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RESUMO 

 

 

Inspirado na revolução empírica que varreu o mundo acadêmico e, em especial, o 

campo da Economia do Direito, o objetivo deste trabalho é avaliar o impacto da Lei 

dos Desmanches (Lei 12.977/2014) na indústria de seguros e na criminalidade. 

Indiretamente, as ferramentas e procedimentos adotados neste trabalho contribuem 

para o aprofundamento das discussões sobre a eficácia de políticas públicas para o 

desenvolvimento econômico e bem-estar social, evidenciando que mesmo as leis 

mais bem formuladas não servem seu propósito se não forem adequadamente 

aplicadas. Neste contexto, a Lei dos Desmanches é mais um exemplo de política 

pública bem-intencionada que, infelizmente, não foi corretamente implementada na 

maior parte dos Estados brasileiros. Para avaliar e quantificar os impactos da nova 

legislação, utilizamos como referência o mercado segurador, que possui informações 

abundantes e confiáveis, além de ser diretamente impactado por esta política. A partir 

das análises realizadas neste trabalho, fica evidente que o impacto sensível na 

redução de roubos e furtos de veículos observados em São Paulo (único Estado a 

implementar a lei de forma efetiva) pode servir como base argumentativa para 

incentivar os demais Estados da Federação a investirem cada vez mais na aplicação 

ostensiva da Lei dos Desmanches como forma de melhorar a segurança pública e 

maximizar o bem-estar social, minimizando os gastos públicos.  

 

Palavras-chave: Lei dos Desmanches, Economia do Direito, Seguradoras, Políticas 

Públicas, Diferenças em Diferenças, Controle Sintético 

 

 

 

  



 

ABSTRACT 

 

 

Inspired by the empirical revolution that has transformed the academic world and 

especially the field of Law and Economics, this study’s objective is to evaluate the 

impact of the Chop Shops Law (Law 12.977/2014) in the insurance industry and in the 

fight against crime. Indirectly, the tools and procedures adopted in this paper contribute 

to the deepening of discussions about the effectiveness of public policies to economic 

development and social well-being, demonstrating that even good and well written laws 

do not serve its purpose if not appropriately enforced. In this context, the Chop Shops 

Law is yet another example of well-intentioned public policy that, unfortunately, was 

not correctly implemented in the great majority of Brazilian States. In order to evaluate 

and quantify the impacts of the new legislation, we use as reference the insurance 

market, which has abundant and reliable information, and is directly impacted by this 

policy. Based on the analyzes carried out in this study, it is evident that the sensitive 

reduction of stolen vehicles observed in São Paulo (only State to implement the law 

effectively) can serve as an argumentative basis to encourage other States to invest 

more in an ostensive enforcement of the Chop Shops Law as a way to improve public 

safety and maximize social welfare, minimizing public spending. 

 

Key Words: Chop Shops Law, Law and Economics, Insurance Companies, Public 

Policies, Difference in Differences, Synthetic Control 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A “Lei dos Desmanches” (Lei 12.977/2014), proposta pelo Deputado Federal 

Armando Vergílio e sancionada pela Presidente da República, Dilma Roussef, em 20 

de maio de 2014 e prevista para entrar em vigor decorrido um ano da data de sua 

publicação oficial, regula e disciplina a atividade de desmontagem de veículos 

automotores terrestres, alterando o artigo 126 da Lei no 9.503, de 23 de setembro de 

1997 - Código de Trânsito Brasileiro. 

A nova lei dispõe de forma mais rígida sobre a prática de desmanche e descarte 

de veículos, assim como sobre a destinação do conjunto de peças usadas para 

reposição ou reciclagem. Segundo a supracitada lei, a atividade de desmontagem 

somente poderá ser realizada por empresas registradas perante o órgão executivo de 

trânsito do Estado em que atua (DETRAN). As sanções previstas pela lei dependem 

do nível da infração cometida pelos estabelecimentos e podem variar de multas, 

interdições temporárias até cassação do registro de funcionamento. 

Apesar de sua abrangência nacional, a lei não foi efetivamente implementada em 

todas as Unidades da Federação. De fato, ao longo dos últimos anos, o único Estado 

que conseguiu atuar de forma mais efetiva, garantindo o cumprimento da lei, foi o 

Estado de São Paulo. Tendo em vista os elevados índices de roubos e furtos de 

veículos, São Paulo foi pioneiro na elaboração e implementação da Lei dos 

Desmanches, investindo de forma incisiva e coordenada na implementação da lei (ex. 

fiscalização de estabelecimentos, desenvolvimento de sistema para controle de 

peças, etc.). Dentre as principais justificativas para o atraso na aplicação da lei nas 

demais regiões, estão a elevada complexidade de coordenação dos órgãos 

competentes (CONTRAN, DENTRAN e demais delegacias especializadas) e, 

principalmente, as restrições orçamentárias para garantir uma fiscalização rígida e 

ostensiva destas atividades. 

Há muito tempo é sabido que o roubo de veículos alimenta o negócio milionário de 

oficinas que os desmancham para a venda de peças. Por conta disso, há, de fato, 

grande expectativa (e as primeiras evidências) de que a nova lei trará benefícios para 

a sociedade em geral, principalmente no que diz respeito à segurança pública, visto 

que, se cumprida rigorosamente, diminuirá o número de roubos, furtos e receptação 

de veículos destinados ao desmanche. 



13 

Essa expectativa se vislumbra, principalmente, por experiências já vivenciadas, 

inclusive em outros países, como é caso da Argentina que, em 2003, sancionou uma 

lei nesse sentido (“Ley de Desarmaderos” ou Ley 25.761 e o Decreto Reglamentario 

744), tendo, no primeiro ano de sua vigência, registrado uma redução de 

aproximadamente 50% no número de roubos, furtos e receptação de veículos1. 

Na indústria de seguros, especificamente, a nova lei de regulamentação de 

desmanches de carro tem o potencial para baratear o custo do seguro por dois 

motivos: por reduzir a incidência de roubos e furtos e por possibilitar o uso de peças 

de segunda mão em reparos. Segundo especialistas, se houver a redução esperada 

de roubos e furtos e se as seguradoras puderem oferecer, como opção, a modalidade 

de seguro (“Seguro Popular”) onde são utilizadas peças usadas na reparação de 

veículos (isso depende de aprovação da Susep), o custo do seguro poderia ser 

reduzido em até 30%2. 

