1.1) (4.1.2) (4.1.1) (4.1.2) (4.1.1) (4.1.2) (4.1.1) (4.1.2) (4.1.1) (4.1.2)

CCI(-1) -0.423*** -0.400*** -0.119*** -0.153*** 0.165 0.238 -0.097** -0.079

(0.087) (0.073) (0.027) (0.028) (0.104) (0.145) (0.046) (0.047)

GROWTH 0.272*** 0.284*** 0.449*** 0.437*** 0.275*** 0.310*** 0.260*** 0.274*** 0.271*** 0.222*** 0.196*** 0.212***

(0.039) (0.032) (0.044) (0.041) (0.014) (0.016) (0.046) (0.036) (0.046) (0.057) (0.040) (0.047)

INF -0.103*** -0.101*** -0.419*** -0.417*** -0.206*** -0.186*** -0.213*** -0.209*** -1.038*** -0.940*** -0.677*** -0.734***

(0.026) (0.017) (0.057) (0.037) (0.014) (0.010) (0.077) (0.067) (0.094) (0.066) (0.072) (0.067)

RIR -0.053*** -0.051*** -0.044** -0.056*** -0.075*** -0.051*** -0.055 -0.054 -0.090* -0.093* -0.159*** -0.145***

(0.018) (0.015) (0.018) (0.021) (0.004) (0.008) (0.039) (0.036) (0.052) (0.050) (0.017) (0.021)

UNEMP -0.097*** -0.074** -0.190*** -0.175*** -0.170*** -0.151*** -0.124** -0.097* -0.154*** -0.141*** -0.156*** -0.139**

(0.036) (0.031) (0.049) (0.036) (0.030) (0.032) (0.062) (0.051) (0.042) (0.033) (0.059) (0.065)

COR -0.175 -0.174** -0.217** -0.219 -0.373*** -0.868***

(0.131) (0.087) (0.089) (0.182) (0.127) (0.321)

SUBPRIME -0.590*** -0.506*** -0.218* -0.217* -0.584*** -0.603*** -0.605** -0.457** -0.874** -0.760** -0.825** -0.700**

(0.179) (0.166) (0.121) (0.120) (0.070) (0.062) (0.239) (0.206) (0.367) (0.369) (0.411) (0.304)

Nº Obs 733 723 525 522 638 638 561 551 402 400 457 456

R² aj. 0.28 0.35 0.27 0.35

Nº inst./Nº cross sec. 0.94 0.97 0.97 0.97 0.81 0.92 0.85 0.92

Estatística J 28.68 28.93 32.07 31.86 15.94 17.67 18.16 17.60

P-valor (Est. J) 0.33 0.31 0.27 0.20 0.39 0.34 0.32 0.35

AR(1) -0.29 -0.30 -2.90 -3.41 -0.39 -0.42 -2.65 -2.89

P-valor AR(1) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00

AR(2) -0.06 -0.06 -1.60 -1.63 -0.08 -0.08 -1.51 -1.33

P-valor AR(2) 0.11 0.11 0.11 0.10 0.11 0.12 0.13 0.19

Amostra total Países desenvolvidos

FOLS S-GMM D-GMM FOLS S-GMM D-GMM
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Tabela 4.3 

Estimações para o efeito da corrupção (CPI) sobre o CCI (amostra total e países desenvolvidos) 

 
Nota: Tabela elaborada pelo autor. A matriz de covariância consistente de heterocedasticidade de White foi aplicada em todas as 

regressões. Os erros padrão estão entre parênteses. FOLS efeitos fixos (cross-section). D-GMM – utiliza Arellano e Bond (1991) 

em dois estágios sem efeitos de período de tempo. S-GMM – utiliza Arellano e Bover (1995) em dois estágios sem efeitos de 

período de tempo. Constante é omitida por conveniência. Níveis de significância: *** indica significância ao nível de .01, ** indica 

significância ao nível de .05 e * indica significância ao nível de .10. 

 

4.4 Considerações 

 

A confiança dos consumidores desempenha um papel importante no processo de tomada de 

decisão dos consumidores. Isso porque as decisões estão sujeitas à percepção em relação à situação 

econômica dos consumidores e suas expectativas em relação ao futuro. Estudos analisando os 

determinantes da confiança do consumidor mostram que a confiança é influenciada pelas principais 

variáveis macroeconômicas e pelas políticas econômicas. 

Estimador: FOLS S-GMM D-GMM FOLS S-GMM D-GMM

Regressores (4.1.2) (4.1.2) (4.1.2) (4.1.2) (4.1.2) (4.1.2)

CCI(-1) -0.371*** -0.094*** 0.303 -0.280**

(0.071) (0.030) (0.206) (0.113)

GROWTH 0.259*** 0.435*** 0.247*** 0.247*** 0.168* 0.189***

(0.035) (0.035) (0.015) (0.038) (0.101) (0.025)

INF -0.109*** -0.413*** -0.179*** -0.309*** -0.982*** -0.490***

(0.021) (0.043) (0.013) (0.063) (0.070) (0.069)

RIR -0.046** -0.049*** -0.041*** -0.054 -0.151* -0.088**

(0.019) (0.014) (0.008) (0.057) (0.080) (0.038)

UNEMP -0.098*** -0.200*** -0.058** -0.129** -0.113*** -0.279***

(0.038) (0.029) (0.024) (0.055) (0.032) (0.099)

CPI -0.007 -0.079*** -0.145*** -0.022* -0.073** -0.052**

(0.012) (0.025) (0.032) (0.013) (0.037) (0.022)

SUBPRIME -0.662*** -0.213** -0.636*** -0.673*** -1.191** -1.190**

(0.174) (0.088) (0.096) (0.179) (0.522) (0.461)

Nº Obs 635 520 578 472 391 382

R² aj. 0.29 0.29

Nº inst./Nº cross sec. 0.97 0.97 0.77 0.81

Estatística J 32.57 32.48 13.81 15.79

P-valor (Est. J) 0.21 0.22 0.39 0.33

AR(1) -0.30 -2.90 -0.40 -10.38

P-valor AR(1) 0.00 0.00 0.00 0.00

AR(2) -0.06 -1.58 -0.09 -1.30

P-valor AR(2) 0.15 0.12 0.10 0.19

Amostra total Países desenvolvidos
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No entanto, no presente estudo, investigou-se o efeito da corrupção – capturada por duas 

medidas diferentes – sobre a confiança do consumidor. A ideia é que, além das condições 

econômicas, o ambiente institucional influencia a percepção dos consumidores em relação ao 

futuro da economia e sua situação financeira. Uma vez que a confiança dos consumidores 

representa um mecanismo de transmissão do canal de expectativas, as decisões dos consumidores 

podem ser negativamente afetadas em países com níveis mais elevados de corrupção. 

Ao contrário da hipótese de "grease the wheels", os resultados mostram que o aumento da 

percepção de corrupção afeta negativamente a confiança do consumidor. Esse achado é verificado 

para a amostra completa, bem como para a amostra de países desenvolvidos. No entanto, em geral, 

as estimações indicam que o efeito da percepção da corrupção na confiança dos consumidores é 

ainda mais prejudicial em países desenvolvidos, o que indica que os consumidores são mais 

sensíveis à corrupção em países com níveis mais baixos de corrupção. Portanto, as sociedades 

devem pressionar os governos a adotar políticas anticorrupção uma vez que baixos níveis de 

corrupção trazem benefícios à atividade econômica por meio da confiança do consumidor. 
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5. Violência e criminalidade e confiança dos empresários 

 

5.1 Introdução 

 

As decisões de produção e investimento são, em certa medida, guiadas pelas expectativas e 

confiança dos empresários, especialmente quando as decisões envolvem risco e são tomadas em 

condições de incerteza (Lucey e Dowling, 2005). Assim, estudos buscam identificar e analisar os 

determinantes da confiança empresarial (por exemplo, Konstantinou e Tagkalakis, 2011; Montes e 

Bastos, 2013; Khumalo, 2014; Martinez-Serna e Navarro, 2015). Em geral, as evidências indicam 

que a confiança dos empresários é influenciada pelas principais variáveis macroeconômicas – como 

produto, inflação e taxa de juros – e por variáveis de política econômica. 

Por sua vez, a partir do trabalho de Becker (1968), alguns estudos analisam as causas da 

criminalidade, bem como o impacto que o crime e a violência têm na economia. Em particular, nos 

últimos anos, a literatura que investiga os efeitos do crime sobre o desempenho econômico tem 

mostrado que o crime restringe o crescimento e a operação dos negócios, implicando custos para o 

setor público e para agentes privados na forma de bens roubados ou danificados, vidas perdidas, 

despesas de segurança, dor e sofrimento (Detotto e Otranto, 2010). Nesse sentido, estudos têm 

procurado investigar os efeitos da criminalidade e da violência no ambiente de negócios e na 

atividade empresarial (por exemplo, Porter, 1997; Gaviria, 2002; Pshiva e Suarez, 2006, 2010; 

Bates  e  Robb, 2008; McDonald, 2008; Krkoska e Robeck, 2009; Rosenthal e Ross, 2010; Ben-

Yishay e Pearlman, 2011; Kimou, 2015; Saridakis et al., 2015). Em geral, os resultados indicam 

que a criminalidade tem um impacto negativo sobre a atividade empresarial. 

Devido ao fato de que tanto o crime quanto a violência afetam a economia e o ambiente de 

negócios por meio dos custos gerados para a sociedade; e uma vez que o ambiente econômico afeta 

as expectativas dos empresários e, portanto, suas decisões, uma questão importante a ser verificada 

diz respeito aos efeitos que o crime e a violência têm sobre a confiança empresarial. Embora haja 

evidências de que o crime é prejudicial para a economia, nenhum estudo analisou até agora o 

impacto do crime e da violência sobre a confiança dos empresários. Esse tipo de análise se mostra 

relevante, uma vez que a confiança é um aspecto importante no processo de formação de 

expectativas e, portanto, para as decisões de produção e investimento e a atividade econômica. 
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Com o objetivo de contribuir com a literatura que analisa os determinantes da confiança 

empresarial, bem como a literatura que trata dos efeitos do crime e da violência na economia, este 

estudo analisa se a violência e o crime deterioram a confiança dos empresários do Estado do Rio 

de Janeiro. A hipótese é que as incertezas decorrentes de um ambiente violento e de criminalidade 

geram custos para as firmas e criam obstáculos aos negócios, minando a percepção do empresário 

em relação ao ambiente em que as firmas operam e contribuem para a formação de expectativas 

mais pessimistas acerca do futuro da economia. 

Dados relacionados à segurança pública no Rio de Janeiro apontam para um cenário 

preocupante para o desenvolvimento do setor industrial. Isso porque a criminalidade tem efeitos 

devastadores na indústria dos municípios do estado do Rio de Janeiro, uma vez que dificulta a 

oferta de mercadorias, aumenta os custos das empresas com serviços de frete e segurança e, 

portanto, aumenta o preço final dos produtos. As crises fiscais nos níveis estadual e municipal têm 

consequências diretas para o aumento da criminalidade, reduzindo tanto a presença de forças de 

segurança pública nas ruas quanto as ações de investigação policial. Como resultado, o estado do 

Rio de Janeiro é o que mais concentra roubos de carga no país, e apresenta números preocupantes 

também em relação aos roubos ao comércio.  

Dado este cenário, é importante identificar o impacto da violência e da criminalidade sobre 

a confiança dos empresários no estado do Rio de Janeiro, uma vez que o Rio de Janeiro é o segundo 

estado, depois de São Paulo, com a maior participação no PIB brasileiro, e a criminalidade e a 

violência têm indicadores muito altos no estado. Em 2016, foram registrados 62.517 homicídios 

no Brasil, com o Rio de Janeiro ocupando a segunda posição no ranking dos estados com maior 

número de homicídios (IPEA, 2018).  Em relação à violência em 2016, o Rio de Janeiro teve 5.337 

mortes violentas e uma taxa igual a 36,4 mortes violentas por 100.000 habitantes. Além disso, a 

insegurança pública no Rio de Janeiro vem prejudicando a economia local há muitos anos. O 

principal medo diz respeito ao roubo de carga e comércio na região. Com base em dados do 

Instituto de Segurança Pública (ISP), em 2017, foram registrados 10.599 casos de roubo de carga, 

um caso a cada 50 minutos e um aumento de 7,3% em relação ao ano anterior. Diante de um 

aumento de mais de 20% nos roubos de carga no primeiro semestre do ano, as empresas de 

transporte e logística criaram uma "taxa de emergência" para entregas no Rio de Janeiro (elevando 

o custo do produto em 1,5%), e algumas empresas restringiram a entrega de mercadorias em 

algumas regiões.   
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Utilizando a metodologia de séries temporais, estima-se o efeito do crime e da violência 

sobre o Índice de Confiança do Empresário Industrial Fluminense (ICEI_RJ). A análise 

compreende o período entre janeiro de 2012 e julho de 2018. Os resultados sugerem que a violência 

e a criminalidade impactam negativamente a confiança dos empresários do Rio de Janeiro, sendo 

estes efeitos maiores do que o efeito da taxa de juros. 

 

5.2 Dados e metodologia 

 

A análise é baseada em dados de séries temporais para o Estado do Rio de Janeiro e 

compreende o período entre janeiro de 2012 e julho de 2018 (dados mensais e um total de 79 

observações). Os dados sobre a confiança dos empresários não estão disponíveis em escala local 

(por exemplo, desagregados para os municípios do Rio de Janeiro). No entanto, devido à 

negligência da segurança pública no Estado do Rio de Janeiro como um todo, o Estado possui altos 

níveis de violência e criminalidade em todas as suas localidades, tornando o problema da segurança 

pública não algo local, mas de fato um problema generalizado no Estado (Montes e Lins, 2018).  

Os episódios de violência e crime, bem como os tiroteios no Rio de Janeiro com repetidos 

confrontos entre tropas especiais da polícia e gangues de drogas não são apenas episódios 

esporádicos. Segundo Navega (2017), a execução de crimes de todos os tipos demonstra que o 

crime no estado do Rio de Janeiro está fora de controle. Por exemplo, os casos de tráfico de drogas, 

tráfico de armas e munições, homicídios, roubos, roubos de transeuntes e roubos de carga nas 

estradas foram alarmantemente aumentados. Há muito tempo que o Estado do Rio de Janeiro vem 

passando por uma aguda crise de violência que o coloca entre os mais violentos do país. Em 

fevereiro de 2018, o presidente Michel Temer assinou um decreto de intervenção federal na 

segurança pública no Estado do Rio de Janeiro. A ação procurou acabar com o caos de segurança 

que dominou o Estado. Nesse sentido, a análise para o Estado do Rio de Janeiro é justificada uma 

vez que o Estado como um todo apresenta altas taxas de criminalidade e violência. Além disso, a 

análise também se justifica, uma vez que o estudo é o primeiro a investigar se a criminalidade e a 

violência afetam a economia por meio do canal de expectativas, representado pelo índice de 

confiança empresarial. Conforme ressaltado pela literatura, o canal de expectativas (analisado por 

meio da confiança dos empresários) representa um dos canais de transmissão mais importantes 
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para afetar as decisões de produção e investimento (por exemplo, Montes, 2013; Montes e Bastos, 

2013; de Mendonça e Almeida, 2019). 

A confiança dos empresários é medida, em geral, por indicadores que se baseiam em 

pesquisas que consideram as opiniões dos empresários sobre o comportamento atual e futuro da 

economia e dos seus negócios. O banco de dados da Federação das Indústrias do Estado do Rio de 

Janeiro (FIRJAN) fornece um índice de confiança empresarial de empresários industriais do estado 

do Rio de Janeiro. Esse índice de confiança empresarial (denominado ICEI_RJ) baseia-se na 

avaliação dos empresários industriais sobre a situação atual e futura sobre a economia brasileira, a 

economia do estado do Rio de Janeiro e a situação econômica das firmas. O indicador varia em 

uma escala de 0 a 100, onde 50 indica neutralidade, 0 indica extrema falta de confiança e 100 

extrema confiança. Nas estimativas, o ICEI_RJ é utilizado como variável dependente.  

Em relação aos principais regressores, utilizam-se três indicadores para medir o crime:  

VIOLENCE, que representa as mortes violentas obtidas a partir da agregação de homicídios 

dolosos, lesões corporais seguidas de morte e assaltos à mão armada seguidos de morte; 

CARGO_THEFT, que se refere ao número de registros de roubo de carga no estado do Rio de 

Janeiro, e  COMMERCE_THEFT, que se refere aos registros de roubo ao comércio no estado do 

Rio de Janeiro. Os dados foram obtidos a partir do banco de dados do Instituto de Segurança 

Pública (ISP) do Estado do Rio de Janeiro.  

Além dos indicadores de criminalidade, utiliza-se variáveis de controle macroeconômicas 

e de política econômica, que são consideradas relevantes pela literatura (por exemplo, 

Konstantinou e Tagkalakis, 2011; Montes, 2013; Montes e Bastos, 2013; Khumalo, 2014; Drakos 

e Kallandranis, 2015). Essas variáveis são o crescimento do PIB (GROWTH), taxa de inflação 

(INF) e taxa de juros real (RIR).5 

Ademais, os trabalhos de Montes (2013), Montes e Bastos (2013) e de Mendonça e Almeida 

(2019) indicam que a credibilidade da política monetária é relevante para a confiança empresarial 

no Brasil. Portanto, este estudo utiliza o índice proposto por de Mendonça (2007), que se baseia na 

ideia de Cukierman e Meltzer (1986) e Agénor e Taylor (1992) de que uma série de inflação 

esperada poderia ser aplicada para se obter um índice de credibilidade. O índice de credibilidade 

 
5 A série de crescimento do PIB foi obtida pela diferença entre o logaritmo natural do PIB acumulado em 12 meses 

(série 4382 do Banco Central do Brasil (BCB)). A taxa de inflação foi obtida a partir do Índice Nacional de Preços 

ao Consumidor Amplo (IPCA) acumulado em 12 meses (série 13522 do BCB). A taxa de juros real foi obtida pela 

diferença entre a taxa básica de juros (Selic) (série 4189) e a taxa de inflação (série 13522). 
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monetária (CRED) tem um valor igual a 1 quando a taxa de inflação esperada anual (𝐸[𝜋]) é igual 

à meta de inflação (𝜋𝑇) e diminui de forma linear, enquanto a expectativa de inflação se desvia da 

meta anunciada. O índice de credibilidade apresenta um valor entre 0 e 1 estritamente se a inflação 

esperada estiver situada entre os limites máximos e mínimos (𝜋∗) estabelecidos para cada ano e 

assumir um valor igual a 0 quando a inflação esperada exceder um desses limites. O índice capta o 

grau de ancoragem em um índice normalizado (entre 0 e 1), portanto, quando a inflação esperada 

está acima da meta de inflação (e ao mesmo tempo não ultrapassou o limite superior da faixa), o 

denominador é a diferença entre o limite máximo (𝜋𝑡𝑀𝐴𝑋
∗ ) e a meta de inflação (𝜋𝑇). No entanto, 

quando a expectativa de inflação está abaixo da meta de inflação (e, ao mesmo tempo, não 

ultrapassou o limite inferior da faixa), o denominador é a diferença entre o limite mínimo (𝜋𝑡𝑀𝐼𝑁
∗ ) 

e a meta de inflação (𝜋𝑇). O índice utiliza as expectativas de inflação obtidas a partir do Banco 

Central do Brasil (BCB); a meta de inflação e as bandas de tolerância são definidas pela autoridade 

monetária. 

  

(5.1)  𝐶𝑅𝐸𝐷 = {

1                                                                                                        𝑖𝑓 𝐸[𝜋] =  𝜋𝑡
𝑇

1 −
1

𝜋𝑡
∗−𝜋𝑡

𝑇 [𝐸[𝜋] − 𝜋𝑡
𝑇]                                           𝑖𝑓 𝜋𝑡𝑀𝐼𝑁

∗ < 𝐸[𝜋] < 𝜋𝑡𝑀𝐴𝑋
∗

0                                                                𝑖𝑓 𝐸(𝜋) ≥ 𝜋𝑡𝑀𝐴𝑋
∗  𝑜𝑟 𝐸[𝜋] ≤  𝜋𝑡𝑀𝐼𝑁

∗

}  

 

A tabela A.5.2 no Apêndice apresenta as estatísticas descritivas das variáveis utilizadas no 

estudo. 

Neste estudo, a confiança dos empresários é determinada por variáveis econômicas 

reconhecidas pela literatura, bem como pela violência e pelo crime. Assim, o modelo empírico para 

a confiança empresarial é dado pela equação 2, com o sinal esperado para as relações expressas por 

meio de derivadas parciais abaixo (que são baseadas na teoria econômica e nas correlações 

apresentadas na tabela 1). 

 

(5.2)  𝐼𝐶𝐸𝐼_𝑅𝐽 = 𝑓(𝐺𝑅𝑂𝑊𝑇𝐻, 𝐼𝑁𝐹, 𝑅𝐼𝑅, 𝐶𝑅𝐸𝐷, 𝑉𝐼𝑂𝐿𝐸𝑁𝐶𝐸, 𝐶𝐴𝑅𝐺𝑂_𝑇𝐻𝐸𝐹𝑇, 𝐶𝑂𝑀𝑀𝐸𝑅𝐶𝐸_𝑇𝐻𝐸𝐹𝑇)  

 

𝜕𝑓

𝜕𝐺𝑅𝑂𝑊𝑇𝐻
> 0;

𝜕𝑓

𝜕𝐼𝑁𝐹
< 0;

𝜕𝑓

𝜕𝑅𝐼𝑅
< 0;

𝜕𝑓

𝜕𝐶𝑅𝐸𝐷
> 0;

𝜕𝑓

𝜕𝑉𝐼𝑂𝐿𝐸𝑁𝐶𝐸
< 0;

𝜕𝑓

𝜕𝐶𝐴𝑅𝐺𝑂_𝑇𝐻𝐸𝐹𝑇
< 0;

𝜕𝑓

𝜕𝐶𝑂𝑀𝑀𝐸𝑅𝐶𝐸_𝑇𝐻𝐸𝐹𝑇
< 0  
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A partir dos resultados da tabela 5.1, pode-se observar que todas as variáveis apresentam 

os sinais esperados de acordo com a teoria. Além disso, as variáveis relacionadas à violência e ao 

crime apresentam correlação negativa com o ICEI_RJ.  

 

Tabela 5.1 

Correlação 

 

Nota: Tabela elaborada pelo autor. 

 

Uma primeira condição a ser analisada, antes de realizar as estimações, é verificar a 

estacionaridade das séries. Assim, o teste Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin (KPSS) foi 

aplicado. Os resultados relatados na Tabela A.5.2 no Apêndice indicam que todas as séries são 

estacionárias. 

Assim, oito especificações baseadas na função representada pela equação 2 são estimadas 

com o objetivo de verificar a robustez das principais relações. O termo X é um vetor contendo as 

seguintes variáveis econômicas:  GROWTH-1, INF-1, RIR-1 and CRED-1. As especificações a serem 

estimadas são:6 

 

(5.3)  𝐼𝐶𝐸𝐼_𝑅𝐽 = 𝑓(𝑋) 

(5.4)  𝐼𝐶𝐸𝐼_𝑅𝐽 = 𝑓(𝑋, 𝑉𝐼𝑂𝐿𝐸𝑁𝐶𝐸−3) 

(5.5)  𝐼𝐶𝐸𝐼_𝑅𝐽 = 𝑓(X, 𝐶𝐴𝑅𝐺𝑂_𝑇𝐻𝐸𝐹𝑇−3) 

(5.6)  𝐼𝐶𝐸𝐼_𝑅𝐽 = 𝑓(𝑋, 𝐶𝑂𝑀𝑀𝐸𝑅𝐶𝐸_𝑇𝐻𝐸𝐹𝑇−3) 

(5.7)  𝐼𝐶𝐸𝐼_𝑅𝐽 = 𝑓(𝑋, 𝐶𝐴𝑅𝐺𝑂_𝑇𝐻𝐸𝐹𝑇−3, 𝐶𝑂𝑀𝑀𝐸𝑅𝐶𝐸_𝑇𝐻𝐸𝐹𝑇−3) 

 
6 As defasagens das variáveis foram determinadas empiricamente, seguindo o método geral para específico, 

observando a significância estatística dos coeficientes e o princípio da parcimônia – como sugerido por Hendry (2001). 

Variáveis ICEI_RJ

ICEI_RJ 1

GROWTH 0.74

INF -0.54

RIR -0.21

CRED 0.41

VIOLENCE -0.08

CARGO_THEFT -0.54

COMMERCE_THEFT -0.45
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(5.8)  𝐼𝐶𝐸𝐼_𝑅𝐽 = 𝑓(𝑋, 𝑉𝐼𝑂𝐿𝐸𝑁𝐶𝐸−3, 𝐶𝐴𝑅𝐺𝑂_𝑇𝐻𝐸𝐹𝑇−3 ) 

(5.9)  𝐼𝐶𝐸𝐼_𝑅𝐽 = 𝑓(𝑋, 𝑉𝐼𝑂𝐿𝐸𝑁𝐶𝐸−3, 𝐶𝑂𝑀𝑀𝐸𝑅𝐶𝐸_𝑇𝐻𝐸𝐹𝑇−3 ) 

(5.10)  𝐼𝐶𝐸𝐼_𝑅𝐽 = 𝑓(𝑋, 𝑉𝐼𝑂𝐿𝐸𝑁𝐶𝐸−3, 𝐶𝐴𝑅𝐺𝑂_𝑇𝐻𝐸𝐹𝑇−3, 𝐶𝑂𝑀𝑀𝐸𝑅𝐶𝐸_𝑇𝐻𝐸𝐹𝑇−3) 

 

Com o intuito de se obter resultados robustos, todas as especificações são estimadas 

utilizando diferentes métodos: Mínimos Quadrados Ordinários (OLS), Método de Momentos 

Generalizados (GMM) com matriz de covariância de Newey-West (Newey e West, 1987), e 

Método de Momentos Generalizados em dois estágios (GMM-2) com matriz de covariância de 

Windmeijer (Windmeijer,2005). 

O GMM é utilizado para lidar com problemas de endogeneidade e problemas de 

identificação (Wooldridge 2001; Hall, 2015). Além disso, o GMM apresenta estimadores robustos 

mesmo na presença de autocorrelação serial e heterocedasticidade de forma desconhecida, ou não 

linearidade, que é típica em modelos macroeconômicos de séries de tempo (Hansen 1982).7 Segue-

se a metodologia de Johnston (1984) para definir os instrumentos das estimações por GMM, ou 

seja, os instrumentos foram datados do período t-1 ou anterior para garantir a exogeneidade.8 

Segundo Cragg (1983), a sobreidentificação tem um papel importante na seleção de variáveis 

instrumentais para melhorar a eficiência dos estimadores. Portanto, o teste J foi realizado com o 

objetivo de testar esta propriedade para a validade das restrições de sobreidentificação, ou seja, a 

estatística J indica se a condição de ortogonalidade está satisfeita. 

 

5.3 Resultados 

 

A Tabela 5.2 reporta as estimações por OLS para o ICEI_RJ, enquanto as Tabelas 5.3 e 5.4 

apresentam os resultados das estimações por GMM e GMM em dois estágios, respectivamente. Os 

resultados mostram que as estimações por GMM e GMM-2 não alteram os sinais dos coeficientes 

obtidos pelas estimações por OLS. Além disso, todas as estimações por GMM apontam, pela 

estatística J, que as restrições de sobreidentificação são válidas. Por sua vez, os testes Ramsey 

indicam que os modelos não apresentam problemas de especificação. 

 
7 Como Wooldridge (2001, p.95) aponta: “to obtain a more efficient estimator than two-stage least squares (or 

ordinary least squares), one must have overriding restrictions”. 
8 Tabela A.5.3 no Apêndice apresenta a lista de instrumentos utilizados em cada estimação por GMM. 
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Os coeficientes estimados para as três medidas de crime (VIOLENCE, CARGO_THEFT e 

COMMERCE_THEFT) apresentaram sinais negativos em todas as estimações. Ademais, a variável 

VIOLENCE apresentou significância estatística em todas as estimações por GMM e GMM-2 e as 

variáveis CARGO_THEFT e COMMERCE_THEFT apresentaram significância estatística em 

todas as estimações. Estas evidências sugerem que o crime e a violência são capazes de deteriorar 

a confiança dos empresários. Este achado está de acordo com a literatura, que identifica um impacto 

negativo da criminalidade e violência no ambiente empresarial (Gaviria, 2002; World Bank, 2005; 

Pshiva e Suarez, 2006, 2010; Saridakis et al, 2015). 

Analisando os coeficientes estimados para as variáveis de controle, é possível perceber que 

o efeito do crescimento econômico (GROWTH) sobre a confiança dos empresários (ICEI_RJ) é 

positivo e significante em todas as estimações. Portanto, a atividade econômica exerce um impacto 

positivo na formação das expectativas empresariais. Por sua vez, as estimações para a taxa de 

inflação (INF) apresentaram sinais negativos independentemente do método econométrico 

empregado e significância estatística em todas as estimações. Os achados apontam que taxas de 

inflação elevadas refletem ambientes macroeconômicos instáveis e, consequentemente, 

desfavoráveis aos negócios, o que deteriora a confiança dos empresários.  O efeito estimado para 

a taxa de juros real (RIR) é negativo e possui significância estatística em quase todas as estimações. 

Neste sentido, uma vez que altas taxas de juros implicam custos mais elevados para o empresário, 

como consequência, uma alta taxa de juros real impacta negativamente a confiança empresarial. 

Ademais, a credibilidade da política monetária, medida pela variável CRED, apresentou 

coeficientes positivos e significantes em todas as estimações, indicando que os empresários ficam 

mais otimistas em um ambiente de estabilidade monetária. Os resultados encontrados para as 

variáveis de controle estão de acordo com Konstantinou e Tagkalakis (2011), Montes (2013), 

Montes e Bastos (2013), Khumalo (2014), Drakos e Kallandranis (2015) e de Mendonça e Almeida 

(2019). 
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Tabela 5.2 

Estimações por OLS (variável dependente: ICEI_RJ) 

 

Nota: Tabela elaborada pelo autor. Níveis de significância marginal: *** denota .01, ** denota .05 e * denota .10. Erros padrão estão em parênteses (Newey-West). 

 

Regressores (5.3) (5.4) (5.5) (5.6) (5.7) (5.8) (5.9) (5.10)

C 46.435*** 57.628*** 55.317*** 61.139*** 62.834*** 60.633*** 63.735*** 64.435***

(3.299) (5.001) (3.837) (5.020) (5.641) (4.764) (4.981) (4.753)

GROWTH (-1) 4157.327*** 3872.318*** 2641.299*** 3417.735*** 2650.948*** 2735.434*** 3424.864*** 2691.675***

(386.417) (432.675) (635.239) (371.330) (685.607) (589.010) (374.463) (693.521)

INF (-1) -1.191*** -1.480*** -1.490*** -1.561*** -1.659*** -1.623*** -1.633*** -1.701***

(0.349) (0.368) (0.380) (0.403) (0.418) (0.377) (0.376) (0.384)

RIR (-1) -0.914** -0.702** -0.490 -0.764** -0.507 -0.405 -0.684*** -0.468

(0.363) (0.314) (0.405) (0.297) (0.382) (0.345) (0.257) (0.325)

CRED (-1) 8.199*** 7.938*** 9.272*** 4.480* 6.227** 8.956*** 4.862* 6.392**

(2.413) (2.046) (2.286) (2.638) (2.688) (2.107) (2.682) (2.650)

VIOLENCE (-3) -0.023** -0.014 -0.010 -0.006

(0.009) (0.009) (0.010) (0.013)

CARGO_THEFT (-3) -0.010*** -0.007* -0.009** -0.006*

(0.004) (0.004) (0.004) (0.004)

COMMERCE_THEFT (-3) -0.018*** -0.013*** -0.015** -0.012*

(0.006) (0.005) (0.006) (0.006)

R² 0.804 0.812 0.829 0.833 0.847 0.836 0.836 0.848

R² ajustado 0.795 0.801 0.819 0.824 0.836 0.824 0.824 0.835

Estatística F 90.093 73.254 82.619 85.026 77.318 71.203 71.362 66.026

P-valor (estatística F) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Ramsey reset (1) 0.715 0.900 0.192 0.691 0.439 0.275 0.648 0.309

Prob (Ramsey) 0.476 0.371 0.848 0.492 0.662 0.784 0.519 0.758

Jarque Bera 0.637 1.595 1.140 0.154 0.420 1.920 0.609 0.128

Prob (Jarque Bera) 0.727 0.450 0.565 0.926 0.811 0.383 0.737 0.938
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Tabela 5.3 

Estimações por GMM (variável dependente: ICEI_RJ) 

 

Nota: Tabela elaborada pelo autor. Níveis de significância marginal: *** denota .01, ** denota .05 e * denota .10. Erros padrão estão em parênteses (Newey-West). 

 

 

 

 

Regressores (5.3) (5.4) (5.5) (5.6) (5.7) (5.8) (5.9) (5.10)

C 44.739*** 52.010*** 53.024*** 57.108*** 65.529*** 64.657*** 66.744*** 63.970***

(3.275) (6.085) (5.745) (4.540) (4.233) (5.504) (5.201) (4.115)

GROWTH (-1) 4996.372*** 5005.935*** 3286.486*** 4539.756*** 3077.401*** 3032.921*** 4103.375*** 3106.825***

(398.370) (413.114) (987.128) (397.536) (634.333) (777.530) (428.462) (564.532)

INF (-1) -1.294*** -1.409*** -1.498*** -1.505*** -1.806*** -1.820*** -1.860*** -1.585***

(0.294) (0.383) (0.366) (0.275) (0.269) (0.301) (0.249) (0.260)

RIR (-1) -0.837*** -0.571* -0.625* -0.671** -0.423* -0.496* -0.599*** -0.393*

(0.316) (0.334) (0.352) (0.257) (0.240) (0.295) (0.212) (0.219)

CRED (-1) 7.060*** 6.866*** 8.852*** 4.774** 4.905** 8.968*** 3.953** 8.289***

(2.270) (2.079) (1.996) (1.999) (1.884) (1.720) (1.911) (2.013)

VIOLENCE (-3) -0.019* -0.023** -0.019* -0.016*

(0.011) (0.009) (0.011) (0.009)

CARGO_THEFT (-3) -0.008* -0.006* -0.008* -0.006**

(0.005) (0.003) (0.004) (0.003)

COMMERCE_THEFT (-3) -0.017*** -0.019*** -0.015*** -0.009*

(0.004) (0.005) (0.006) (0.005)

R² 0.764 0.776 0.812 0.786 0.817 0.815 0.799 0.823

R² ajustado 0.753 0.763 0.801 0.773 0.804 0.801 0.783 0.808

Estatística J 13.114 12.630 13.498 12.564 11.391 12.402 12.282 13.392

P-valor (estatística J) 0.286 0.180 0.262 0.482 0.496 0.414 0.584 0.894

Rank (nº de instrumentos) 16 15 17 19 19 19 21 29
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Tabela 5.4 

Estimações por GMM-2 (variável dependente: ICEI_RJ) 

 

Nota: Tabela elaborada pelo autor. Níveis de significância marginal: *** denota .01, ** denota .05 e * denota .10. Erros padrão estão em parênteses (Windmeijer). 