O objetivo dessa dissertação é avaliar o impacto da Lei dos Desmanches na 

indústria de seguros, seja do ponto de vista da redução de sinistros (roubos e furtos), 

como também avaliando se a queda nas despesas das seguradoras foi de alguma 

forma repassada à população através da subsequente redução dos prêmios de 

seguro. De modo geral, já existem fortes indícios (empíricos) que correlacionam a 

recente queda no volume de roubos e furtos de veículos no Estado de São Paulo à 

nova legislação, entretanto, não encontramos, até o momento, nenhum estudo que 

evidencie formalmente (econometricamente) a relação entre esta política pública e a 

queda na criminalidade. 

A revisão da literatura acadêmica mostrou que o campo de estudo da Economia 

do Direito ainda é bastante novo e, por se tratar de um assunto que ganhou mais 

notoriedade apenas a partir da segunda metade do século XX, não foi possível 

encontrar referências específicas sobre o tema que estamos abordando. De forma 

alternativa, além de trazer uma breve reconstrução da evolução do pensamento 

dentro desta linha de pesquisa, buscamos destacar artigos que analisem temas 

similares ao que estamos propondo, como por exemplo, a avaliação do impacto de 

políticas públicas na economia e na sociedade. 

É importante ressaltar que somente ao longo das últimas décadas os estudiosos 

do ramo da Economia do Direito começaram a dedicar mais esforços no 

                                                           
1 Fonte: Evolución de Robos – Mercado Segurado – CESVI Argentina 
2 Fonte: Sindseg SP – Sindicato das Empresas de Seguro e Resseguro de São Paulo 
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desenvolvimento de trabalhos empíricos. Existem diversos motivos que justificam a 

carência de trabalhos empíricos nesta linha de pesquisa, dentre eles, podemos citar 

a falta de informação disponível (ex. bases históricas), falta de familiaridade dos 

pesquisadores com os métodos e ferramentas econométricas e, em muitos casos, a 

simples falta de um arcabouço teórico para suportar as hipóteses desses estudos, 

eram motivos suficientes para migração do interesse para outros temas ou o 

desenvolvimento de pesquisas mais teóricas.  

Para evidenciar a relação entre a Lei dos Desmanches e a indústria de seguros, 

vamos analisar o comportamento dos prêmios e sinistros de seguros veiculares antes 

e depois da implementação da nova legislação. Observando as melhores práticas em 

estudos acadêmicos desta natureza, elegemos dois métodos para avaliar os impactos 

das novas regras impostas para operação de desmanches: o Método de Diferenças 

em Diferenças (dif-in-dif) e o Método de Controle Sintético. 

O método de diferenças em diferenças permite isolar o efeito de interesse através 

da observação do comportamento da população tratada em comparação com um 

determinado grupo de controle que não foi afetado pela nova política. Dentro do nosso 

contexto, o grupo de tratamento proposto são os veículos segurados no Estado de 

São Paulo e o grupo de controle serão os veículos segurados nas demais Unidades 

da Federação onde, apesar de vigente, não existem evidências significativas da 

aplicação ostensiva da lei. 

O método de controle sintético, assim como o método de diferenças em diferenças, 

é um método estatístico que visa avaliar o efeito de uma determinada intervenção (ex. 

política pública, legislação, etc.) em uma determinada população, tendo como 

referência um grupo de controle construído sinteticamente e que busca replicar o 

comportamento e características do grupo tratado. A construção deste grupo de 

controle sintético consiste em uma combinação ponderada de grupos usados como 

controles, aos quais o grupo de tratamento é comparado. Essa comparação é usada 

para estimar o que teria acontecido ao grupo de tratamento se ele não tivesse recebido 

o tratamento. Em nosso caso, este método pode gerar resultados bastante 

interessante porque o Estado de São Paulo (grupo de tratamento) tem características 

bastante peculiares, sendo um dos Estados de maior destaque da Federação em 

praticamente qualquer indicador Econômico e Social analisado. Por esse motivo, 

compará-lo com todos os demais Estados pode gerar algum viés na análise que pode 

ser mitigado por este método. 
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Para viabilizar este estudo, temos à disposição uma base altamente confiável e 

compreensiva do Sistema AUTOSEG, que permite realizar consultas detalhadas 

referentes a dados estatísticos dos seguros automotivos de todas as seguradoras do 

país. Essas informações disponibilizadas pela Susep são obtidas a partir de arquivos 

enviados semestralmente pelas seguradoras, os quais incluem dados referentes a 

apólices vigentes e sinistros ocorridos. O Sistema fornece informações sobre número 

de veículos expostos, prêmio médio, importância média segurada, número de sinistros 

e valor das indenizações, classificadas de acordo com a categoria, modelo e ano do 

veículo, além de possuir informações sobre localização (região, estado, cidade ou 

CEP) e perfil do segurado (PF/PJ, faixa etária e sexo). 

Como poderemos observar em mais detalhes ao longo deste estudo, é possível 

concluir, a partir dos dados e análises realizados, que a Lei dos Desmanches tem um 

impacto significativo na redução da quantidade de sinistros reportados e também no 

valor das indenizações pagas pelas seguradoras para roubos e furtos de veículos no 

Estado de São Paulo. Em contrapartida, não é possível observar o mesmo efeito na 

queda dos prêmios de seguros cobrados, indicando que os ganhos obtidos podem ter 

sido internalizados pelas seguradoras ou repassados na forma de complementação 

de outras coberturas ou oferta de serviços adicionais. É importante ressaltar que 

observando de forma pragmática, mesmo com a queda sensível dos sinistros de roubo 

e furto de veículos, não é razoável esperar uma redução de prêmios tão agressiva 

quanto a antecipada pelos especialistas na época da concepção da lei, tendo em vista 

que a representatividade deste tipo de sinistro em relação a receita das seguradoras 

deve oscilar entre 15% e 20%. 