Regressores (5.3) (5.4) (5.5) (5.6) (5.7) (5.8) (5.9) (5.10)

C 46.688*** 57.808*** 51.965*** 56.204*** 58.459*** 64.392*** 67.166*** 65.615***

(5.318) (8.105) (7.700) (7.663) (7.408) (3.585) (5.720) (3.974)

GROWTH (-1) 4852.858*** 4584.167*** 3068.181** 4502.170*** 3041.325*** 2914.279*** 3879.750*** 3073.182***

(5.318) (607.694) (1229.719) (708.250) (704.745) (559.173) (431.969) (456.322)

INF (-1) -1.420*** -1.359** -1.188** -1.405*** -1.365*** -1.800*** -1.757*** -1.864***

(0.469) (0.518) (0.595) (0.442) (0.513) (0.309) (0.411) (0.228)

RIR (-1) -1.003* -0.864* -0.967* -0.885* -0.586* -0.427* -0.804*** -0.500*

(0.577) (0.506) (0.546) (0.449) (0.346) (0.255) (0.273) (0.283)

CRED (-1) 6.614* 11.324*** 14.636*** 5.855* 9.120** 7.314*** 5.785** 5.510***

(3.722) (3.954) (3.507) (2.966) (3.863) (2.146) (2.502) (1.693)

VIOLENCE (-3) -0.031** -0.024*** -0.023* -0.012*

(0.013) (0.007) (0.012) (0.007)

CARGO_THEFT (-3) -0.010* -0.007* -0.024*** -0.004*

(0.006) (0.004) (0.007) (0.003)

COMMERCE_THEFT (-3) -0.016* -0.011** -0.013* -0.011**

(0.008) (0.006) (0.007) (0.005)

R² 0.765 0.772 0.785 0.785 0.820 0.813 0.803 0.819

R² ajustado 0.754 0.758 0.772 0.772 0.806 0.799 0.788 0.802

Estatística J 12.915 12.593 14.814 13.287 15.872 16.230 12.934 17.371

P-valor (estatística J) 0.299 0.478 0.391 0.426 0.861 0.986 0.911 0.988

Rank (nº de instrumentos) 16 19 20 19 30 38 28 41
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Com o intuito de fornecer robustez aos resultados, dois outros indicadores são 

acrescentados às estimações: KIDNAPPING e EXTORSION. Estes representam, respectivamente, 

o número de registros de sequestros e extorsões no estado do Rio de Janeiro (disponibilizados pelo 

ISP). A Tabela 5.5 apresenta as estimações por OLS, GMM e GMM2 para a equação 5.11 (que é 

a equação 5.10 adicionando as variáveis KIDNAPPING e EXTORSION). Os resultados reforçam a 

hipótese de que o crime é capaz de deteriorar a confiança dos empresários. Ademais, os resultados 

para as variáveis de controle estão de acordo com a perspectiva teórica e corroboram os achados 

anteriores. 
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Tabela 5.5 

Estimações de robustez por OLS, GMM e GMM-2 (variável dependente: ICEI_RJ) 

 

Nota: Tabela elaborada pelo autor. Níveis de significância: *** denota .01, ** denota .05 e * denota .10. Erros padrão estão entre 

parênteses: OLS e GMM (Newey-West), GMM-2 (Windmeijer). 

 

 

 

 

OLS GMM GMM-2

Regressores (5.11) (5.11) (5.11)

C 69.095*** 73.006*** 72.624***

(4.126) (4.758) (4.524)

GROWTH (-1) 2774.641*** 3441.299*** 2820.046***

(687.178) (570.497) (689.949)

INF (-1) -1.623*** -1.286*** -1.485***

(0.368) (0.281) (0.307)

RIR (-1) -0.372 -0.456* -0.522*

(0.318) (0.263) (0.305)

CRED (-1) 6.870** 10.601*** 7.999***

(2.754) (2.210) (2.307)

VIOLENCE (-3) -0.008 -0.020** -0.016*

(0.013) (0.008) (0.009)

CARGO_THEFT (-3) -0.008* -0.007** -0.008**

(0.004) (0.003) (0.004)

COMMERCE_THEFT (-3) -0.011* -0.009* -0.009*

(0.006) (0.005) (0.005)

KIDNAPPING (-3) -0.604* -1.161** -0.752*

(0.308) (0.443) (0.400)

EXTORSION -0.031* -0.066*** -0.046***

(0.016) (0.021) (0.017)

R² 0.861 0.816 0.845

R² ajustado 0.845 0.794 0.827

Estatística F 55.637

P-valor (estatística F) 0.000

Ramsey reset (1) 0.915

Prob (Ramsey) 0.363

Jarque Bera 0.011

Prob (Jarque Bera) 0.995

Estatística J 15.192 18.820

P-valor (estatística J) 0.511 0.958

Rank (nº de instrumentos) 26 41
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5.4 Discussão 

 

De acordo com a literatura, o impacto negativo do crime e da violência sobre a atividade 

empresarial pode ocorrer por meio de diferentes canais. Este estudo encontrou evidências de que 

um desses canais é o canal de expectativas, por meio da confiança empresarial. 

Com o objetivo de apresentar uma visão geral de como o crime e a violência evoluiu ano a 

ano durante o período analisado, a Tabela 5.6 mostra, em números absolutos, a evolução das 

seguintes variáveis: VIOLENCE, CARGO_THEFT, COMMERCE_THEFT, EXTORSION e 

KIDNAPPING. Analisando os dados do Estado do Rio de Janeiro, observa-se que as variáveis 

VIOLENCE, CARGO_THEFT e COMMERCE_THEFT são aquelas com números alarmantes e 

com tendências ascendentes; ademais, as variáveis CARGO_THEFT e COMMERCE_THEFT são 

aquelas que afetam diretamente as atividades de negócios e, portanto, não puderam ser deixadas de 

fora da análise. 

Por sua vez, analisando os dados de crimes contra pessoas (VIOLENCE, EXTORSION e 

KIDNAPPING), pode-se observar que a VIOLENCE é aquela com os números mais alarmantes. O 

elevado número de mortes violentas observadas no Rio de Janeiro despertou o medo do crime e 

alterou os hábitos e rotinas da população em geral, o que acabou afetando o comércio, o emprego 

e a produção. Por outro lado, não se pode negligenciar que, pela própria natureza do tipo de crime, 

as variáveis EXTORSION e KIDNAPPING tenham maiores taxas de subnotificação (Caldeira, 

2000). No entanto, essas variáveis foram incluídas na análise, mas apenas para verificar a robustez 

dos resultados e saber, mesmo que subnotificadas, se tiveram algum efeito sobre a confiança dos 

empresários. 

 

Tabela 5.6 

Violência e crime no estado do Rio de Janeiro 

 

Nota: Tabela elaborada pelo autor. 

Year VIOLENCE CARGO_THEFT COMMERCE_THEFT EXTORSION KIDNAPPING

2011 4437 3073 4652 1933 10

2012 4247 3656 5213 1837 13

2013 4932 3534 6940 1868 3

2014 5135 5890 7742 1807 1

2015 4365 7225 6756 2028 4

2016 5337 9874 7288 1613 12

2017 5622 10599 6600 1457 8
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No presente estudo, além de constatar que a confiança empresarial é influenciada pelas 

principais variáveis econômicas (corroborando assim a literatura existente), também é sugerido que 

a violência e o crime influenciam a confiança dos empresários. Uma vez que a confiança 

empresarial é um canal de transmissão que representa o canal de expectativas (Montes e Bastos, 

2013), as decisões de produção e investimento podem ser afetadas pelo aumento da violência e da 

criminalidade por meio da confiança dos empresários.   

Com o intuito de identificar quais variáveis têm maior efeito sobre a confiança dos 

empresários do estado do Rio de Janeiro, com base nos modelos estimados, observam-se os efeitos 

do aumento de um desvio padrão sobre as variáveis de interesse na confiança empresarial. Para 

isso, utiliza-se o coeficiente médio de cada variável, que foi obtido pelo cálculo da média dos 

coeficientes estimados que apresentaram significância estatística. A tabela 5.7 apresenta os 

resultados. 

 

Tabela 5.7 

Efeitos do aumento de um desvio padrão sobre as variáveis de interesse na confiança dos 

empresários 

 

Nota: Tabela elaborada pelo autor. 

 

Entre todas as variáveis, a que tem maior impacto é o crescimento econômico. Um aumento 

de um desvio padrão no GROWTH aumenta o ICEI-RJ em aproximadamente 4,77 bp. A segunda 

variável mais influente é a inflação. Por sua vez, a terceira variável com maior impacto na confiança 

das empresas é CARGO_THEFT. Pode-se perceber que um aumento de um desvio padrão em 

Regressores Coeficiente médio Desvio padrão Basis points (bp)

GROWTH 3544.169 0.001 3.544

INF -1.543 2.041 -3.149

RIR -0.668 1.646 -1.100

CRED 7.467 0.280 2.091

VIOLENCE -0.021 59.050 -1.240

CARGO_THEFT -0.009 276.000 -2.484

COMMERCE_THEFT -0.013 112.400 -1.461

KIDNAPPING -0.839 1.011 -0.848

EXTORSION -0.048 30.660 -1.472

Variáveis 

econômicas

Variáveis de 

violência e crime
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CARGO_THEFT reduz a confiança dos empresários em aproximadamente 2,48 bp, enquanto os 

aumentos de um desvio padrão em VIOLENCE, COMMERCE_THEFT e EXTORSION reduzem a 

confiança empresarial em aproximadamente 1,24, 1,46 e 1,47 bp, respectivamente. Esses impactos 

causados pelas variáveis de violência e criminalidade são maiores do que o efeito causado pelo 

aumento de um desvio padrão na taxa de juros real (RIR). Portanto, não se pode negligenciar os 

efeitos negativos da criminalidade e da violência na atividade econômica por meio da confiança 

dos empresários. 

Assim, a busca por alcançar um ambiente econômico estável com crescimento econômico 

é tão importante para a confiança dos empresários quanto a adoção de políticas destinadas a 

aumentar a segurança pública por meio da luta contra a criminalidade e a violência. 

 

5.5 Considerações 

 

A confiança dos empresários desempenha um papel fundamental nas decisões de produção 

e investimento. Isso porque essas decisões têm como principal determinante a percepção dos 

empreendedores em relação à economia e seus negócios. Nesse sentido, negócios, formuladores de 

políticas e investidores costumam utilizar pesquisas de sentimento (como indicadores de confiança 

dos empresários e dos consumidores) para avaliar a direção da economia. Os tomadores de decisão 

de políticas públicas de todo o mundo utilizam as pesquisas de confiança empresarial como 

principal indicador para a atividade econômica, uma vez que estas pesquisas são particularmente 

adequadas para monitorar e prever as mudanças de curto prazo na economia. Como consequência, 

uma ampla literatura busca identificar os determinantes da confiança empresarial. 

Além das variáveis econômicas frequentemente utilizadas como determinantes da 

confiança empresarial, este estudo analisou se a criminalidade e a violência são capazes de impactar 

a confiança dos empresários do Rio de Janeiro - representado pelo Índice de Confiança dos 

Empresários do Rio de Janeiro, elaborado pela FIRJAN. 

Os resultados apontam que o aumento da criminalidade e da violência afeta negativamente 

a confiança dos empresários. Estas evidências são observadas para todas as medidas de crime e 

violência utilizadas. Portanto, a luta contra a criminalidade e a violência deve ser prioridades 

governamentais, uma vez que ambas são capazes de afetar a atividade econômica e os 

investimentos por meio do canal de expectativas. Em outras palavras, se o crime e a violência 
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afetam a confiança empresarial, e uma vez que existe uma ampla literatura empírica que indica que 

a confiança dos empresários é importante para diversas decisões econômicas, então as implicações 

políticas são claras. Os governos não devem negligenciar o desenvolvimento e a adoção de políticas 

de segurança pública porque a criminalidade e a violência podem afetar a atividade econômica por 

meio da confiança dos empresários (canal de expectativas).
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6. Violência e criminalidade e confiança dos consumidores 

 

6.1 Introdução 

 

O processo de tomada de decisões econômicas é influenciado, em alguma medida, pelas 

expectativas e confiança dos agentes, especialmente quando estas decisões envolvem risco e são 

tomadas em condições de incerteza (Loewenstein, 2000; Lucey e Dowling, 2005). Assim, no 

tocante às decisões tomadas por consumidores, estudos que buscaram identificar e analisar os 

principais determinantes da confiança do consumidor encontraram evidências que indicam que esta 

é influenciada pelas principais variáveis macroeconômicas – como produto, inflação, taxas de juros 

e desemprego – e por variáveis de política econômica (por exemplo, Fuhrer, 1993; Golinelli e 

Parigi, 2004; Vuchelen, 2004; de Mendonça, 2009; Konstantinou e Tagkalakis, 2011). Não 

obstante, fatores não-econômicos também podem afetar o sentimento e a confiança dos agentes (de 

Boef e Kellstedt, 2004; Malgarini e Margani, 2007; Drakos e Kallandranis, 2015). 

Por sua vez, a partir do trabalho seminal de Becker (1968), alguns estudos buscam analisar 

as causas da criminalidade bem como os impactos que o crime e a violência exercem na economia. 

Em particular, nos últimos anos, a literatura a respeito dos efeitos do crime sobre o desempenho 

econômico revelou que a criminalidade representa uma restrição ao crescimento e à operação dos 

negócios, acarretando custos para o setor público e para agentes privados, seja por bens roubados 

ou danificados, vidas perdidas, gastos com segurança, dor e sofrimento (Detotto e Otranto, 2010). 

Neste sentido, alguns estudos buscaram investigar os efeitos do crime e da violência sobre os 

consumidores (Eckstein e Tsiddon, 2004; de Mello e Zilberman, 2008; Mejía e Restrepo, 2016; 

Adekoya e Razak, 2017), concluindo, de maneira geral, que o crime impacta negativamente o 

consumo. 

Pelo fato do crime impactar a economia por meio dos diversos custos gerados à sociedade, 

e, portanto, afetar o ambiente em que os consumidores estão inseridos; e pelo fato do ambiente 

econômico afetar as expectativas dos consumidores, e, portanto, suas decisões, uma importante 

questão a ser respondida é se a criminalidade e a violência são capazes de deteriorar a confiança 

dos consumidores em relação à situação econômica atual e suas expectativas para o futuro. Embora 

existam evidências apontando que o crime é prejudicial para o consumo e para a economia, até o 

momento nenhum estudo analisou o impacto do crime e da violência sobre a confiança dos 
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consumidores. Esse tipo de análise se mostra relevante uma vez que a confiança é um importante 

aspecto no processo de formação de expectativas e, portanto, para antecipar o movimento de outras 

variáveis, como as decisões de consumo das famílias, bem como a atividade econômica. 

Assim, este estudo analisa os efeitos da violência e da criminalidade sobre a confiança dos 

consumidores do município de São Paulo, no Brasil. A hipótese central é que a violência e a 

criminalidade afetam negativamente a confiança dos consumidores. Em um contexto de 

insegurança e violência, os agentes tomam decisões com precaução. Neste sentido, por conta da 

violência e da criminalidade, as pessoas podem alterar seus padrões de vida (Adekoya e Razak, 

2017). Isso se dá por meio da redução no consumo de bens (Mejía e Restrepo, 2016) e de serviços 

de lazer. Ademais, as famílias tendem a aumentar suas taxas de poupança e distorcer a alocação de 

seus recursos com, por exemplo, gastos em segurança (de Mello e Zilberman, 2008). 

A análise do caso brasileiro e, em particular, de São Paulo é relevante devido ao fato de o 

crime e a violência possuírem índices bastante elevados. Em 2017, foram registrados no Brasil 

65.602 homicídios, o que corresponde ao maior nível histórico de letalidade violenta intencional 

do país (IPEA, 2019).  O estado de São Paulo, embora apresente a menor taxa de homicídios entre 

as unidades da federação, registrou 4.631 homicídios. Além disso, a cidade de São Paulo é a capital 

com maior participação no PIB brasileiro e representa o principal centro comercial e financeiro do 

Brasil. Em um estudo que investiga o impacto da criminalidade sobre o comportamento econômico 

para cidades do estado de São Paulo, de Mello e Zilberman (2008) encontram evidências de que o 

crime contra a propriedade afeta as decisões econômicas por meio de um aumento na poupança. 

Ademais, em 2018, 41,5% dos habitantes da cidade de São Paulo foi vitimizada de alguma forma, 

seja por roubo, furto, agressão ou estelionato (INSPER, 2018).  