É importante destacar que, assim como na Argentina, a Lei dos Desmanches teve 

um impacto bastante positivo no Estado de São Paulo, demonstrando que, se bem 

implementada, pode gerar uma redução sensível nos roubos e furtos de veículos nos 

demais Estados da Federação. A partir das conclusões obtidas, fica evidente a 

relevância deste estudo como base argumentativa para incentivar os governos dos 

Estados a investirem cada vez mais na aplicação efetiva da Lei dos Desmanches 

como forma de melhorar a segurança pública e maximizar o bem-estar social, 

minimizando os gastos públicos.  

Para as seguradoras os ganhos também são notáveis e, se falta aos Governos 

Estaduais incentivos ou competência para executar as leis, pode partir delas o esforço 

para apoiar as instituições públicas na realização de suas funções. Neste sentido, uma 
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parceria público-privada poderia, de diversas formas, ajudar na viabilização da 

implementação da Lei dos Desmanches, seja financiando, organizando, liderando, 

divulgando ou fiscalizando as ações. É importante ter isso em mente pois, cada vez 

mais, devemos buscar a interação entre os agentes públicos e privados para 

maximizar a eficiência do sistema econômico, político e social.  

De forma mais ampla, é interessante ressaltar que as leis e os processos legais 

não são fins em si próprios, mas meios para garantir que os indivíduos (pessoas 

físicas ou jurídicas) ajam em conformidade com os interesses da comunidade, 

garantindo maior bem-estar social e desenvolvimento econômico. A busca por leis 

mais justas e eficazes é um processo contínuo que não se restringe apenas à sua 

elaboração, mas também à qualidade de sua execução. Neste trabalho é possível 

observar um exemplo de política pública que, apesar de bem-intencionada, não foi 

implementada de forma adequada em todas as regiões do país e, por esse motivo, 

não fomos capazes de capturar todos os possíveis ganhos que ela tem a oferecer 

para a sociedade.  
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2. REVISÃO DA LITERATURA 

 

2.1. Evolução histórica da economia do direito 

 

A economia do direito pode ser definida de forma bastante direta como a aplicação 

da teoria econômica e métodos estatísticos para examinar a formação, estrutura, 

processos e impacto de leis e das instituições legais. Por ser uma linha de estudo 

ainda bastante nova, nenhum consenso surgiu entre os estudiosos, nem os 

economistas foram capazes de desenvolver uma teoria unificada. No entanto, nas 

últimas décadas, a teoria econômica do direito desenvolveu-se em um campo 

específico de estudo com especialistas, artigos e periódicos próprios3, com todos os 

indícios de que o interesse e aplicações deste campo de estudo está crescendo cada 

dia mais. (Veljanovski, 2006) 

Leis existem para um propósito; elas não são um fim em si mesmo. Elas procuram 

orientar, controlar, deter e punir. Segue-se que o estudo do direito deve, quase que 

por definição, ser ampliado para incluir uma compreensão de suas justificativas e 

efeitos. A economia fornece uma abordagem científica para examinar a justificativa e 

os efeitos da lei além do que seria possível através de uma abordagem legal 

convencional. A economia do direito preocupa-se com leis que regulam a atividade 

econômica - leis que afetam mercados, indústrias e empresas, e variáveis econômicas 

como preços, investimentos, lucros, distribuição de renda e alocação de recursos em 

geral, mas também vão muito além dessas áreas para examinar as instituições legais 

fundamentais. (Veljanovski, 2006) 

Para muitos estudiosos, o campo da análise econômica do direito teve início na 

segunda metade do século XVIII com Beccaria (1764) e posteriormente Bentham 

(1789, 1827, 1830), grandes expoentes do Iluminismo. Segundo Conti (2016), os 

conceitos de custo e benefício do crime estão no centro da análise de Beccaria e a 

dissuasão do comportamento criminoso é o objetivo final que deve guiar a 

racionalidade das leis e punições. Em linhas gerais, Baccaria defendia que as 

punições têm um efeito preventivo e dissuasivo, sendo que a severidade deve ser 

proporcional ao crime cometido (prejuízo à sociedade) e a probabilidade a mais alta 

possível para inibir os comportamentos indesejados (White, 2016). Bentham, por sua 

                                                           
3 Mais notavelmente Journal of Law and Economics, Journal of Legal Studies, International Review of Law and 
Economics e Journal of Law, Economics and Organization 
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vez, é reconhecido como o autor que, inspirado pelas ideias de Beccaria, examinou 

sistematicamente como as pessoas se comportam diante de incentivos legais e 

desenvolveu um arcabouço utilitarista coeso e sistêmico (Conti, 2016). De acordo com 

Bentham (1789), o princípio da utilidade rege a aprovação ou desaprovação de toda 

e qualquer ação, de acordo com sua tendência de aumentar ou diminuir a felicidade 

das partes afetadas pela ação. Para ilustrar este princípio, Bentham define a seguinte 

metáfora: 

 

“Nature has placed mankind under the governance of two sovereign masters, 

pain and pleasure. It is for them alone to point out what we ought to do, as 

well as to determine what we shall do. On the one hand the standard of right 

and wrong, on the other the chain of causes and effects, are fastened to their 

throne. They govern us in all we do, in all we say, in all we think: …” (Bentham, 

1789) 

 

Os avanços obtidos até o no início do século XVIII ficaram estagnados por mais de 

um século até que nos anos 1960 e início dos anos 1970, o interesse pela análise 

econômica do direito foi estimulado por quatro importantes contribuições: o artigo de 

Coase (1960) sobre externalidades e responsabilidade legal, o artigo de Becker (1968) 

sobre crime e aplicação da lei, o artigo de Calabresi (1970) e posterior livro sobre 

legislação de acidentes, e o livro-texto geral de Posner (1972) sobre análise 

econômica do direito e a criação do Journal of Legal Studies. (Kaplow, 1999) 

O artigo "The problem of social cost" (1960), de Ronald Coase, trata do problema 

econômico das externalidades. Ele se baseia em inúmeros casos jurídicos e estatutos 

ingleses para ilustrar sua crença de que, dado um cenário em que os custos de 

transação são suficientemente baixos, as regras jurídicas e governamentais não 

afetam a eficiência na alocação das externalidades, pois as partes irão sempre 

negociar as soluções ótimas (posteriormente intitulado “Teorema de Coase”). Ao 

especificar as circunstâncias sob as quais as regras jurídicas e governamentais não 

são importantes para o uso eficiente de recursos, o Teorema de Coase especifica 

implicitamente quando as leis e regulações são importantes. Pelo fato de no mundo 

real existirem custos de negociação e coleta de informações, as regras legais só são 

justificadas na medida em que são capazes de alocar direitos ao agente que maximiza 

a eficiência do sistema. (Coase, 1960) 
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Gary Becker é hoje reconhecido como um dos maiores cientistas sociais dos 

últimos tempos. Em uma de suas obras mais emblemáticas, “Crime and punishment” 

(1968), Becker reconhece que, embora muitas pessoas operem sob uma alta restrição 

moral e ética, os criminosos veem racionalmente que os benefícios do crime cometido 

podem superar seus custos (probabilidade de descoberta, condenação e punição é 

menor que o conjunto de oportunidades). A teoria desenvolvida por Becker explora as 

implicações teóricas e práticas da premissa que o comportamento criminoso é 

racional. Naturalmente, a quantidade de crimes não é determinada puramente pelo 

comportamento racional dos criminosos, mas também por diversos fatores 

socioeconômicos como, por exemplo, o desemprego. Do ponto de vista de política 

pública, uma vez que o custo de aumentar a multa é trivial em comparação com o 

custo de aumentar a vigilância, pode-se concluir que a melhor política é maximizar a 

multa e minimizar a vigilância, no entanto, esta conclusão tem limites e é papel do 

estado balancear estas variáveis de forma a inibir os incentivos à criminalidade sem 

comprometer demasiadamente os custos. (Becker, 1993) 

Guido Calabresi foi o primeiro advogado a examinar a legislação de 

responsabilidade civil de forma sistemática sob uma perspectiva econômica. Calabresi 

argumenta que o objetivo da legislação de responsabilidade civil é de minimizar a 

soma dos custos dos acidentes e os custos da prevenção de acidentes. Em seu artigo 

“The Costs of Accidents: A Legal and Economic Analysis” (1970), ele refina esse 

axioma em uma teoria de responsabilidade de perdas por acidente. Segundo 

Calabresi, os custos dos acidentes poderiam ser minimizados se a parte que pode 

evitar o acidente a um menor custo fosse responsabilizada pelas perdas geradas. A 

qualidade distintiva do trabalho de Calabresi foi mostrar o poder de princípios 

econômicos simples para racionalizar todo um conjunto de leis e desenvolver uma 

base normativa coerente para sua reforma. (Veljanovski, 2006) 

Richard Posner é uma das principais figuras do campo da economia do direito, 

sendo reconhecido como um dos autores mais ecléticos e citados desta linha de 

pesquisa. Posner demonstrou que conceitos econômicos simples poderiam ser 

usados para analisar todas as áreas do direito - contrato, propriedade, penal, família, 

comercial, constitucional, administrativo e processual. Sua principal obra, “Economic 

Analysis of Law”, publicado pela primeira vez em 1973, é um compilado extensivo de 

aplicações detalhadas da economia para o direito. Posner mostrou que muitas 



20 

doutrinas jurídicas e regras processuais poderiam ser explicadas economicamente e 

racionalizadas. (Veljanovski, 2006) 

Contemporâneos a esses autores e inspirados por suas ideias, estudiosos 

importantes como Stigler (1970) em seu artigo sobre a otimização da aplicação da lei, 

Ehrlich (1973) analisando a participação em atividades ilícitas e Polinsky & Shavell 

(1979) avaliando o tradeoff ideal entre a probabilidade e a magnitude das multas 

também realizaram contribuições relevantes para o desenvolvimento do campo de 

estudo da economia do direito. (Conti, 2016) 

Apesar de já observado e discutido por Beccaria (1764) e Bentham (1789), o 

conceito de dissuasão marginal foi popularizado por Stigler (1970) em seu artigo “The 

optimum enforcement of laws”. O conceito de dissuasão marginal baseia-se na 

constatação de que, ameaça de sanções influenciam não apenas se os indivíduos são 

dissuadidos a cometer crimes, mas também, para aqueles que não são dissuadidos, 

quais crimes eles escolherão cometer. Notavelmente, indivíduos que não foram 

dissuadidos terão uma razão para cometer atos menos prejudiciais se as sanções 

previstas aumentarem com danos. Argumento similar pode ser construído quando 

analisamos a questão da frequência dos crimes cometidos, ou seja, quanto maior a 

frequência dos atos maior deve ser a sanção aplicada ao indivíduo. (Kaplow, 1999) 

Dentre as inúmeras contribuições de Isaac Erhlich, destacam-se seus estudos 

sobre “The Deterrent Effect of Capital Punishment” (1973) e “Participation in 

Illegitimante Activities – An Economic Analyisis” (1974). O primeiro, talvez o mais 

polêmico de seus artigos, foi bastante elogiado e criticado pelos estudiosos que o 

sucederam no tema. Através de estudos econométricos, chegou à conclusão de que 

para cada execução de pena de morte, seriam evitados, em média, 8 assassinatos 

subsequentes. O segundo, por sua vez, traz uma proposta arrojada de formular um 

modelo mais abrangente de decisão para engajamento em atividades ilegais e testa-

lo contra algumas evidências empíricas disponíveis. A análise proposta vai além de 

Becker e outras contribuições anteriores em diversos aspectos. Em primeiro lugar, 

incorpora no conceito de oportunidades tanto a punição como a recompensa (custos 

e ganhos de atividades licitas e ilícitas), em vez de apenas o custo da punição. 

Especificamente, prevê e verifica empiricamente uma associação sistemática entre as 

taxas de criminalidade, a desigualdade na distribuição de renda e a capacidade de se 

fazer cumprir a lei. Segundo, conecta formalmente a teoria da participação em 

atividades ilegais com a teoria geral da escolha ocupacional apresentando o problema 
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de decisão do ofensor como uma alocação ótima de recursos sob incerteza para 

atividades concorrentes dentro e fora do mercado de trabalho, ao invés de uma 

escolha entre atividades mutuamente excludentes. O modelo desenvolvido pode ser 

usado para prever não apenas a direção, mas também a magnitude relativa da 

resposta de ofensores específicos a mudanças em várias oportunidades observáveis. 