Por meio da metodologia de séries temporais, estimamos o efeito da violência e da 

criminalidade, bem como do combate ao crime, sobre a confiança dos consumidores de São Paulo 

compreendendo o período entre janeiro de 2002 e dezembro de 2018 (dados mensais e um total de 

204 observações). Também são realizadas estimações para os índices de confiança desagregados 

em diferentes grupos de consumidores: idade (confiança dos consumidores acima e abaixo de trinta 

e cinco anos), renda (confiança dos consumidores que ganham mais ou menos de dez salários-

mínimos) e gênero (confiança dos consumidores homens e mulheres). Os resultados sugerem que 

a violência e a criminalidade impactam negativamente a confiança dos consumidores, enquanto o 
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combate ao crime é capaz de aumentar o otimismo dos consumidores. Em particular, as variáveis 

afetam os diferentes grupos de consumidores com magnitudes diferentes. 

 

6.2 Dados e metodologia 

 

A análise é baseada em dados de séries temporais para o município de São Paulo e 

compreende o período entre janeiro de 2002 e dezembro de 2018 (dados mensais e um total de 204 

observações).  

Em geral, a mensuração da confiança do consumidor é feita por meio do uso de indicadores 

que levam em conta pesquisas realizadas por meio de surveys. A base de dados da Federação do 

Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de São Paulo (FecomercioSP) fornece um índice 

de confiança dos consumidores para o município de São Paulo. O objetivo principal do Índice de 

Confiança do Consumidor (ICC) é identificar o sentimento dos consumidores quanto às suas 

condições financeiras, às suas perspectivas futuras e à situação econômica do país. O ICC varia de 

0 a 200, calculado com base em perguntas dicotômicas nos moldes do índice de confiança do 

consumidor elaborado pela Universidade de Michigan. Os dados são coletados utilizando cerca de 

2.200 consumidores no município de São Paulo. 

Além do ICC total, a FecomercioSP disponibiliza índices de confiança do consumidor 

desagregados em relação à renda, idade e gênero. No que tange à renda, tem-se os índices de 

confiança dos consumidores desagregados por aqueles que recebem mais, ou menos, do que 10 

salários mínimos (ICC_10_MORE e ICC_10_LESS). No que tange à idade, tem-se os índices de 

confiança dos consumidores desagregados por aqueles com mais ou menos do que 35 anos 

(ICC_AGE_MORE e ICC_AGE_LESS). Também são fornecidos os índices de confiança dos 

consumidores homens (ICC_M) e mulheres (ICC_F). No presente estudo, utilizamos o ICC e todas 

as suas desagregações como variáveis dependentes nas estimações. Na seção de robustez, também 

são utilizados como variáveis dependentes o Índice de Percepção do Consumidor acerca das 

Condições Econômicas Atuais (ICEA) e o Índice de Expectativas do Consumidor (IEC), bem como 

todas as suas subdivisões por renda, idade e gênero.  

Em relação aos principais regressores do estudo, analisamos os crimes contra a propriedade 

e contra as pessoas. Assim, dois indicadores são utilizados para medir o crime e a violência: 

TOTAL_THEFT, que se refere à soma dos registros de todos os tipos de roubos; HOMICIDES, que 
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se refere à soma dos registros de homicídios dolosos e culposos; e um indicador para medir o 

combate ao crime: SEIZED_WEAPONS, que se refere à quantidade total de armas apreendidas. Os 

dados foram obtidos a partir da base de dados de violência e produtividade policial para o município 

de São Paulo da Secretaria de Segurança Pública do Governo do Estado de São Paulo (SSP-SP). 

Além dos indicadores de crime, utilizamos variáveis de controle macroeconômicas 

consideradas relevantes pela literatura que aborda os determinantes da confiança do consumidor 

(ver Fuhrer, 1993; Beltran e Duree, 2003; de Boef e Kellsted, 2004; Konstantinou e Tagkalakis, 

2011). Essas variáveis são: crescimento do PIB (GROWTH); taxa de inflação (INF); taxa de juros 

real (RIR); taxa de desemprego (UNEMP).9  

Ademais, seguindo de Mendonça (2009) e Montes e Visconti (2016), os quais indicam que 

a credibilidade monetária é relevante para a confiança do consumidor brasileiro, este estudo utiliza 

o índice de credibilidade proposto por de Mendonça (2007). Neste estudo, a credibilidade (CRED) 

entra no modelo em primeira diferença (D_CRED), uma vez que a ideia é verificar o efeito dos 

ganhos (ou perdas) de credibilidade sobre a confiança do consumidor. 

A Tabela A.6.2 (Apêndice) apresenta as estatísticas descritivas das variáveis utilizadas no 

estudo.  

O modelo para explicar o índice de confiança do consumidor da cidade de São Paulo é 

formado pelas variáveis que compõem a equação (6.1) abaixo. Os sinais esperados para as relações 

são apresentados por meio de derivadas parciais: 

 

(6.1)  𝐼𝐶𝐶 = 𝑓(𝐺𝑅𝑂𝑊𝑇𝐻, 𝐼𝑁𝐹, 𝑅𝐼𝑅, 𝑈𝑁𝐸𝑀𝑃, 𝐷_𝐶𝑅𝐸𝐷, 𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿_𝑇𝐻𝐸𝐹𝑇, 𝐻𝑂𝑀𝐼𝐶𝐼𝐷𝐸𝑆, 𝑆𝐸𝐼𝑍𝐸𝐷_𝑊𝐸𝐴𝑃𝑂𝑁𝑆)  

 

𝜕𝑓

𝜕𝐺𝑅𝑂𝑊𝑇𝐻
> 0;

𝜕𝑓

𝜕𝐼𝑁𝐹
< 0;

𝜕𝑓

𝜕𝑅𝐼𝑅
< 0;

𝜕𝑓

𝜕𝑈𝑁𝐸𝑀𝑃
< 0;

𝜕𝑓

𝜕𝐷_𝐶𝑅𝐸𝐷
> 0;

𝜕𝑓

𝜕𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿_𝑇𝐻𝐸𝐹𝑇
< 0;

𝜕𝑓

𝜕𝐻𝑂𝑀𝐼𝐶𝐼𝐷𝐸𝑆
< 0;

𝜕𝑓

𝜕𝑆𝐸𝐼𝑍𝐸𝐷_𝑊𝐸𝐴𝑃𝑂𝑁𝑆
> 0 

 

A Tabela 6.1 apesenta as correlações entre cada variável explicativa e o ICC. Com exceção 

da variável SEIZED_WEAPONS, todas as demais variáveis apresentam os sinais esperados de 

acordo com a teoria. Os indicadores relativos ao crime e a violência possuem relação inversa com 

o ICC. 

 

 
9 A descrição e a fonte das variáveis de controle estão apresentadas na Tabela A.6.3 do Apêndice. 
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Tabela 6.1 

Correlação 

 

Nota: Tabela elaborada pelo autor. 

 

Uma primeira condição a ser analisada, antes de realizar as estimações, é checar se as séries 

são estacionárias. Neste sentido, o teste Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin (KPSS) foi aplicado. 

Os resultados reportados na Tabela A.6.2 no Apêndice revelam que todas as séries são 

estacionárias. 

Com base nas variáveis descritas acima, sete especificações baseadas na expressão básica 

(6.1) foram estimadas para o ICC e suas desagregações. O termo X é um vetor contendo as seguintes 

variáveis econômicas de controle: GROWTH-1, INF-1, RIR-1, UNEMP-1 e D_CRED. Assim: 

 

(6.2)  𝐼𝐶𝐶 = 𝑓(𝑋, 𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿_𝑇𝐻𝐸𝐹𝑇−1, 𝐻𝑂𝑀𝐼𝐶𝐼𝐷𝐸𝑆−1, 𝑆𝐸𝐼𝑍𝐸𝐷_𝑊𝐸𝐴𝑃𝑂𝑁𝑆−1) 

(6.3)  𝐼𝐶𝐶_10_𝑀𝑂𝑅𝐸 = 𝑓(𝑋, 𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿_𝑇𝐻𝐸𝐹𝑇−1, 𝐻𝑂𝑀𝐼𝐶𝐼𝐷𝐸𝑆−1, 𝑆𝐸𝐼𝑍𝐸𝐷_𝑊𝐸𝐴𝑃𝑂𝑁𝑆−1) 

(6.4)  𝐼𝐶𝐶_10_𝐿𝐸𝑆𝑆 = 𝑓(𝑋, 𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿_𝑇𝐻𝐸𝐹𝑇−1, 𝐻𝑂𝑀𝐼𝐶𝐼𝐷𝐸𝑆−1, 𝑆𝐸𝐼𝑍𝐸𝐷_𝑊𝐸𝐴𝑃𝑂𝑁𝑆−1) 

(6.5)  𝐼𝐶𝐶_𝐴𝐺𝐸_𝑀𝑂𝑅𝐸 = 𝑓(𝑋, 𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿_𝑇𝐻𝐸𝐹𝑇−1, 𝐻𝑂𝑀𝐼𝐶𝐼𝐷𝐸𝑆−1, 𝑆𝐸𝐼𝑍𝐸𝐷_𝑊𝐸𝐴𝑃𝑂𝑁𝑆−1) 

(6.6)  𝐼𝐶𝐶_𝐴𝐺𝐸_𝐿𝐸𝑆𝑆 = 𝑓(𝑋, 𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿_𝑇𝐻𝐸𝐹𝑇−1, 𝐻𝑂𝑀𝐼𝐶𝐼𝐷𝐸𝑆−1, 𝑆𝐸𝐼𝑍𝐸𝐷_𝑊𝐸𝐴𝑃𝑂𝑁𝑆−1) 

(6.7)  𝐼𝐶𝐶_𝑀 = 𝑓(𝑋, 𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿_𝑇𝐻𝐸𝐹𝑇−1, 𝐻𝑂𝑀𝐼𝐶𝐼𝐷𝐸𝑆−1, 𝑆𝐸𝐼𝑍𝐸𝐷_𝑊𝐸𝐴𝑃𝑂𝑁𝑆−1) 

(6.8)  𝐼𝐶𝐶_𝐹 = 𝑓(𝑋, 𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿_𝑇𝐻𝐸𝐹𝑇−1, 𝐻𝑂𝑀𝐼𝐶𝐼𝐷𝐸𝑆−1, 𝑆𝐸𝐼𝑍𝐸𝐷_𝑊𝐸𝐴𝑃𝑂𝑁𝑆−1) 

 

Com o objetivo de obter evidências robustas, todas as equações foram estimadas utilizando 

diferentes métodos: Mínimos Quadrados Ordinários (OLS), Método de Momentos Generalizados 

(GMM) – ambos utilizando matriz de correção de Newey-West – e Método de Momentos 

Variáveis ICC

ICC 1

GROWTH 0.43

INF -0.37

RIR -0.37

UNEMP -0.73

CRED 0.35

TOTAL_THEFT -0.53

HOMICIDES -0.19

SEIZED_WEAPONS -0.11
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Generalizados em dois estágios (GMM-2) – este último com matriz de Windmeijer (Windmeijer, 

2005).  

O GMM é utilizado com o intuito de lidar com problemas de endogeneidade e de 

identificação (Wooldridge, 2001; Hall, 2015). Ademais, o GMM apresenta estimadores robustos 

ainda que na presença de autocorrelação serial e heterocedasticidade de forma desconhecida, ou 

não-linearidade, o que é típico em modelos macroeconômicos de séries temporais (Hansen, 

1982).10 Seguindo Johnston (1984), nas estimações por GMM, os instrumentos foram datados do 

período t-1 ou anterior de modo a assegurar a exogeneidade.11 De acordo com Cragg (1983), as 

condições de sobreidentificação possuem um importante papel na seleção das variáveis 

instrumentais para aumentar a eficiência dos estimadores. Portanto, todas as estimações apresentam 

a estatística-J como um teste da validade das restrições de sobreidentificação, ou seja, a estatística-

J indica se a condição de ortogonalidade é satisfeita. 

 

6.3 Resultados 

 

A Tabela 6.2 reporta as estimações por OLS, e as Tabelas 6.3 e 6.4 apresentam os resultados 

obtido pelas estimações por GMM e GMM-2, respectivamente. Os resultados mostram que as 

estimações por GMM e GMM-2 não alteram os sinais dos coeficientes obtidos pelas estimações 

por OLS. Ademais, pela estatística-J, todas as estimações por GMM e GMM-2 indicam que as 

condições de sobreidentificação são válidas.  

Os coeficientes estimados para TOTAL_THEFT, HOMICIDES e SEIZED_WEAPONS 

apresentaram os sinais esperados em todas as estimações. A variável TOTAL_THEFTS apresentou 

coeficientes com sinais negativos e com significância estatística em todas as estimações, e as 

variáveis HOMICIDES e SEIZED_WEAPONS apresentaram coeficientes com sinais negativos e 

positivos, respectivamente, e com significância estatística em todas as estimações por GMM e 

GMM-2. Estas evidências sugerem que, se por um lado, o crime e a violência deterioram a 

confiança dos consumidores, por outro, o combate ao crime é capaz de elevar o otimismo dos 

consumidores. Estes resultados foram encontrados para todas as estimações realizadas para o ICC 

 
10 Conforme Wooldridge (2001, p.95) aponta: “to obtain a more efficient estimator than two-stage least squares (or 

ordinary least squares), one must have overriding restrictions”. 
11 A Tabela A.6.4 no Apêndice apresenta a lista de instrumentos utilizados em cada estimação por GMM e GMM-2. 
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e para todos os índices desagregados por grupos de consumidores, independentemente de idade, 

renda ou gênero. Estes achados indicam que o crime e a violência são prejudiciais para a confiança 

dos consumidores do município de São Paulo, tanto para a formação de expectativas como para a 

percepção da situação financeira atual. Por outro lado, o combate ao crime aumenta o otimismo 

dos consumidores tanto para o presente quanto para o futuro. Estas evidências complementam os 

resultados já encontrados na literatura, que identificam um efeito negativo do crime e da violência 

sobre o consumo (de Mello e Zilberman, 2008; Mejía e Restrepo, 2016; Adekoya e Razak, 2017). 

Analisando os coeficientes estimados para as variáveis de controle, a variável GROWTH 

apresentou sinal positivo e significância estatística em todas as estimações. Portanto, a atividade 

econômica possui um impacto positivo na confiança dos consumidores. Por outro lado, o efeito de 

INF sobre a confiança dos consumidores é negativo em todas as estimações e significativo em 

todas as estimações por GMM e GMM-2, o que indica que altas taxas de inflação refletem 

instabilidade macroeconômica e, por consequência, afeta negativamente a confiança do 

consumidor. As estimações para a taxa de juros real (RIR) apresentaram sinais negativos e 

significantes em todas as estimações. Neste sentido, uma vez que altas taxas de juros reais implicam 

maiores custos para o consumidor, uma taxa de juros real alta impacta negativamente as 

expectativas dos consumidores. No que diz respeito ao efeito do desemprego, os coeficientes 

obtidos para UNEMP apresentam sinais negativos e significantes em todas as estimações, o que 

indica que o desemprego afeta negativamente a confiança dos consumidores. Ademais, D_CRED 

apresentou coeficientes positivos e significantes em todas as estimações. Neste sentido, 

consumidores ficam mais otimistas em um ambiente de estabilidade monetária. Portanto, os 

achados obtidos para as variáveis de controle corroboram os achados da literatura (e.g., Fuhrer, 

1993; Beltran e Duree, 2003; de Boef e Kellsted, 2004; de Mendonça, 2009; Konstantinou e 

Tagkalakis, 2011; Montes e Visconti, 2016). 
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Tabela 6.2 

Estimações por OLS 

 

Nota: Tabela elaborada pelo autor. Níveis de significância marginal: *** denota .01, ** denota .05 e * denota .10. Erros padrão estão em parênteses (Newey-West). 

 

 

 

Regressores ICC ICC_10_MORE ICC_10_LESS ICC_AGE_MORE ICC_AGE_LESS ICC_M ICC_F

C 230.723*** 225.819*** 232.977*** 224.803*** 235.242*** 236.537*** 225.466***

(16.117) (19.002) (15.150) (16.596) (15.938) (16.163) (16.162)

GROWTH (-1) 3.477*** 3.537** 3.449*** 3.430** 3.536*** 3.805*** 3.158**

(1.242) (1.406) (1.202) (1.354) (1.209) (1.248) (1.248)

INF (-1) -0.456 -0.317 -0.523 0.078 -0.786 -0.566 -0.366

(0.784) (0.862) (0.770) (0.822) (0.764) (0.789) (0.784)

RIR (-1) -1.991*** -2.290*** -1.851*** -2.196*** -1.883*** -1.899*** -2.069***

(0.670) (0.740) (0.667) (0.666) (0.681) (0.670) (0.680)

UNEMP (-1) -4.365*** -1.961** -5.493*** -4.224*** -4.474*** -4.377*** -4.364***

(-4.365) (0.961) (0.801) (0.870) (0.825) (0.819) (0.854)

D_CRED 0.204** 0.223** 0.194** 0.218** 0.192** 0.223** 0.184**

(0.090) (0.090) (0.097) (0.099) (0.087) (0.092) (0.090)

TOTAL_THEFT (-1) -0.004*** -0.005*** -0.003*** -0.004*** -0.004*** -0.004*** -0.004***

(0.001) (0.001) (0.001) (0.001) (0.001) (0.001) (0.001)

HOMICIDES (-1) -0.059* -0.012 -0.081** -0.052* -0.065** -0.074** -0.044

(0.030) (0.031) (0.031) (0.030) (0.031) (0.030) (0.031)

SEIZED_WEAPONS (-1) 0.027** 0.026 0.027** 0.027** 0.027** 0.025** 0.029**

(0.013) (0.016) (0.012) (0.013) (0.013) (0.012) (0.014)

R² 0.719 0.615 0.758 0.692 0.731 0.738 0.698

R² ajustado 0.708 0.599 0.748 0.679 0.720 0.727 0.685

Estatística F 62.189 38.719 75.910 54.357 65.924 68.227 55.923

P-valor (estatística F) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Ramsey reset (1) 3.681 1.556 3.766 3.998 3.417 3.272 3.909

Prob (Ramsey) 0.000 0.121 0.000 0.000 0.001 0.001 0.000

Jarque Bera 2.575 2.931 3.069 2.987 2.580 2.367 2.584

Prob (Jarque Bera) 0.276 0.231 0.216 0.225 0.275 0.306 0.275
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Tabela 6.3 

Estimações por GMM 

 

Nota: Tabela elaborada pelo autor. Níveis de significância marginal: *** denota .01, ** denota .05 e * denota .10. Erros padrão estão em parênteses (Newey-West). 