Finalmente, no contexto da implementação empírica, Ehrlich analisa a interação entre 

o crime e a imposição da lei através da atuação da polícia e dos tribunais e emprega 

um modelo econométrico de equações simultâneas para estimar as funções de 

incidência de crimes e uma função de produção da aplicação das leis. O resultado da 

investigação empírica é então usado para fornecer algumas estimativas preliminares 

da eficácia da aplicação da lei para dissuadir os infratores e reduzir a perda social do 

crime. (Ehrlich, 1974) 

Mitchell Polinsky e Steven Shavell são autores mais contemporâneos e com ampla 

produção no tema de Economia do Direito. Seus artigos e livros cobrem de forma 

bastante ampla a teoria por trás dos mecanismos de aplicação e imposição das leis. 

Dentre as diversas perguntas que buscam responder, podemos destacar: Qual a 

forma mais efetiva de punição para um agente transgressor (multa, aprisionamento 

ou uma combinação dos dois)? A regra de responsabilização deve levar em 

consideração a intenção de cometer o crime (doloso ou culposo)? Se os infratores são 

apanhados apenas com uma certa probabilidade, como deve ser calibrado o nível da 

sanção? Quanto dos recursos da sociedade deve ser dedicado à captura de 

transgressores? Por que as atividades de aplicação das leis devem ser concentradas 

no Estado e não na iniciativa privada? (Polinsky & Shavell, 2005) 

Como pode ser observado nesta breve reconstrução histórica, a pesquisa no 

campo da economia do direito tem se desenvolvido significativamente desde os anos 

60 e vem ganhando cada vez mais notoriedade no meio acadêmico. Esta linha de 

pesquisa, no entanto, está longe de ser madura; além dos inúmeros campos de estudo 

que se abriram ao longo dos últimos anos (responsabilidade civil, direito de 

propriedade, contratos, leis de competição, regulação, direito criminal, etc.) uma 

evidência clara desta realidade é a falta de trabalhos empíricos na maioria dos tópicos. 

(Kaplow 1999) 
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2.2. Críticas e perspectivas futuras da economia do direito 

 

Existem diversos motivos que justificam a carência de trabalhos empíricos em 

diversas áreas de estudo da economia do direito:1) Falta de informações disponíveis 

para realizar as análises desejadas (bases históricas insuficientes para garantir uma 

significância razoável para as análises); 2) Criação de viés pela omissão de variáveis 

relevantes para a modelagem do problema (por desconhecimento do pesquisador ou 

pelo simples fato das variáveis não serem quantificáveis); 3) Falta de familiaridade dos 

juristas com os métodos e ferramentas econométricas. Por muitos anos, abordagens 

no mínimo contestáveis foram adotadas para contornar as dificuldades acima citadas 

e, por este motivo, muitas pessoas viram o trabalho empírico na economia do direito 

(na verdade, nas ciências sociais em geral), como não confiáveis, se não francamente 

desonesto. (Gelbach & Klick, 2014) 

Tendo em vista esta descrença nas metodologias adotadas, em meados da 

década de 1990, muitos microeconomistas empíricos começaram a mudar o foco para 

projetos de pesquisa que estavam ligados a métodos de experimentos de controle 

randômico. Nestes casos, o viés de variável omitida não é uma preocupação, uma vez 

que o “tratamento” é atribuído aleatoriamente, de modo que a atribuição é 

estatisticamente independente de quaisquer variáveis omitidas que possam ser 

importantes. Em um experimento de atribuição aleatória, os efeitos médios do 

tratamento podem ser medidos facilmente usando a variação média na variável de 

interesse para o grupo de tratamento, menos a variação média no grupo de controle. 

Neste contexto, os estudos empíricos de economia do direito adotaram essa 

abordagem, implementando o método de pesquisa chamado de diferenças em 

diferenças4 para examinar o impacto gerado por uma série de mudanças legais. 

(Gelbach & Klick, 2014) 

A recente popularização da Economia Comportamental trouxe também 

transformações significativas para o ramo da Economia do Direito. Diferente da 

abordagem clássica, cujo alicerce do pensamento é uma visão predominantemente 

utilitarista, a Economia do Direito Comportamental busca explorar as implicações do 

comportamento humano real (não hipotético) sobre a legislação. Como as "pessoas 

reais" diferem do homo economicus? A pesquisadora Christine Jolls (1998), uma das 

                                                           
4 O método de diferenças em diferenças, assim como outros métodos (ex. Controle Sintético) serão discutidos 
em mais detalhes na sessão de metodologia desta dissertação 
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pioneiras nesta linha de pesquisa, afirma que podemos descrever estas diferenças 

enfatizando três "limites" importantes no comportamento humano, limites que 

questionam as ideias centrais de maximização da utilidade, preferências estáveis, 

expectativas racionais e processamento ótimo da informação. Segundo ela, é razoável 

esperar que as pessoas exibem racionalidade limitada, força de vontade limitada e 

interesse próprio limitado, e se considerarmos estas premissas como verdadeiras, 

devemos rever de forma estrutural a maneira como interpretamos o impacto das leis 

sobre o comportamento dos indivíduos dentro da sociedade. 

O objetivo desta sessão da revisão bibliográfica não é ser exaustivo no 

levantamento das diferentes linhas de pesquisa que estão surgindo no campo de 

Economia do Direito, mas apenas demonstrar que um campo tão novo como este (~60 

anos), ainda está passando por grandes transformações em suas bases teóricas, 

assim como caminhando de forma paulatina no entendimento das implicações 

práticas das leis na sociedade. Aliado ao desejo de tornar esta linha de estudo cada 

vez mais palatável para acadêmicos e juristas, é notável a necessidade de resguardar 

e robustecer os estudos realizados utilizando as melhores práticas econométricas, 

garantindo a relevância, confiabilidade e reconhecimento desta linha de pesquisa 

como algo que contribui para o desenvolvimento social e econômico. 

 

2.3. A Lei dos Desmanches no Brasil  

 

A Lei no 12.977, também conhecida como “Lei dos Desmanches”, sancionada em 

20 de maio de 2014 pela Presidente da República, Dilma Roussef, prevista para entrar 

em vigor decorrido um ano da data de sua publicação oficial, tem como objetivo regular 

e disciplinar a atividade de desmontagem de veículos automotores terrestres, 

alterando o artigo 126 da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997 - Código de Trânsito 

Brasileiro (e dá outras providências). (Silva, 2015) 

A nova lei traz regras mais rígidas acerca do desmanche e destruição de veículos, 

como também sobre a destinação das peças ou conjunto de peças usadas para 

reposição ou para qualquer outra destinação. Disciplina também que a atividade de 

desmontagem somente poderá ser realizada por empresa de desmontagem 

registrada perante o órgão executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal em 

que atuar, e que deve se dedicar exclusivamente às atividades legalmente definidas. 

(Silva, 2015) 
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Quanto às instalações e funcionamento dessas empresas, elas devem possuir 

linha de desmontagem dos veículos isolada, fisicamente, de qualquer outra atividade. 

Além de estar devidamente registrada nos órgãos competentes, as empresas devem 

estar regularizadas perante o Registro Público de Empresas, ter inscrição nos órgãos 

fazendários e possuir alvará de funcionamento expedido pelas autoridades locais. 

(Silva, 2015) 

O registro das empresas destinadas à atividade de desmonte de veículos, 

conforme disciplina a nova lei, terá validade de 1 ano da primeira vez, e de 5 anos a 

partir de cada renovação. Durante esse período, é obrigatória a fiscalização in loco 

pelo órgão executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal antes da concessão, 

da complementação ou da renovação do registro, assim como a realização de 

fiscalizações periódicas, independentemente de comunicação prévia. Na fiscalização 

in loco, o regulador deverá aferir, entre outros elementos, a conformidade da estrutura 

e das atividades de cada oficina de desmontagem com as normas estabelecidas pelo 

Contran. (Silva, 2015) 

Com a nova lei em vigência, as empresas de desmontagem deverão expedir nota 

fiscal de entrada do veículo quando este ali chegar, entretanto o veículo somente 

poderá ser desmontado depois que for emitida a certidão de baixa do registro (pelo 

órgão de trânsito competente). A certidão de baixa do registro do veículo deverá ser 

requerida no prazo máximo de 5 dias úteis do ato de ingresso do veículo nas 

dependências da empresa. Após a baixa do registro a nova lei estabelece o prazo de 

10 dias úteis para que o mesmo seja totalmente desmontado ou receba modificações 

que o deixem totalmente sem condições de voltar a circular. (Silva, 2015) 

No caso de não cumprimento das novas exigências, a empresa estará passível ao 

pagamento de multa com valor progressivo em função da severidade da infração 

cometida, sendo o valor mínimo de 2 mil reais e podendo chegar a 8 mil reais. 

Contudo, em caso de reincidência (no intervalo de um ano) o valor da multa aplicada 

será em dobro, e se acumular mais de 20 mil reais neste mesmo período ficará 

impedida de receber novos veículos para desmonte pelo prazo de 3 meses. Qualquer 

nova infração durante o período de suspensão do recebimento de novos veículos 

acarretará interdição e cassação do registro de funcionamento da empresa de 

desmontagem perante o órgão executivo de trânsito, permitido o requerimento de 

novo registro somente após o prazo de 2 anos. (Silva, 2015) 
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Finalmente, a referida lei estabelece a criação do banco de dados nacional de 

informações de veículos desmontados e das atividades exercidas pelas empresas do 

ramo, no qual serão registradas as peças ou conjuntos de peças usadas destinados 

a reposição e as partes destinadas a sucata ou outra destinação final, cabendo a sua 

implantação e gestão ao Conselho Nacional de Trânsito (CONTRAN). (Silva, 2015) 

Ao ser sancionada, a referida Lei estipulava um prazo máximo de 3 meses para 

que as unidades de desmontagem de veículos já existentes se adequassem às novas 

disposições, entretanto, o texto também destacava que a entrada em vigor da nova 

legislação aconteceria um ano da data de publicação oficial. Dessa forma, davam-se 

as condições necessárias para que tanto os estabelecimentos (desmanches) quanto 

as instituições reguladoras da nova legislação (ex. DETRAN) se adequassem às 

exigências da nova legislação. 

Uma ressalva importante para efeitos deste estudo, é o fato de que em 2 de janeiro 

de 2014 foi sancionada, no Estado de São Paulo, uma lei similar, entretanto 

precursora, que também dispõe sobre a destinação de veículos em fim de vida útil (Lei 

no 15.276). De forma diferente do que foi observado no restante do país (tema da 

próxima seção), quando promulgada a lei em São Paulo, o Governo do Estado já tinha 

recursos e um plano bem definido para garantir a aplicação da nova lei. Diferente da 

Lei Federal, a Lei dos Desmanches do Estado de São Paulo entrou em vigor a partir 

da data de sua publicação, tendo os estabelecimentos que exercem atividades de 

desmontagem e reciclagem 180 dias a contar da data de sua publicação para se 

adequarem às exigências nela previstas. Para efeitos práticos, a Lei dos Desmanches, 

no Estado de São Paulo, passou a vigorar e ser aplicada a partir do segundo semestre 

de 2014 enquanto que para o restante do país isso só viria a acontecer a partir de 

maio de 2015 (o que não chegou a acontecer de forma efetiva).  

 

2.4. Motivações e evidências da aplicação da Lei dos Desmanches  

 

Estima-se que 95% dos veículos furtados e roubados no Brasil são destinados ao 

abastecimento do mercado ilegal de peças de reposição. De acordo com o autor do 

projeto de lei, o Deputado Federal Armando Vergílio, a Lei dos Desmanches visa 

melhorar tanto a segurança pública, quanto a violência no trânsito. Na medida em que 

não houver um mercado ilegal demandando peças, e sim um segmento regulado, 



26 

estritamente fiscalizado pelo Estado, a segurança pública será melhorada 

sensivelmente.  

De forma mais abrangente, a Lei dos Desmanches também vem para solucionar 

questões relacionadas a sustentabilidade, definindo padrões mais rígidos para o 

descarte adequado de veículos em final de vida útil. Com isso, fomenta a redução do 

consumo de recursos naturais e evita o risco de poluição do meio ambiente. 