 

 

 

 

 

Regressores ICC ICC_10_MORE ICC_10_LESS ICC_AGE_MORE ICC_AGE_LESS ICC_M ICC_F

C 235.146*** 222.490*** 225.667*** 216.217*** 235.543*** 230.334*** 223.348***

(18.466) (16.765) (20.269) (15.464) (13.412) (13.585) (14.069)

GROWTH (-1) 4.043** 4.143** 4.113** 5.454*** 4.266*** 5.623*** 4.333***

(1.766) (1.686) (1.712) (1.721) (1.241) (1.203) (1.431)

INF (-1) -1.292* -1.254* -1.417** -1.108* -1.751*** -1.117** -0.938*

(0.746) (0.702) (0.711) (0.659) (0.601) (0.512) (0.540)

RIR (-1) -2.912*** -3.435*** -3.134*** -2.932*** -2.901*** -2.545*** -2.615***

(0.724) (0.731) (0.669) (0.617) (0.581) (0.449) (0.626)

UNEMP (-1) -4.427*** -1.615** -5.235*** -3.366*** -3.966*** -3.990*** -3.830***

(0.944) (0.833) (0.904) (0.679) (0.688) (0.633) (0.656)

D_CRED 1.617*** 1.345*** 1.306*** 1.532*** 1.289*** 1.019*** 1.000***

(0.311) (0.304) (0.353) (0.328) (0.321) (0.256) (0.266)

TOTAL_THEFT (-1) -0.004*** -0.005*** -0.003*** -0.004*** -0.004*** -0.004*** -0.004***

(0.001) (0.001) (0.001) (0.001) (0.001) (0.001) (0.001)

HOMICIDES (-1) -0.099* -0.077* -0.140** -0.079* -0.083** -0.097*** -0.082**

(0.053) (0.046) (0.058) (0.044) (0.040) (0.033) (0.032)

SEIZED_WEAPONS (-1) 0.061** 0.076*** 0.078*** 0.051** 0.054*** 0.045*** 0.055***

(0.025) (0.025) (0.028) (0.022) (0.020) (0.016) (0.019)

R² 0.323 0.331 0.486 0.358 0.496 0.597 0.551

R² ajustado 0.294 0.303 0.464 0.331 0.474 0.580 0.532

Estatística J 20.833 24.918 23.487 24.424 24.208 28.050 26.755

P-valor (estatística J) 0.531 0.524 0.491 0.607 0.719 0.712 0.585

Rank (nº de instrumentos) 31 35 33 36 38 42 38



54 

 

Tabela 6.4 

Estimações por GMM-2 

 

Nota: Tabela elaborada pelo autor. Níveis de significância marginal: *** denota .01, ** denota .05 e * denota .10. Erros padrão estão em parênteses (Windmeijer). 

 

 

Regressores ICC ICC_10_MORE ICC_10_LESS ICC_AGE_MORE ICC_AGE_LESS ICC_M ICC_F

C 206.397*** 195.454*** 211.566*** 222.586*** 232.447*** 242.138*** 220.356***

(37.873) (26.734) (35.827) (28.346) (28.895) (28.810) (29.604)

GROWTH (-1) 6.196* 5.815** 5.194* 5.837* 5.192* 4.908* 4.660*

(3.472) (2.304) (2.692) (3.120) (3.045) (2.874) (2.797)

INF (-1) -1.831* -2.147* -2.167* -1.437* -1.522* -1.705** -1.488*

(1.085) (1.262) (1.230) (0.865) (0.915) (0.815) (0.891)

RIR (-1) -2.481* -2.988** -2.683*** -2.351** -2.265** -2.033* -2.172**

(1.347) (1.245) (1.003) (1.080) (1.095) (1.086) (1.056)

UNEMP (-1) -3.443** -2.193* -4.798*** -4.097** -4.129** -4.890*** -4.748***

(1.688) (1.312) (1.606) (1.680) (1.614) (1.754) (1.638)

D_CRED 1.434*** 0.870** 0.810** 1.552*** 1.048*** 1.266*** 1.230***

(0.519) (0.407) (0.332) (0.515) (0.393) (0.388) (0.439)

TOTAL_THEFT (-1) -0.004** -0.004** -0.003** -0.004*** -0.004*** -0.004** -0.004*

(0.002) (0.002) (0.001) (0.002) (0.001) (0.002) (0.002)

HOMICIDES (-1) -0.173* -0.106* -0.195** -0.145* -0.156* -0.159* -0.149*

(0.093) (0.063) (0.085) (0.075) (0.081) (0.086) (0.080)

SEIZED_WEAPONS (-1) 0.088** 0.090** 0.095** 0.068* 0.073** 0.066* 0.076*

(0.044) (0.038) (0.039) (0.036) (0.035) (0.038) (0.038)

R² 0.338 0.413 0.577 0.294 0.531 0.474 0.418

R² ajustado 0.310 0.388 0.558 0.264 0.511 0.451 0.393

Estatística J 25.549 23.515 25.727 21.243 26.510 23.760 24.240

P-valor (estatística J) 0.488 0.861 0.588 0.679 0.697 0.694 0.717

Rank (nº de instrumentos) 35 41 37 34 40 37 38
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Com o objetivo de ampliar a investigação, são realizadas estimações para dois indicadores 

derivados do ICC: o Índice das Condições Econômicas Atuais (ICEA), que mede a percepção dos 

consumidores em relação à situação atual das suas finanças e da economia; e o Índice de 

Expectativas do Consumidor (IEC), que mensura o sentimento dos consumidores acerca do futuro 

das suas condições financeiras e da economia. Além disso, estes dois indicadores possuem as 

mesmas desagregações em relação à renda, idade e gênero. 

As Tabelas 6.5, 6.6 e 6.7 apresentam as estimações para o ICEA e suas desagregações por 

OLS, GMM e GMM-2, respectivamente. As especificações são as seguintes: 

 

(6.9)  𝐼𝐶𝐸𝐴 = 𝑓(𝑋, 𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿_𝑇𝐻𝐸𝐹𝑇−1, 𝐻𝑂𝑀𝐼𝐶𝐼𝐷𝐸𝑆−1, 𝑆𝐸𝐼𝑍𝐸𝐷_𝑊𝐸𝐴𝑃𝑂𝑁𝑆−1) 

(6.10)  𝐼𝐶𝐸𝐴_10_𝑀𝑂𝑅𝐸 = 𝑓(𝑋, 𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿_𝑇𝐻𝐸𝐹𝑇−1, 𝐻𝑂𝑀𝐼𝐶𝐼𝐷𝐸𝑆−1, 𝑆𝐸𝐼𝑍𝐸𝐷_𝑊𝐸𝐴𝑃𝑂𝑁𝑆−1) 

(6.11)  𝐼𝐶𝐸𝐴_10_𝐿𝐸𝑆𝑆 = 𝑓(𝑋, 𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿_𝑇𝐻𝐸𝐹𝑇−1, 𝐻𝑂𝑀𝐼𝐶𝐼𝐷𝐸𝑆−1, 𝑆𝐸𝐼𝑍𝐸𝐷_𝑊𝐸𝐴𝑃𝑂𝑁𝑆−1) 

(6.12)  𝐼𝐶𝐸𝐴_𝐴𝐺𝐸_𝑀𝑂𝑅𝐸 = 𝑓(𝑋, 𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿_𝑇𝐻𝐸𝐹𝑇−1, 𝐻𝑂𝑀𝐼𝐶𝐼𝐷𝐸𝑆−1, 𝑆𝐸𝐼𝑍𝐸𝐷_𝑊𝐸𝐴𝑃𝑂𝑁𝑆−1) 

(6.13)  𝐼𝐶𝐸𝐴_𝐴𝐺𝐸_𝐿𝐸𝑆𝑆 = 𝑓(𝑋, 𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿_𝑇𝐻𝐸𝐹𝑇−1, 𝐻𝑂𝑀𝐼𝐶𝐼𝐷𝐸𝑆−1, 𝑆𝐸𝐼𝑍𝐸𝐷_𝑊𝐸𝐴𝑃𝑂𝑁𝑆−1) 

(6.14)  𝐼𝐶𝐸𝐴_𝑀 = 𝑓(𝑋, 𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿_𝑇𝐻𝐸𝐹𝑇−1, 𝐻𝑂𝑀𝐼𝐶𝐼𝐷𝐸𝑆−1, 𝑆𝐸𝐼𝑍𝐸𝐷_𝑊𝐸𝐴𝑃𝑂𝑁𝑆−1) 

(6.15)  𝐼𝐶𝐸𝐴_𝐹 = 𝑓(𝑋, 𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿_𝑇𝐻𝐸𝐹𝑇−1, 𝐻𝑂𝑀𝐼𝐶𝐼𝐷𝐸𝑆−1, 𝑆𝐸𝐼𝑍𝐸𝐷_𝑊𝐸𝐴𝑃𝑂𝑁𝑆−1) 

 

As Tabelas 6.8, 6.9 e 6.10 apresentam as estimações para o IEC e suas desagregações por 

OLS, GMM e GMM-2, respectivamente. As especificações são as seguintes: 

 

(6.16)  𝐼𝐸𝐶 = 𝑓(𝑋, 𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿_𝑇𝐻𝐸𝐹𝑇−1, 𝐻𝑂𝑀𝐼𝐶𝐼𝐷𝐸𝑆−1, 𝑆𝐸𝐼𝑍𝐸𝐷_𝑊𝐸𝐴𝑃𝑂𝑁𝑆−1) 

(6.17)  𝐼𝐸𝐶_10_𝑀𝑂𝑅𝐸 = 𝑓(𝑋, 𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿_𝑇𝐻𝐸𝐹𝑇−1, 𝐻𝑂𝑀𝐼𝐶𝐼𝐷𝐸𝑆−1, 𝑆𝐸𝐼𝑍𝐸𝐷_𝑊𝐸𝐴𝑃𝑂𝑁𝑆−1) 

(6.18)  𝐼𝐸𝐶_10_𝐿𝐸𝑆𝑆 = 𝑓(𝑋, 𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿_𝑇𝐻𝐸𝐹𝑇−1, 𝐻𝑂𝑀𝐼𝐶𝐼𝐷𝐸𝑆−1, 𝑆𝐸𝐼𝑍𝐸𝐷_𝑊𝐸𝐴𝑃𝑂𝑁𝑆−1) 

(6.19)  𝐼𝐸𝐶_𝐴𝐺𝐸_𝑀𝑂𝑅𝐸 = 𝑓(𝑋, 𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿_𝑇𝐻𝐸𝐹𝑇−1, 𝐻𝑂𝑀𝐼𝐶𝐼𝐷𝐸𝑆−1, 𝑆𝐸𝐼𝑍𝐸𝐷_𝑊𝐸𝐴𝑃𝑂𝑁𝑆−1) 

(6.20)  𝐼𝐸𝐶_𝐴𝐺𝐸_𝐿𝐸𝑆𝑆 = 𝑓(𝑋, 𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿_𝑇𝐻𝐸𝐹𝑇−1, 𝐻𝑂𝑀𝐼𝐶𝐼𝐷𝐸𝑆−1, 𝑆𝐸𝐼𝑍𝐸𝐷_𝑊𝐸𝐴𝑃𝑂𝑁𝑆−1) 

(6.21)  𝐼𝐸𝐶_𝑀 = 𝑓(𝑋, 𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿_𝑇𝐻𝐸𝐹𝑇−1, 𝐻𝑂𝑀𝐼𝐶𝐼𝐷𝐸𝑆−1, 𝑆𝐸𝐼𝑍𝐸𝐷_𝑊𝐸𝐴𝑃𝑂𝑁𝑆−1) 

(6.22)  𝐼𝐸𝐶_𝐹 = 𝑓(𝑋, 𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿_𝑇𝐻𝐸𝐹𝑇−1, 𝐻𝑂𝑀𝐼𝐶𝐼𝐷𝐸𝑆−1, 𝑆𝐸𝐼𝑍𝐸𝐷_𝑊𝐸𝐴𝑃𝑂𝑁𝑆−1) 

 

Os resultados, em geral, reforçam a hipótese de que o crime e a violência deterioram a 

confiança dos consumidores. Por sua vez, o combate ao crime – medido pela variável 

SEIZED_WEAPONS – aumenta a sensação de segurança para a população e influencia 
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positivamente a percepção dos consumidores acerca da situação atual e futura das suas condições 

financeiras e da economia. O crime e a violência são capazes de deteriorar a percepção dos 

consumidores em relação à situação econômica atual (índice de condições atuais) e deteriorar as 

expectativas a respeito do futuro da economia (índice de expectativas), independentemente de 

renda, idade ou gênero. Ademais, os resultados para as variáveis de controle – com exceção do 

coeficiente estimado para UNEMP na equação (6.17) – corroboram a perspectiva teórica e os 

achados anteriores. 
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Tabela 6.5 

Estimações por OLS 

 

Nota: Tabela elaborada pelo autor. Níveis de significância marginal: *** denota .01, ** denota .05 e * denota .10. Erros padrão estão em parênteses (Newey-West). 

 

 

 

Regressores ICEA ICEA_10_MORE ICEA_10_LESS ICEA_AGE_MORE ICEA_AGE_LESS ICEA_M ICEA_F

C 273.876*** 276.364*** 273.276*** 267.928*** 278.067*** 276.111*** 272.183***

(16.414) (18.174) (16.070) (16.842) (16.411) (16.774) (16.251)

GROWTH (-1) 4.821*** 4.870*** 4.822*** 4.738*** 4.915*** 4.934*** 4.705***

(1.262) (1.347) (1.253) (1.405) (1.231) (1.270) (1.277)

INF (-1) -2.517*** -2.538** -2.490*** -1.894** -2.879*** -2.587*** -2.462***

(0.930) (0.985) (0.917) (0.920) (0.945) (0.955) (0.911)

RIR (-1) -1.589** -1.401* -1.686** -1.857*** -1.460** -1.566** -1.598**

(0.666) (0.738) (0.652) (0.675) (0.678) (0.687) (0.659)

UNEMP (-1) -9.781*** -8.131*** -10.556*** -10.023*** -9.632*** -9.581*** -9.992***

(0.818) (0.858) (0.819) (0.869) (0.808) (0.797) (0.850)

D_CRED 0.179* 0.146 0.202* 0.212** 0.154 0.199* 0.159

(0.104) (0.116) (0.104) (0.106) (0.105) (0.106) (0.104)

TOTAL_THEFT (-1) -0.004*** -0.005*** -0.003*** -0.004*** -0.004*** -0.004*** -0.004***

(0.001) (0.001) (0.001) (0.001) (0.001) (0.001) (0.001)

HOMICIDES (-1) -0.053* -0.039 -0.061** -0.043 -0.062* -0.069** -0.038

(0.029) (0.034) (0.028) (0.028) (0.031) (0.029) (0.030)

SEIZED_WEAPONS (-1) 0.025* 0.034** 0.020 0.028* 0.024* 0.024** 0.025*

(0.012) (0.014) (0.012) (0.014) (0.012) (0.012) (0.013)

R² 0.860 0.803 0.872 0.845 0.862 0.859 0.855

R² ajustado 0.854 0.795 0.867 0.838 0.856 0.853 0.849

Estatística F 148.429 99.143 165.731 132.343 151.521 147.596 143.125

P-valor (estatística F) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Ramsey reset (1) 2.167 0.334 2.789 2.308 2.072 2.337 1.931

Prob (Ramsey) 0.032 0.739 0.006 0.022 0.040 0.021 0.055

Jarque Bera 1.072 1.270 1.788 1.372 0.802 0.320 1.884

Prob (Jarque Bera) 0.585 0.530 0.409 0.504 0.669 0.851 0.389
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Tabela 6.6 

Estimações por GMM 

 

Nota: Tabela elaborada pelo autor. Níveis de significância marginal: *** denota .01, ** denota .05 e * denota .10. Erros padrão estão em parênteses (Newey-West). 