Devido à crise econômica, a falta de recursos e até mesmo por problemas de 

gestão, a grande maioria dos Estados brasileiros apresentou dificuldades para aplicar 

a Lei dos Desmanches com eficiência. Aliado a isso, o consumidor que compra peças 

sem garantia de procedência lícita também contribui para estimular o comércio ilegal 

de peças usadas em todos os Estados. É possível observar através dos noticiários 

que, com exceção do Estado de São Paulo, os demais estados da Federação foram 

incapazes de implementar de forma eficaz as exigências da nova legislação. 

Conforme demonstrado nas tabelas abaixo:  

 

Tabela 1 - Evidências da Lei dos Desmanches nos Estados (não São Paulo) 

Estado Evidência Data Fonte 

RS Mesmo com a Lei dos Desmanches, comércio 
informal se mantém no RS 

17/01/2017 Globo - G1 

RS Lei dos desmanches ainda não engrenou e ferros-
velhos ilegais seguem no mercado 

17/01/2017 Grupo de 
Investigações (GDI) - 
Grupo RBS 

SC Santa Catarina ainda está à espera da lei dos 
desmanches de veículos 

26/05/2016 Diário Catarinense 

SC Paramos na questão financeira, diz Detran sobre 
fiscalização de desmanches em Santa Catarina 

24/06/2017 Diário Catarinense 

PR No PR, Lei do Desmonte ainda aguarda para ser 
cumprida 

26/08/2015 Revista Apólice 

MG Lei do Desmonte começa a vigorar em Minas 
Gerais 

02/07/2017 Diário de Contagem 

MG Detran divulga novas regras para empresas que 
desmontam e recuperam veículos em MG 

29/06/2017 Globo - G1 

RJ Apesar de lei regulamentando o setor, estado não 
fiscaliza ferros-velhos 

21/11/2017 O Globo 

RJ Roubo de carro: Rio tem quase 500 ferros-velhos 
clandestinos 

19/04/2018 O Globo 

BA Lei do desmanche é debatida em Salvador 09/11/2015 UOL - A Tarde 

BA Aplicação da Lei do Desmonte na Bahia é 
discutida 

06/11/2015 Folha do Estado da 
Bahia 

DF Em Brasília, a lei do desmonte de veículos ainda 
não é cumprida e o Detran-DF não tem prazo para 
ações de fiscalização 

25/09/2015 Revista Apólice 



27 

Todos Lei do Desmonte ainda não é aplicada em muitos 
estados 

23/05/2016 Fenacor 

 

Tabela 2 - Evidências da Lei dos Desmanches em São Paulo 

Estado Evidência Data Fonte 

SP Despenca número de furtos e roubos de veículos, 
após Lei do Desmanche 

07/10/2015 Governo de Estado de 
São Paulo 

SP Lei dos Desmanches terá sistema on-line de 
controle de peças 

07/10/2015 Governo de Estado de 
São Paulo 

SP Lei do Desmanche completa 1 ano e diminui furtos 
e roubos de carros 

01/07/2015 Globo - G1 

SP Lei dos desmanches faz 1 ano e reduz receptação 03/07/2015 O Vale 

SP Lei do Desmonte ajuda a reduzir a violência 19/05/2017 O Globo 

 

De modo geral, se o fornecimento de peças para o comércio ilegal for reduzido, é 

razoável esperar que os roubos e furtos de veículos também vão diminuir. É tudo uma 

questão de oferta e demanda, ou seja, se a demanda por peças de reposição ilegal 

cai, seja pela diminuição do interesse por parte dos consumidores ou pelo controle 

diligente dos desmanches ilegais que viabilizam a entrada dessas peças no mercado, 

pode-se esperar uma queda no roubo de veículos por falta de alternativas para 

disposição dos veículos. Conforme pode ser observado na Figura 1, no Estado de São 

Paulo, podemos perceber a partir de 2014 (ano de implementação da Lei dos 

Desmanches) uma queda sensível e consistente dos roubos e furtos de veículos na 

região. De fato, apenas olhando para o gráfico, não é possível inferir que este efeito 

pode ser diretamente creditado à nova legislação. Com o intuito de avaliar de maneira 

formal se este comportamento observado pode ser justificado pela implementação 

desta nova política é que propusemos o presente estudo. Naturalmente, daremos aqui 

um maior enfoque no impacto da Lei dos Desmanches para a indústria de seguros, 

mas este estudo pode ser facilmente transposto, de forma mais ampla, para o impacto 

na segurança pública dos Estados. 
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Figura 1 - Estatísticas de roubos e furtos de veículos em São Paulo [‘000] 

  

Fonte: Secretaria de Segurança Pública de São Paulo 

 

Finalmente, um dos grandes motivadores para a criação e implementação da Lei 

dos Desmanches era a expectativa de que a queda na quantidade de roubos e furtos 

de veículos pudesse de alguma forma baratear os seguros de veículos. Sob esta 

bandeira, muitas seguradoras, sindicatos e associações defenderam perante ao 

governo a necessidade da nova legislação, conforme pode ser observado na Tabela 

3. Sob a luz desta hipótese, é também o objetivo deste trabalho avaliar se a aplicação 

da Lei dos Desmanches teve um impacto positivo também no preço dos seguros 

automotivos. 

 

Tabela 3 - Impacto da Lei dos Desmanches na indústria de seguros (São Paulo) 

Estado Evidência Data Fonte 

SP Lei de desmanche vai baratear seguro de carro 13/01/2014 Valor Econômico 

SP Seguro do carro pode ficar 30% mais barato com a 
Lei de Desmanche 

28/01/2014 Sindiseg - SP 

SP Lei do desmanche não reduz preço do seguro de 
carros 

01/12/2016 Estadão 

 

É importante destacar que a contextualização em relação a aplicação da Lei dos 

Desmanches nas diferentes regiões do país não é arbitrária. Como veremos em mais 

detalhes na próxima seção (Metodologia e Base de Dados), para avaliarmos de forma 

categórica se a nova legislação teve impactos positivos na redução dos roubos e furtos 
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de veículos (sinistros) e na queda dos preços dos seguros, é fundamental 

compararmos os efeitos observados nas regiões onde a lei foi efetivamente 

implementada (i.e. São Paulo) e as demais regiões do país onde ela foi negligenciada 

pelos respectivos Governos dos Estados e seus órgãos reguladores.  