 

 

 

 

 

Regressores ICEA ICEA_10_MORE ICEA_10_LESS ICEA_AGE_MORE ICEA_AGE_LESS ICEA_M ICEA_F

C 270.355*** 242.076*** 236.402*** 241.133 257.223*** 267.358*** 263.605***

(19.937) (24.747) (25.270) (22.365) (20.037) (18.567) (20.465)

GROWTH (-1) 6.424*** 8.428*** 8.356*** 9.558*** 8.118*** 7.432*** 6.818***

(1.814) (2.003) (1.914) (2.084) (1.797) (1.548) (1.701)

INF (-1) -3.313*** -1.920* -2.114** -1.815** -2.950*** -2.984*** -2.542***

(0.854) (1.083) (0.967) (0.753) (0.776) (0.703) (0.824)

RIR (-1) -2.666*** -5.033*** -4.022*** -3.038*** -2.792*** -2.559*** -2.701***

(0.662) (1.392) (0.841) (0.769) (0.582) (0.563) (0.712)

UNEMP (-1) -9.560*** -5.764*** -8.954*** -8.740*** -8.749*** -9.196*** -9.170***

(0.943) (1.156) (1.120) (0.997) (0.943) (0.817) (0.945)

D_CRED 1.562*** 1.499*** 1.093*** 1.286*** 1.266*** 1.357*** 1.158***

(0.312) (0.440) (0.377) (0.435) (0.251) (0.231) (0.346)

TOTAL_THEFT (-1) -0.003*** -0.005*** -0.003** -0.004*** -0.004*** -0.004*** -0.004***

(0.001) (0.001) (0.001) (0.001) (0.001) (0.001) (0.001)

HOMICIDES (-1) -0.109* -0.187** -0.295*** -0.212*** -0.230*** -0.160*** -0.155***

(0.061) (0.083) (0.085) (0.074) (0.062) (0.051) (0.054)

SEIZED_WEAPONS (-1) 0.060** 0.129*** 0.138*** 0.099*** 0.103*** 0.070*** 0.083***

(0.024) (0.039) (0.039) (0.035) (0.024) (0.021) (0.024)

R² 0.693 0.570 0.709 0.695 0.699 0.723 0.744

R² ajustado 0.680 0.552 0.697 0.682 0.686 0.712 0.733

Estatística J 18.845 17.468 18.540 21.921 21.852 21.909 22.413

P-valor (estatística J) 0.654 0.622 0.293 0.341 0.744 0.857 0.665

Rank (nº de instrumentos) 31 29 25 29 36 39 35
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Tabela 6.7 

Estimações por GMM-2 

 

Nota: Tabela elaborada pelo autor. Níveis de significância marginal: *** denota .01, ** denota .05 e * denota .10. Erros padrão estão em parênteses (Windmeijer). 

 

 

 

 

 

Regressores ICEA ICEA_10_MORE ICEA_10_LESS ICEA_AGE_MORE ICEA_AGE_LESS ICEA_M ICEA_F

C 277.719*** 280.313*** 264.748*** 261.570*** 272.803*** 262.742*** 255.376***

(35.565) (35.940) (35.165) (36.356) (35.355) (32.321) (38.936)

GROWTH (-1) 6.797** 7.244** 6.883** 7.780** 6.925** 7.897*** 7.894**

(3.191) (3.101) (3.159) (3.262) (3.181) (2.718) (3.073)

INF (-1) -2.722** -2.410* -3.110** -2.223** -2.845** -3.033** -2.636**

(1.247) (1.253) (1.364) (1.088) (1.402) (1.222) (1.325)

RIR (-1) -2.675** -2.161** -2.907*** -2.316** -2.197* -2.597** -2.705*

(1.040) (1.034) (1.063) (1.027) (1.240) (1.085) (1.382)

UNEMP (-1) -9.577*** -7.742*** -10.319*** -9.534*** -9.578*** -9.054*** -8.813***

(1.695) (1.622) (1.595) (1.567) (1.662) (1.342) (1.697)

D_CRED 1.602*** 1.492** 1.366*** 1.095* 0.893** 1.200** 1.191*

(0.497) (0.590) (0.484) (0.661) (0.358) (0.486) (0.619)

TOTAL_THEFT (-1) -0.004*** -0.006*** -0.003* -0.004*** -0.004** -0.004** -0.004***

(0.001) (0.001) (0.001) (0.001) (0.001) (0.001) (0.001)

HOMICIDES (-1) -0.143* -0.134* -0.165* -0.149* -0.174* -0.154* -0.207*

(0.085) (0.080) (0.090) (0.087) (0.104) (0.081) (0.120)

SEIZED_WEAPONS (-1) 0.065* 0.071** 0.074* 0.069* 0.075* 0.067* 0.101*

(0.035) (0.034) (0.038) (0.036) (0.043) (0.036) (0.058)

R² 0.676 0.631 0.738 0.755 0.786 0.751 0.717

R² ajustado 0.663 0.615 0.727 0.745 0.776 0.740 0.705

Estatística J 18.352 19.638 21.380 23.653 25.612 21.631 19.593

P-valor (estatística J) 0.684 0.663 0.616 0.699 0.739 0.798 0.483

Rank (nº de instrumentos) 31 32 33 37 40 37 29



60 

 

Tabela 6.8 

Estimações por OLS 

 

Nota: Tabela elaborada pelo autor. Níveis de significância marginal: *** denota .01, ** denota .05 e * denota .10. Erros padrão estão em parênteses (Newey-West). 

 

 

 

Regressores IEC IEC_10_MORE IEC_10_LESS IEC_AGE_MORE IEC_AGE_LESS IEC_M IEC_F

C 201.954*** 191.912*** 206.619*** 196.052*** 206.691*** 210.154*** 194.321***

(19.144) (22.885) (18.074) (19.661) (18.918) (18.983) (19.373)

GROWTH (-1) 2.581* 2.638 2.555* 2.558* 2.617* 3.051** 2.126

(1.391) (1.635) (1.359) (1.487) (1.363) (1.387) (1.410)

INF (-1) 0.917 1.157 0.803 1.392 0.609 0.781 1.030

(0.796) (0.891) (0.800) (0.856) (0.764) (0.775) (0.822)

RIR (-1) -2.259*** -2.879*** -1.968*** -2.421*** -2.165*** -2.121*** -2.382***

(0.746) (0.848) (0.747) (0.743) (0.753) (0.728) (0.773)

UNEMP (-1) -0.753 2.152* -2.119** -0.357 -1.036 -0.907 -0.612

(0.946) (1.136) (0.902) (0.982) (0.935) (0.932) (0.965)

D_CRED 0.220** 0.271*** 0.196* 0.221** 0.218** 0.239** 0.201**

(0.099) (0.095) (0.109) (0.111) (0.095) (0.099) (0.101)

TOTAL_THEFT (-1) -0.004*** -0.005*** -0.003*** -0.004*** -0.004*** -0.004*** -0.004***

(0.001) (0.001) (0.001) (0.001) (0.001) (0.001) (0.001)

HOMICIDES (-1) -0.062* 0.006 -0.094*** -0.058* -0.066** -0.077** -0.047

(0.032) (0.031) (0.034) (0.032) (0.032) (0.031) (0.033)

SEIZED_WEAPONS (-1) 0.028** 0.020 0.031** 0.027* 0.029** 0.025* 0.030**

(0.013) (0.018) (0.012) (0.014) (0.014) (0.013) (0.014)

R² 0.443 0.382 0.505 0.406 0.464 0.498 0.390

R² ajustado 0.420 0.356 0.484 0.382 0.442 0.477 0.365

Estatística F 19.337 14.998 24.752 16.615 21.007 24.113 15.546

P-valor (estatística F) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Ramsey reset (1) 2.477 1.374 2.211 2.318 2.513 1.685 3.118

Prob (Ramsey) 0.014 0.171 0.028 0.021 0.012 0.093 0.002

Jarque Bera 3.827 3.323 2.890 5.180 3.099 4.010 2.942

Prob (Jarque Bera) 0.147 0.189 0.235 0.074 0.212 0.134 0.229
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Tabela 6.9 

Estimações por GMM 

 

Nota: Tabela elaborada pelo autor. Níveis de significância marginal: *** denota .01, ** denota .05 e * denota .10. Erros padrão estão em parênteses (Newey-West). 

 

 

 

 

 

Regressores IEC IEC_10_MORE IEC_10_LESS IEC_AGE_MORE IEC_AGE_LESS IEC_M IEC_F

C 193.016*** 214.836*** 185.505*** 194.915*** 180.402*** 184.656*** 174.522***

(15.859) (26.566) (14.984) (18.696) (16.116) (16.908) (20.377)

GROWTH (-1) 3.256** 1.440 4.013*** 3.836** 3.978*** 4.124*** 3.868**

(1.291) (2.149) (1.255) (1.724) (1.407) (1.423) (1.604)

INF (-1) -0.240 1.292 -1.146* 1.220 -1.283* -1.107 -0.814

(0.683) (1.107) (0.672) (0.742) (0.759) (0.834) (0.917)

RIR (-1) -2.268*** -4.131*** -2.204*** -2.751*** -2.247*** -2.779*** -2.773***

(0.656) (0.911) (0.651) (0.682) (0.645) (0.748) (0.780)

UNEMP (-1) -1.011 1.823 -1.973** -1.115 -0.867 -0.831 -0.530

(0.834) (1.135) (0.785) (1.345) (0.847) (0.903) (0.962)

D_CRED 0.384*** 1.024** 0.622*** 0.429** 0.656*** 0.571*** 0.611**

(0.145) (0.440) (0.213) (0.177) (0.847) (0.208) (0.274)

TOTAL_THEFT (-1) -0.003*** -0.006*** -0.002*** -0.004*** -0.002*** -0.003*** -0.003***

(0.001) (0.001) (0.001) (0.001) (0.001) (0.001) (0.001)

HOMICIDES (-1) -0.075* -0.047 -0.111*** -0.116** -0.076* -0.115** -0.120**

(0.038) (0.072) (0.038) (0.056) (0.043) (0.046) (0.052)

SEIZED_WEAPONS (-1) 0.051*** 0.068* 0.065*** 0.062*** 0.056*** 0.075*** 0.085***

(0.018) (0.036) (0.020) (0.020) (0.020) (0.024) (0.026)

R² 0.370 0.174 0.318 0.278 0.323 0.305 0.173

R² ajustado 0.342 0.139 0.288 0.247 0.294 0.275 0.137

Estatística J 28.473 22.814 27.979 29.544 26.744 26.642 25.637

P-valor (estatística J) 0.545 0.197 0.571 0.639 0.532 0.428 0.371

Rank (nº de instrumentos) 39 27 39 42 37 35 33
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Tabela 6.10 

Estimações por GMM-2 

 

Nota: Tabela elaborada pelo autor. Níveis de significância marginal: *** denota .01, ** denota .05 e * denota .10. Erros padrão estão em parênteses (Windmeijer). 

Regressores IEC IEC_10_MORE IEC_10_LESS IEC_AGE_MORE IEC_AGE_LESS IEC_M IEC_F

C 192.830*** 196.139*** 194.609*** 183.043*** 179.536*** 195.476*** 172.513***

(28.830) (32.895) (26.767) (26.880) (26.788) (28.344) (29.478)

GROWTH (-1) 4.131* 3.712 3.591* 4.263* 4.855** 4.383* 4.327*

(2.379) (2.813) (2.121) (2.571) (2.444) (2.553) (2.345)

INF (-1) -0.412 0.191 -1.046 -0.010 -0.412 -0.310 -0.068

(1.118) 1.270) (1.123) (1.180) (1.005) (1.050) (1.113)

RIR (-1) -2.034* -3.222** -2.017* -2.643** -2.202* -2.479* -2.609*

(1.215) (1.252) (1.179) (1.313) (1.288) (1.264) (1.496)

UNEMP (-1) -0.761 1.833 -2.351* -0.328 -0.770 -1.067 -0.074

(1.326) (1.622) (1.386) (1.329) (1.277) (1.366) (1.479)

D_CRED 0.421** 0.407 0.534* 0.572** 0.499* 0.619** 0.342*

(0.205) (0.270) (0.318) (0.264) (0.295) (0.294) (0.199)

TOTAL_THEFT (-1) -0.004** -0.006*** -0.003** -0.004*** -0.003** -0.004** -0.004***

(0.002) (0.002) (0.001) (001) (0.001) (0.001) (0.001)

HOMICIDES (-1) -0.103* -0.014 -0.115** -0.124** -0.109* -0.111* -0.122*

(0.059) (0.063) (0.057) (0.060) (0.064) (0.059) (0.068)

SEIZED_WEAPONS (-1) 0.058** 0.045 0.066** 0.073** 0.063** 0.062* 0.081**

(0.026) (0.034) (0.030) (0.035) (0.029) (0.032) (0.034)

R² 0.314 0.333 0.328 0.224 0.340 0.340 0.250

R² ajustado 0.284 0.304 0.299 0.190 0.311 0.312 0.217

Estatística J 30.096 26.673 28.888 29.471 26.692 26.372 27.917

P-valor (estatística J) 0.782 0.640 0.757 0.806 0.842 0.879 0.859

Rank (nº de instrumentos) 46 39 44 46 44 45 46
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6.4 Discussão 

 

De acordo com a literatura, o impacto negativo da criminalidade e da violência sobre o 

consumo pode ocorrer por meio de diferentes canais. Este estudo fornece evidências, nunca antes 

apresentadas, de que um desses canais é o canal das expectativas, por meio da confiança do 

consumidor. 

Com objetivo de obter um panorama de como o crime e a violência estão evoluindo ano a 

ano dentro do período analisado, a Tabela 6.11 apresenta, em valores absolutos, a evolução das 

seguintes variáveis: TOTAL_THEFT, HOMICIDES e SEIZED_WEAPONS. Analisando os dados 

para o município de São Paulo, observa-se que a variável TOTAL_THEFT possui os números mais 

alarmantes. Além disso, embora o número de homicídios (HOMICIDES) por ano tenha tido uma 

queda considerável, a cidade de São Paulo ainda registra mais de mil homicídios por ano. Por sua 

vez, o número de armas apreendidas (SEIZED_WEAPONS) apresenta uma trajetória de queda 

desde 2002. O elevado número de crimes contra as pessoas – mensurado principalmente pelas 

variáveis TOTAL_THEFT e HOMICIDES – aumenta o medo do crime e altera os hábitos e a rotina 

da população, o que afeta a tomada de decisão de consumidores. 

 

Tabela 6.11 

Violência e crime na cidade de São Paulo 

 

Nota: Tabela elaborada pelo autor. 

Year TOTAL_THEFT HOMICIDES SEIZED_WEAPONS

2002 167170 5534 12050

2003 176346 5234 12618

2004 164747 4154 11070

2005 159119 3348 10507

2006 147483 2831 7631

2007 147035 2373 6986

2008 145375 2032 6156

2009 164309 1996 6697

2010 150284 1951 5884

2011 154633 1837 5671

2012 161532 2085 5611

2013 181942 1738 5193

2014 214732 1719 4783

2015 198109 1406 4450

2016 203628 1255 4420

2017 190828 1136 3660

2018 167345 1093 3056
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Além do achado de que a confiança do consumidor é influenciada pelas principais variáveis 

econômicas (o que corrobora a literatura existente), também foi encontrada evidência de que a 

violência e o crime afetam a confiança do consumidor. Uma vez que a confiança do consumidor é 

um canal de transmissão que representa o canal de expectativas (de Mendonça, 2009) as decisões 

de consumo podem ser afetadas pela violência e criminalidade por meio da confiança do 

consumidor. Buscando identificar quais variáveis possuem os maiores efeitos sobre a confiança 

dos consumidores da cidade de São Paulo, utilizamos os coeficientes estimados nos modelos de 

modo a observar os efeitos do aumento de um desvio padrão nas variáveis de interesse referentes 

à violência e ao crime sobre a confiança dos consumidores. Assim, foi utilizado o coeficiente médio 

de cada variável, o qual é obtido a partir da média dos coeficientes estimados que apresentem 

significância estatística. A Tabela 6.12 apresenta os resultados. 

 

Tabela 6.12 

Efeitos do aumento de um desvio padrão nas variáveis de interesse sobre a confiança do 

consumidor 

 

Nota: Tabela elaborada pelo autor. 

Regressores TOTAL_THEFT HOMICIDES SEIZED_WEAPONS

Variáveis dependentes

ICC -7.658 -12.324 14.789

ICC_10_MORE -9.573 -10.308 20.805

ICC_10_LESS -5.744 -15.573 16.794

ICC_AGE_MORE -7.658 -10.308 12.282

ICC_AGE_LESS -7.658 -11.316 12.784

ICC_M -7.658 -12.324 11.28

ICC_F -7.658 -12.997 13.285

ICEA -7.658 -11.428 12.533

ICEA_10_MORE -9.573 -18.038 19.552

ICEA_10_LESS -5.744 -19.495 19.301

ICEA_AGE_MORE -7.658 -20.279 16.293

ICEA_AGE_LESS -7.658 -17.366 16.794

ICEA_M -7.658 -14.341 13.536

ICEA_F -7.658 -20.279 17.546

IEC -7.658 -8.963 11.530

IEC_10_MORE -11.487 -2.017 11.029

IEC_10_LESS -5.744 -11.988 13.536

IEC_AGE_MORE -7.658 -11.092 13.536

IEC_AGE_LESS -5.744 -9.411 12.282

IEC_M -7.658 -11.316 13.536

IEC_F -7.658 -10.756 16.293

Basis points (b.p)
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Entre as variáveis de violência, criminalidade e combate ao crime, aquela com maior 

impacto sobre o ICC é SEIZED_WEAPONS. Um aumento de um desvio padrão sobre 

SEIZED_WEAPONS aumenta a confiança do consumidor em aproximadamente 14.789 bp. O 

impacto desta variável sobre consumidores que ganham mais de dez salários mínimos 

(ICC_10_MORE) é ainda maior: 20.805 bp. Esta evidência sugere que o combate ao crime – 

medido como proxy pela quantidade de armas apreendidas – possui um impacto positivo na 

formação das expectativas dos consumidores, em especial daqueles com maior renda. 

A segunda variável mais influente é HOMICIDES. Um aumento de um desvio padrão sobre 

HOMICIDES reduz a confiança do consumidor (ICC) em 12.324 bp. O efeito negativo dos 

homicídios é ainda maior em consumidores que ganham menos de dez salários mínimos 

(ICC_10_LESS) e nas mulheres (ICC_F). A percepção dos consumidores sobre as condições 

econômicas atuais é reduzida em 19.495 bp. em consumidores que ganham menos de dez salários 

mínimos (ICEA_10_LESS), em 20.279 bp. em consumidores com mais de trinta e cinco anos 

(ICEA_AGE_MORE) e em 20.279 bp. em consumidores do gênero feminino (ICEA_F). Estes 

achados sugerem que a violência, medida pela variável HOMICIDES, possui um efeito nocivo 

considerável sobre a confiança dos consumidores, particularmente aqueles com menor renda, de 

maior idade e do gênero feminino. Uma cidade onde o número de homicídios é elevado desestimula 

o consumo por meio da deterioração da confiança dos consumidores. 

Em relação à variável TOTAL_THEFT, um aumento de um desvio padrão nesta variável 

promove uma redução de 7.658 b.p. no ICC.  Em particular, o impacto negativo do número de 

roubos é ainda maior no grupo de consumidores que possuem renda acima de dez salários mínimos, 

tanto sobre a percepção das suas condições econômicas atuais (ICEA_10_MORE) quanto sobre 

suas expectativas em relação ao futuro (IEC_10_MORE).  

Portanto, não se pode negligenciar os efeitos negativos que a criminalidade e a violência 

exercem sobre a atividade econômica por meio da confiança do consumidor. A adoção de políticas 

com o objetivo de melhorar a segurança pública não apenas contribui para um ambiente mais 

seguro para a população viver, mas também para os consumidores tomarem suas decisões. Este 

achado está em linha com de Mello e Zilberman (2008), que encontraram evidências para diferentes 

cidades do estado de São Paulo de que em um ambiente com alta criminalidade, as famílias tendem 

a aumentar suas taxas de poupança e distorcer a alocação de seus recursos. 
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6.5 Considerações 

 

A confiança do consumidor possui um papel fundamental na tomada de decisão dos 

consumidores. Isso porque essas decisões possuem como um dos principais determinantes a 

percepção dos consumidores acerca das condições econômicas atuais e futuras. Neste sentido, 

policymakers e investidores frequentemente utilizam surveys de sentimento (como confiança do 

consumidor e confiança do empresário) para avaliar a direção da economia. Como consequência, 

uma vasta literatura busca identificar os determinantes da confiança do consumidor. Este capítulo 

buscou contribuir para a literatura que estuda os determinantes da confiança do consumidor 

indicando evidências para os efeitos do crime sobre a confiança do consumidor.  

Além das variáveis econômicas frequentemente usadas como determinantes da confiança 

do consumidor, este estudo analisou se o crime e a violência, bem como o combate à criminalidade 

são capazes de impactar a confiança do consumidor no município de São Paulo – representado pelo 

Índice de Confiança do Consumidor (ICC) fornecido pela FecomercioSP. 

Os resultados apontam que a criminalidade influencia as decisões de consumo por meio do 

canal da confiança dos consumidores. Em um contexto de insegurança e violência, a percepção dos 

consumidores acerca da sua situação econômica atual e futura se deteriora. Como consequência, a 

tomada de decisões passa a ser realizada com mais precaução e a alocação de recursos das famílias 

pode ser distorcida. As evidências encontradas neste estudo indicam, por um lado, que a 

criminalidade e a violência – medidas pelo número total de roubos e pelo número total de 

homicídios – são capazes de deteriorar a confiança dos consumidores. Em particular, grupos de 

consumidores mais vulneráveis à criminalidade, como pessoas com rendas mais baixas e mais 

jovens, possuem a confiança mais afetada. Por sua vez, o combate ao crime – medido como proxy 

pelo número de armas apreendidas – influencia positivamente a percepção dos consumidores 

acerca do ambiente em que toma as suas decisões de consumo. A retirada de armamento das mãos 

de criminosos e um combate ao crime eficiente promovem um ambiente mais seguro para o 

processo de tomada de decisão dos consumidores. 

Portanto, o combate ao crime e à violência deve entrar na pauta de prioridades dos 

formuladores de políticas públicas, uma vez que a insegurança causada pela criminalidade é capaz 

de afetar o consumo e a atividade econômica por meio do canal de expectativas. Em outras 
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palavras, se o crime e a violência afetam a confiança do consumidor, e uma vez que existe uma 

vasta literatura que indica a importância da confiança do consumidor para diversas decisões 

econômicas, então, as implicações políticas são diretas. Governos não devem negligenciar o 

desenvolvimento e à adoção de políticas de segurança pública, pois, o crime e a violência impactam 

a atividade econômica por meio da confiança do consumidor. 
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7. Conclusão 

 

A confiança dos empresários e dos consumidores desempenha um papel fundamental nas 

decisões de produção e consumo, respectivamente. Isso porque essas decisões têm como principal 

determinante a percepção dos agentes econômicos em relação à sua situação financeira e à 

economia. Este trabalho apresentou, por meio de quatro ensaios, evidências empíricas quanto aos 

efeitos da corrupção, do crime e da violência sobre a confiança dos empresários e dos 

consumidores.  

O primeiro ensaio – capítulo 3 – investigou os efeitos da corrupção sobre a confiança dos 

empresários, a partir de um painel de 40 países (29 desenvolvidos e 11 em desenvolvimento), 

cobrindo o período entre 1990 e 2013. As estimações foram realizadas para a amostra total e, em 

seguida, para a amostra de países desenvolvidos. Os resultados sugerem que a corrupção afeta 

negativamente a confiança empresarial. Essa evidência é observada nas estimações tanto para a 

amostra total como para a amostra de países desenvolvidos. Ademais, o estudo aponta para um 

efeito adverso mais intenso da corrupção sobre a confiança dos empresários em países 

desenvolvidos, evidência que corrobora os achados de Avnimelech et al. (2014). 

Analogamente, o segundo ensaio – capítulo 4 – estimou o efeito da corrupção sobre a 

confiança do consumidor para uma amostra de 37 países (28 desenvolvidos e 9 em 

desenvolvimento) compreendendo o período entre 1990 e 2016. As estimações são realizadas para 

a amostra completa e, em seguida, considerando apenas a amostra de países desenvolvidos. Os 

resultados sugerem que a percepção da corrupção impacta negativamente a confiança do 

consumidor. Além disso, assim como encontrado para a confiança dos empresários, as evidências 

indicam que o efeito nocivo da corrupção na confiança dos consumidores é mais forte em países 

desenvolvidos do que em países não desenvolvidos. 

Portanto, a confiança dos agentes econômicos – empresários e consumidores – é um 

importante canal de transmissão dos efeitos nocivos da corrupção para a economia. Neste sentido, 

os governantes não devem negligenciar o combate à corrupção por meio do fortalecimento do 

sistema jurídico e da redução de ações discricionárias do governo. O combate à corrupção gera 

benefícios ao desempenho econômico, uma vez que contribui para a formação de expectativas mais 

otimistas pelos empresários e consumidores. 
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O terceiro ensaio – capítulo 5 – apresentou evidências empíricas que permitem observar o 

impacto do crime e da violência sobre a confiança dos empresários. Em uma análise dos 

empresários industriais do estado do Rio de Janeiro, cobrindo o período entre janeiro de 2012 e 

julho de 2018, é observado que o crime, seja violento ou contra a propriedade, é capaz de deteriorar 

a confiança dos empresários. Os resultados mostram que o efeito adverso que o crime exerce sobre 

a confiança dos empresários fluminenses é maior que o efeito da taxa de juros. 

Por fim, o quarto ensaio – capítulo 6 – investigou o efeito da violência e da criminalidade, 

bem como do combate ao crime, sobre a confiança dos consumidores do município de São Paulo, 

compreendendo o período entre janeiro de 2002 e dezembro de 2018. Os resultados sugerem que 

a violência e a criminalidade impactam negativamente a confiança dos consumidores, enquanto o 

combate ao crime é capaz de aumentar o otimismo dos consumidores. Em particular, as variáveis 

afetam os diferentes grupos de consumidores com magnitudes diferentes. 

Em um contexto de insegurança e violência, a percepção dos empresários e consumidores 

acerca da sua situação econômica atual e futura se deteriora. Como consequência, a tomada de 

decisões passa a ser realizada com mais precaução e a alocação de recursos pode ser distorcida. 

Portanto, o combate ao crime e à violência devem ser prioridades dos governos, uma vez que são 

capazes de afetar o desempenho econômico por meio do canal de expectativas. Os governos não 

devem negligenciar o desenvolvimento e a adoção de políticas de segurança pública porque a 

criminalidade e a violência podem afetar a atividade econômica por meio da confiança dos 

empresários e dos consumidores. 
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Apêndice 

 

Tabela A.3.1 

Lista de países da amostra 

 

Tabela A.3.2 

Estatísticas descritivas 

 

 

 

 

 

Países em 

desenvolvimento

Australia Japan Brazil

Austria Korea Chile

Belgium Luxembourg China

Canada Netherlands Hungary

Czech Republic New Zeland India

Denmark Norway Indonesia

Estonia Portugal Mexico

Finland Slovak Republic Poland

France Slovenia Russia

Germany Spain South Africa

Greece Sweden Turkey

Ireland Switzerland

Israel United Kingdom

Italy United States

Latvia

Países 

desenvolvidos

Amostra total Média Mediana Máximo Mínimo Desv. Pad. Observações

BCI 99.94 100.16 108.84 83.66 2.00 825

CPI -63.07 -66.00 -17.00 -100.00 22.09 740

COR -3.99 -4.00 -0.33 -6.00 1.31 924

GROWTH 2.95 3.02 14.28 -14.72 3.59 935

INF 17.37 3.02 2947.73 -4.48 142.15 939

INTERNET 32.71 23.08 95.05 0.00 31.30 926

RIR 8.47 4.76 824.56 -43.12 37.75 854

Países desenvolvidos Média Mediana Máximo Mínimo Desv. Pad. Observações

BCI 99.96 100.14 105.50 92.95 1.60 613

CPI -70.00 -75.00 -29.90 -100.00 18.67 497

COR -4.50 -5.00 -2.00 -6.00 1.10 632

GROWTH 2.37 2.56 11.18 -11.61 2.83 638

INF 3.00 2.34 32.86 -4.48 3.04 635

INTERNET 39.26 37.99 95.05 0.00 32.60 633

RIR 6.92 4.64 824.56 -6.94 35.33 574
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Tabela A.4.1 

Lista de países da amostra 

 

Tabela A.4.2 

Estatísticas descritivas 

 

 

 

 

 

 

 

Países em 

desenvolvimento

Australia Latvia Brazil

Austria Lithuania China

Belgium Luxembourg Hungary

Czech Republic Netherlands Indonesia

Denmark New Zeland Mexico

Estonia Portugal Poland

Finland Slovakia Russia

France Slovenia South Africa

Germany South Korea Turkey

Greece Spain

Ireland Sweden

Israel Switzerland

Italy United Kingdom

Japan United States

Países 

desenvolvidos

Amostra total Média Mediana Máximo Mínimo Desv. Pad. Observações

CCI 99.89 100.11 122.47 58.14 3.07 846

COR -3.91 -4.00 -0.33 -6.00 1.30 948

CPI -63.33 -65.00 -17.00 -100.00 21.48 791

GROWTH 2.84 2.85 30.07 -14.81 3.72 962

INF 17.04 2.76 2947.73 -4.48 140.14 975

RIR 8.65 4.71 824.56 -43.12 38.05 850

UNEMP 8.17 7.15 27.47 0.08 4.75 982

Países desenvolvidos Média Mediana Máximo Mínimo Desv. Pad. Observações

CCI 99.90 100.13 122.47 58.14 3.32 665

COR -4.30 -4.50 -2.00 -6.00 1.15 707

CPI -69.43 -72.00 -29.90 -100.00 17.68 594

GROWTH 2.52 2.54 25.56 -14.81 3.26 722

INF 4.37 2.29 410.24 -4.48 18.80 735

RIR 7.24 4.58 824.56 -9.78 34.23 634

UNEMP 8.00 7.14 27.47 0.30 4.34 752
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Tabela A.5.1 

Estatísticas descritivas 

 

Tabela A.5.2 

Teste de raiz unitária (KPSS) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variáveis Média Mediana Máximo Mínimo Desv. Pad.

CRED 0.434 0.472 0.999 0.000 0.280

EXTORSION 146.800 143.000 243.000 49.000 30.660

ICEI_RJ 49.880 51.250 65.000 32.700 8.603

GROWTH 2.705 2.809 5.872 0.495 1.348

INF 6.270 6.285 10.710 2.460 2.041

RIR 4.356 4.540 8.060 0.560 1.646

CARGO_THEFT 535.500 481 1329 170 276.000

COMMERCE_THEFT 536.600 541 774 277 112.400

VIOLENCE 410.100 404 534 290 59.050

KIDNAPPING 0.574 0 5 0 1.011

Variáveis Bandwidth I/T Test 1%

ICEI_RJ 41.1 I/T 0.160 0.216

GROWTH 4.59 I/T 0.178 0.216

INF 88.5 I 0.476 0.739

RIR 70.6 I 0.384 0.739

CRED 39.5 I 0.169 0.739

VIOLENCE 9.45 I/T 0.071 0.216

CARGO_THEFT 7.13 I/T 0.156 0.216

COMMERCE_THEFT 12.2 I/T 0.148 0.216

KIDNAPPING 3.49 I 0.127 0.739

EXTORSION 5.17 I/T 0.114 0.216

KPSS
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Tabela A.5.3 

Lista de instrumentos (GMM e GMM-2) 

 

Tabela A.6.1 

Estatísticas descritivas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabelas Lista de instrumentos

Tabela 4.3 - GMM

eq 3 icei_rj(-1 to -3), growth(-2 to -4), inf(-2 to -4), rir(-2 to -4), cred(-2 to -4)

eq 4 icei_rj(-1 to -2), growth(-2 to -4), inf(-2 to -3), rir(-2 to -4), cred(-2 to -4), violence(-4)

eq 5 icei_rj(-1 to -2), growth(-2 to -4), inf(-2 to -4), rir(-2 to -3), cred(-2 to -4), cargo_theft(-4 to -6)

eq 6 icei_rj(-1 to -2), growth(-2 to -3), inf(-2), rir(-2 to -4), cred(-2 to -3), commerce_theft(-4 to -6), violence(-4 to -5), cargo_theft(-4 to -6)

eq 7 icei_rj(-1 to -2), growth(-2), inf(-2 to -4), rir(-2 to -5), cred(-2 to -3), commerce_theft(-4), cargo_theft(-4 to -7), violence(-4)

eq 8 icei_rj(-1 to -3), growth(-2), inf(-2 to -3), rir(-2 to -3), cred(-2), commerce_theft(-4 to -6), cargo_theft(-4 to -7), violence (-4 to -5)

eq 9 icei_rj(-1 to -3), growth(-2), inf(-2 to -5), rir(-2 to -4), cred(-2 to -3), commerce_theft(-4 to -6), violence(-4 to -7)

eq 10 icei_rj(-1 to -3), growth(-2), inf(-2 to -6), rir(-2 to -6),commerce_theft(-4 to -8), violence(-4 to -7), cargo_theft(-4 to -7), exchange_rate(-1)

Tabela 4.4 - GMM-2

eq 3 icei_rj(-1 to -3), growth(-2 to -4), inf(-2 to -4), rir(-2 to -4), cred(-2 to -4)

eq 4 icei_rj(-1 to -4), growth(-2 to -5), inf(-2 to -4), rir(-2 to -4), violence(-4 to -5), exchange_rate(-1 to -2)

eq 5 icei_rj(-1 to -2), growth(-2), inf(-2 to -3), rir(-2 to -5),commerce_theft(-4 to -7), cargo_theft(-4 to -6), violence(-4 to -6)

eq 6 icei_rj(-1 to -2), growth(-2 to -3), inf(-2), rir(-2 to -4), cred(-2), commerce_theft(-4 to -6), violence(-4 to -5), cargo_theft(-4 to -7)

eq 7 icei_rj(-1 to -2), growth(-2 to -7), inf(-2 to -6), rir(-2 to -5), commerce_theft(-4 to -8), cargo_theft(-4 to -8), exchange_rate(-1 to -2)

eq 8 icei_rj(-1 to -4), growth(-2), rir(-2 to -6), cred(-2 to -5), commerce_theft(-4 to -8), cargo_theft(-4 to -11), violence (-4 to -8), passerby_robbery(0 to -2), drugs(0 to -1)

eq 9 icei_rj(-1 to -5), growth(-2), inf(-2 to -3), rir(-2 to -5), commerce_theft(-4 to -8), violence(-4 to -7), cargo_theft(-4 to -8), exchange_rate(-1)

eq 10 icei_rj(-1 to -5), growth(-2), rir(-2 to -5), cred(-2 to -6), commerce_theft(-4 to -8), violence(-4 to -8), cargo_theft(-4 to -12), passerby_robbery(0 to -2)

Tabela 4.5

GMM icei_rj(-1 to -3), growth(-2 to -5), inf(-2 to -5), rir(-2), commerce_theft(-4 to -8), violence(-4 to -7), cargo_theft(-4 to -6), exchange_rate(-1)

GMM-2 icei_rj(-1 to -5), growth(-2 to -5), inf(-2 to -5), rir(-2 to -6), cred(-2 to -3), commerce_theft(-4 to -7), violence(-4 to -7), cargo_theft(-4 to -8), extorsion(-1 to -5), 

exchange_rate(-1 to -2)

Variáveis Média Mediana Máximo Mínimo Desv. Pad.

ICC 126.893 128.547 170.179 84.403 23.210

ICEA 113.632 120.054 167.898 47.354 34.636

IEC 135.733 134.860 171.699 96.273 18.642

GROWTH 3.520 3.634 6.581 -0.103 1.536

INF 6.448 6.030 17.240 2.460 2.846

RIR 7.603 7.032 18.529 1.453 3.972

UNEMP 10.135 9.900 15.600 6.400 2.073

CRED 0.528 0.535 0.999 0.000 0.295

TOTAL_THEFT 14189.300 13771.000 19340.000 9449.000 1914.525

HOMICIDES 204.520 163.500 548.000 75.000 112.039

SEIZED_WEAPONS 570.799 497.000 1350.000 186.000 250.663
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Tabela A.6.2 

Teste de raiz unitária (KPSS) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variáveis Bandwidth I/T Test 1%

GROWTH 12.6 I/T 0.162 0.216

INF 94 I/T 0.162 0.216

RIR 91.5 I/T 0.154 0.216

UNEMP 73 I 0.152 0.739

D_CRED 44.3 I 0.103 0.739

HOMICIDES 23.8 I/T 0.202 0.216

TOTAL_THEFT 21.1 I/T 0.147 0.216

SEIZED_WEAPONS 32.7 I 0.661 0.739

ICC 65.1 I 0.142 0.739

ICC_10_LESS 57.6 I 0.140 0.739

ICC_10_MORE 43.9 I/T 0.125 0.216

ICC_M 62.2 I 0.138 0.739

ICC_F 58.5 I 0.149 0.739

ICC_AGE_LESS 65.6 I 0.141 0.739

ICC_AGE_MORE 51 I 0.145 0.739

ICEA 94 I 0.166 0.739

ICEA_10_LESS 85.9 I 0.152 0.739

ICEA_10_MORE 49.3 I/T 0.140 0.216

ICEA_M 84.4 I 0.152 0.739

ICEA_F 77.6 I/T 0.144 0.216

ICEA_AGE_LESS 91.7 I 0.160 0.739

ICEA_AGE_MORE 71.3 I/T 0.139 0.216

IEC 43.2 I 0.126 0.739

IEC_10_LESS 37.3 I 0.147 0.739

IEC_10_MORE 33.1 I/T 0.077 0.216

IEC_M 42.6 I 0.132 0.739

IEC_F 36.9 I 0.127 0.739

IEC_AGE_LESS 41.8 I 0.130 0.739

IEC_AGE_MORE 34.2 I 0.124 0.739

KPSS
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Tabela A.6.3 

Descrição das variáveis de controle 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variável Descrição Fonte

GROWTH PIB acumulado nos últimos 12 meses - preços correntes (R$ milhões) - 

diferença logaritmica

Banco Central do Brasil

INF Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) - acumulado 

em 12 meses

Banco Central do Brasil

RIR Diferença entre a Taxa Selic acumulada no mês anualizada e o Índice 

Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) anualizado

Banco Central do Brasil

UNEMP Taxa de desemprego aberto - cidade de São Paulo Departamento Intersindical de Estatísticas e 

Estudos Econômicos (DIEESE)

D_CRED Índice de Credibilidade Monetária - primeira diferença de Mendonça (2007)

HOMICIDES Número de registros de homicídios - cidade de São Paulo Secretaria de Segurança Pública - Governo do 

Estado de São Paulo (SSP-SP)

TOTAL_THEFT Número de registros de roubos - cidade de São Paulo Secretaria de Segurança Pública - Governo do 

Estado de São Paulo (SSP-SP)

SEIZED_WEAPONS Número de registros de armas apreendidas - cidade de São Paulo Secretaria de Segurança Pública - Governo do 

Estado de São Paulo (SSP-SP)
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Tabela A.6.4 

Lista de instrumentos (GMM e GMM-2) 

 

 

Tabelas Lista de instrumentos

Tabela 3

(3) icc(-1 to -6) growth(-2 to -3) inf(-2 to -4) rir(-2 to -4) unemp(-2 to -3) total_theft(-2 to -3) homicides(-2 to -4) seized_weapons(-2 to -5) robbery_murder(-1 to -4) arrest(-1)

(4) icc_10_more(-1 to -6) growth(-2 to -3) inf(-2 to -3) rir(-2 to -6) unemp(-2) total_theft(-2 to -4) homicides(-2 to -3) seized_weapons(-2) robbery_murder(-1 to -6) attempted_murder(-1 to -3)  total_steal(-1) 

arrest(0 to -1)

(5) icc_10_less(-1 to -8) growth(-2 to -3) inf(-2) rir(-2 to -5) unemp(-2) total_theft(-2 to -3) homicides(-2 to -5) robbery_murder(-1 to -6) attempted_murder(-1 to -2) total_steal(-1) arrest 

(6) icc_age_more(-1 to -2) growth(-2 to -3) inf(-2 to -4) rir(-2 to -6) unemp(-2) total_theft(-2) homicides(-2 to -3) seized_weapons(-2 to -4) robbery_murder(-1 to -6) attempted_murder(-1) arrest(-1) total_steal(-1 

to -6) selic(0 to -1)

(7) icc_age_more(-1 to -3) growth(-2 to -3) inf(-2 to -4) rir(-2 to -6) unemp(-2) total_theft(-2) homicides(-2 to -3) seized_weapons(-2 to -4) robbery_murder(-1 to -6) attempted_murder(-1 to -2) arrest(-1) 

total_steal(-1 to -5) selic(0 to -2)

(8) icc_m(-1 to -3) growth(-2 to -5) inf(-2 to -4) rir(-2 to -7) unemp(-2) total_theft(-2) homicides(-2 to -3) seized_weapons(-2 to -4) robbery_murder(-1 to -6) attempted_murder(0 to -2) arrest(-1) total_steal(-1 to -

5) selic(0 to -2)

(9) icc_f(-1 to -3) growth(-2 to -3) inf(-2 to -4) rir(-2 to -6) unemp(-2 to -3) total_theft(-2 to -4) homicides(-2 to   -5) seized_weapons(-2 to -3) robbery_murder(-1 to -6) arrest(-1)  total_steal(-1 to -6)

Tabela 4

(3) icc(-1 to -6) growth(-2 to -4) inf(-2) rir(-2 to -4) unemp(-2) total_theft(-2) homicides(-2) seized_weapons(-3 to -5) robbery_murder(-1 to -6) arrest selic(-1) attempted_murder(-1) narcotic_traffic(0 to -3) d_cred(-

3) porte_ilegal_arma

(4) icc_10_more(-1 to -8) growth(-2 to -7) rir(-2 to -6) total_theft(-2 to -6) homicides(-2 to -7) seized_weapons(-2) arrest(-1) robbery_murder(-2 to -2) total_steal(-1 to -2) d_cred(-1) narcotic_seizure(-1 to -3)  

victims_robbery_murder(-1) 

(5) icc_10_less(-1 to -8) growth(-2 to -4) rir(-2 to -4) unemp(-2) total_theft(-2 to -7) homicides(-2 to -2) seized_weapons(-2 to -2) robbery_murder(-1 to -4) narcotic_traffic(0 to -4) d_cred(-3)  arrest 

attempted_murder(-1 to -2)

(6) icc_age_more(-1 to -2) growth(-2 to -4) inf(-2 to -5) rir(-2 to -4) total_theft(-2 to -3) homicides(-2) seized_weapons(-2 to -6) robbery_murder(-1 to -6) narcotic_traffic(-1) selic(-3 to -5) rape narcotic_seizure(-1) 

arrest

(7) icc_age_less(-1 to -4) growth(-2 to -4) inf(-2 to -3) rir(-2 to -7) total_theft(-2 to -3) homicides(-2 to -4) seized_weapons(-2 to -6) robbery_murder(-1 to -5) narcotic_traffic(-1 to -2) selic(-3 to -5) rape(0 to -1) 

narcotic_seizure arrest

(8) icc_m(-1 to -2) growth(-2 to -3)  inf(-2 to -3) rir(-2 to -5) total_theft(-2 to -6) homicides(-2 to -5) seized_weapons(-2 to -6) robbery_murder(-1 to -4) selic(-3 to -6) rape narcotic_seizure(-1) arrest narcotic_traffic 

(9) icc_f(-1 to -3) growth(-2 to -4) inf(-2 to -2) rir(-2 to -5) total_theft(-2 to -4) homicides(-2 to -4) seized_weapons(-2 to -6) robbery_murder(-1 to -6) narcotic_traffic(0 to -1) selic(-3 to -6) rape arrest 

narcotic_seizure(-1) 

Tabela 6

(10) icea(-1 to -6) growth(-2 to -3) inf(-2 to -4) rir(-2 to -4) unemp(-2 to -3) total_theft(-2 to -3) homicides(-2 to -4) seized_weapons(-2 to -5) robbery_murder(-1 to -4) arrest(-1)

(11) icea_10_more(-1 to -5) growth(-2 to -4)  inf(-2 to -4)  unemp(-2 to -3) total_theft(-2 to -3) homicides(-2 to -5) seized_weapons(-2 to -5) robbery_murder(-1 to -4) d_cred(-1)

(12) icea_10_less(-1 to -4) growth(-2 to -3) inf(-2 to -4) rir(-2 to -5) unemp(-2 to -3) total_theft(-2 to -4) homicides(-2 to -2) seized_weapons(-2 to -2) robbery_murder(-1 to -4) 

(13) icea_age_more(-1 to -2) growth(-2 to -4) inf(-2 to -4) rir(-2 to -4) total_theft(-2 to -3) seized_weapons(-2 to -4) robbery_murder(-1 to -7) homicides(-2 to -3) unemp(-2 to -4)

(14) icea_age_less(-1 to -7) growth(-2 to -7) inf(-2 to -4) rir(-2 to -4) total_theft(-2 to -4) seized_weapons(-2 to -7) robbery_murder(-1 to -6) unemp(-2)

(15) icea_m(-1 to -6) growth(-2 to -5)  inf(-2 to -5) rir(-2 to -4) unemp(-2 to -4) total_theft(-2 to -3) homicides(-2 to -6) seized_weapons(-2 to -5) robbery_murder(-1 to -5) arrest(-1 to -1) attempted_murder

(16) icea_f(-1 to -6) growth(-2 to -4) inf(-2 to -5) rir(-2 to -4) unemp(-2 to -4) total_theft(-2 to -2) homicides(-2 to -7) seized_weapons(-2 to -2) robbery_murder(-1 to -5) arrest(-1 to -2)

Tabela 7

(10) icea(-1 to -5) growth(-2 to -4) inf(-2 to -4) rir(-2 to -4) unemp(-2 to -3) total_theft(-2 to -3) homicides(-2 to -4) seized_weapons(-2 to -5) robbery_murder(-1 to -4) arrest(-1)

(11) icea_10_more(-1 to -5) growth(-2 to -4) inf(-2 to -4) rir(-2 to -4) unemp(-2 to -3) total_theft(-2 to -3) homicides(-2 to -4) seized_weapons(-2 to -5) robbery_murder(-1 to -5) arrest(-1)

(12) icea_10_less(-1 to -6) growth(-2 to -4) inf(-2 to -4) rir(-2 to -4) unemp(-2 to -3) total_theft(-2 to -3) homicides(-2 to -4) seized_weapons(-2 to -5) robbery_murder(-1 to -5) arrest(-1)

(13) icea_age_more(-1 to -7) growth(-2 to -3) inf(-2 to -5) rir(-2 to -4) unemp(-2 to -4) total_theft(-2 to -3) homicides(-2 to -5) seized_weapons(-2 to -5) robbery_murder(-1 to -5) arrest(-1 to -2)

(14) icea_age_less(-1 to -6) growth(-2 to -4) inf(-2 to -6) rir(-2 to -5) unemp(-2 to -3) total_theft(-2 to -5) homicides(-2 to -5) seized_weapons(-2 to -6) robbery_murder(-1 to -6) 

(15) icea_m(-1 to -6) growth(-2 to -4) inf(-2 to -5) rir(-2 to -4) unemp(-2 to -4) total_theft(-2 to -3) homicides(-2 to -4) seized_weapons(-2 to -3) robbery_murder(-1 to -5) arrest(-1 to -2) attempted_murder(-1 to -3) 

(16) icea_f(-1 to -4) growth(-2 to -3) inf(-2 to -4) rir(-2 to -4) unemp(-2 to -4) total_theft(-2 to -3) homicides(-2 to -3) seized_weapons(-2 to -4) robbery_murder(-1 to -5) arrest 

Tabela 9

(17) iec(-1 to -11) growth(-2 to -5) rir(-2 to -7) d_cred(-1 to -3) unemp(-2 to -2) total_theft(-2 to -7) homicides(-2 to -2) seized_weapons(-2 to -4) robbery_murder(-1) arrest(-1)  total_steal(-1) 

(18) iec_10_more(-1 to -11) growth(-2 to -3) rir(-2 to -4) d_cred(-1 to -1) unemp(-2) total_theft(-2) homicides(-2) seized_weapons(-2 to -4) robbery_murder(-1) arrest(-1)  total_steal(-1) 

(19) iec_10_less(-1 to -12) growth(-2 to -5) rir(-2 to -6) d_cred(-1)  unemp(-2) total_theft(-2 to -8) homicides(-2) seized_weapons(-2 to -4) robbery_murder(-1) arrest(-1)  total_steal(0 to -1)

(20) iec_age_more(-1 to -11) growth(-2 to -6)  inf(-2 to -5) rir(-2 to -4)  total_theft(-2 to -7) homicides(-2 to -7)  seized_weapons(-2 to -7)     

(21) iec_age_less(-1 to -12) growth(-2 to -5) rir(-2 to -6)  d_cred(-1)  unemp(-2) total_theft(-2 to -6) homicides(-2) seized_weapons(-2 to -4) robbery_murder(-1) arrest(-1)  total_steal(0 to -1)   

(22) iec_m(-1 to -12) growth(-2 to -5) rir(-2 to -5)  d_cred(-1)  unemp(-2) total_theft(-2 to -7) homicides(-2) seized_weapons(-2) robbery_murder(-1)  arrest(-1) total_steal(0 to -1)   

(23) iec_f(-1 to -11) growth(-2 to -5) rir(-2 to -4)  d_cred(-1) unemp(-2) total_theft(-2 to -7) homicides(-2) seized_weapons(-2) robbery_murder(-1)  arrest(-1) total_steal(0 to -1)   

Tabela 10

(17) iec(-1 to -11) growth(-2 to -7) rir(-2 to -8) d_cred(-1 to -5)  unemp(-2)  total_theft(-2 to -8) homicides(-2 to -4) seized_weapons(-2 to -4) arrest(-1 to -2)  

(18) iec_10_more(-1 to -11) growth(-2 to -8) rir(-2 to -7)  unemp(-2) d_cred(-1) total_theft(-2 to -6) homicides(-2) seized_weapons(-2 to -4) robbery_murder(-1) arrest(-1)  total_steal(-1) 

(19) iec_10_less(-1 to -12) growth(-2 to -8) rir(-2 to -7) d_cred(-1)  unemp(-2 to -4) total_theft(-2 to -6) homicides(-2) seized_weapons(-2 to -5) robbery_murder(-1) arrest(-1)  total_steal(0 to -1)

(20) iec_age_more(-1 to -11)  growth(-2 to -9) rir(-2 to -8) d_cred(-1)  unemp(-2 to -4) total_theft(-2 to -5) homicides(-2) seized_weapons(-2 to -5) robbery_murder(-1) arrest(-1)  total_steal(0 to -3)  

(21) iec_age_less(-1 to -11) growth(-2 to -6) rir(-2 to -7) d_cred(-1)   unemp(-2 to -3) total_theft(-2 to -3) homicides(-2 to -4) seized_weapons(-2 to -7) robbery_murder(-1 to -3) arrest(-1 to -2)  total_steal(-1 to -2)   

(22) iec_m(-1 to -12) growth(-2 to -6) rir(-2 to -7) d_cred(-1)   unemp(-2 to -3) total_theft(-2 to -3) homicides(-2 to -4) seized_weapons(-2 to -7) robbery_murder(-1 to -3) arrest(-1 to -2)  total_steal(-1 to -2)   

(23) iec_f(-1 to -12) growth(-2 to -10) rir(-2 to -8) d_cred(-1 to -2)  unemp(-2 to -4) total_theft(-2 to -5) homicides(-2) seized_weapons(-2 to -4) robbery_murder(-1) total_steal(0 to -2)  