De forma mais simples e direta, a premissa que estamos construindo aqui e que é 

fundamental para o desenvolvimento deste estudo é que, apesar da Lei dos 

Desmanches ter jurisdição e abrangência nacional, o fato de não ter sido colocada em 

prática em nenhum outro Estado além de São Paulo, nos habilita a estimar qual o 

impacto desta política pública no controle da criminalidade e suas potenciais 

externalidades positivas na indústria de seguros. 
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3. METODOLOGIA E BASES DE DADOS 

  

3.1. METODOLOGIA 

 

3.1.1. ESTRATÉGIA METODOLÓGICA 

 

A revolução empírica que varreu o mundo acadêmico e empresarial, sem surpresa, 

também transformou o campo da Economia do Direito. Uma simples observação dos 

principais periódicos desta linha de estudo revelará que um campo que já foi dominado 

por trabalhos teóricos agora tem um foco empírico cada vez mais relevante. Esse 

movimento da abordagem teórica para a empírica foi impulsionado pelo lado da oferta, 

pelos avanços na computação, pelo desenvolvimento de pacotes estatísticos cada 

vez mais poderosos, mas fáceis de usar, e pela crescente disponibilidade de dados. 

Ao mesmo tempo, o reconhecimento do poder da análise empírica levou a um 

desenvolvimento acadêmico contínuo e refinamentos em metodologias e ferramentas 

econométricas e empíricas. (Donohue, 2015) 

De acordo com John Donohue (2015), autor de “Empirical Evaluation of Law: The 

Dream and the Nightmare”, é possível estabelecer uma hierarquia metodológica na 

capacidade de determinar de forma convincente a existência de uma relação causal. 

No topo da hierarquia está o padrão ouro para tal prova: um estudo randomizado no 

qual há um grupo de tratamento e um grupo controle. Do outro lado, estatísticas 

descritivas, como gráficos e porcentagens, são colocadas na parte inferior da 

hierarquia, na medida em que são usadas para inferir a extensão do suposto efeito de 

causa e consequência. Embora esta metodologia apresente uma simplicidade 

desejável e viabilizam uma melhor capacidade de persuasão através de apelos à 

intuição, tais ferramentas são bastante limitadas se ingenuamente utilizadas.  

Segue abaixo o ranking completo de metodologias, definido por Donohue (2015), 

para estabelecer de forma mais robusta a existência de relações causais entre 

eventos distintos: 

1) Experimento randomizado 

2) Experimento natural ou descontinuidade de regressão 

3) Dados em painel 

4) Séries temporais ou análise cross-section 

5) Gráficos ou porcentagens 
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É importante ressaltar que para qualquer um desses cinco níveis de abordagens 

empíricas podem ser observados erros e práticas indevidas, sendo assim, não é 

possível afirmar que todo estudo de ordem superior seja sólido ou mais valioso do que 

um estudo de ordem baixa bem executado. (Donohue, 2015) 

Mais especificamente, é possível notar que os estudos sobre impacto de políticas 

públicas raramente podem ser analisados sob a ótica de um experimento puramente 

aleatório. Na grande maioria dos casos, estes eventos devem ser estudados sob a 

ótica de um quase-experimento. Um quase-experimento é um delineamento de 

pesquisa usado para estimar o impacto causal de uma intervenção em uma 

população-alvo sem atribuição aleatória. Um estudo quase-experimental compartilha 

semelhanças com o delineamento experimental tradicional ou com o ensaio de 

controle randomizado, mas carece especificamente do elemento de designação 

aleatória para tratamento ou controle. Em vez disso, análises quase-experimentais 

normalmente permitem que o pesquisador controle a atribuição à condição de 

tratamento, entretanto usando algum critério diferente de atribuição aleatória. 

Tendo em vista as hierarquias metodológicas acima discutidas e a característica 

não puramente aleatória do nosso estudo, propomos duas metodologias 

complementares para avaliar o impacto da Lei dos Desmanches na indústria de 

seguros: o método de Diferenças em Diferenças e o método de Controle Sintético. Por 

serem extremamente intuitivas e de fácil implementação, estas duas metodologias, 

conforme pode ser observado na literatura acadêmica, são amplamente utilizadas na 

avaliação do impacto de políticas públicas.  

Nas próximas seções vamos detalhar um pouco mais os dois métodos 

selecionados, entretanto, vale ter em mente que para implementar tanto o método de 

diferenças em diferenças quanto o método de controle sintético, é necessário obter 

informações sobre as diferenças entre o grupo de tratamento e o grupo de controle no 

período pré-implementação da política analisada, deste modo somos capazes de 

controlar as diferenças pré-existentes entre os grupos e, portanto, neutralizar um 

possível viés de seleção da amostra analisada. 

 

3.1.2. DIFERENÇAS EM DIFERENÇAS 

 

A técnica de Diferenças em Diferenças permite isolar um determinado efeito de 

interesse através da comparação de um grupo de tratamento com um grupo de 
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controle. Em nosso caso específico, para aplicação desta metodologia, o grupo de 

tratamento proposto são os veículos segurados no Estado de São Paulo e o grupo de 

controle são os veículos segurado nas demais Unidades da Federação onde, apesar 

de vigente, não existem evidências da aplicação ostensiva da lei. 

Tão importante quanto a definição dos grupos de controle e tratamento é também 

a definição do período anterior e posterior à implementação da política. Para o caso 

da Lei dos Desmanches, como estamos considerando que apenas São Paulo foi 

sensibilizada pelos efeitos da nova lei, vamos considerar o marco inicial desta política 

pública o início da vigência da Lei Estadual no 15.276, que apesar de sancionada em 

janeiro de 2014, só passou a vigorar a partir de julho de 2014 (6 meses depois). Vale 

lembrar que a Lei Federal no 12.977 só foi sancionada em maio de 2014 e vigora 

apenas a partir de maio de 2015 (1 ano depois). 

Dessa forma, nossa amostra é dividida em quatro grupos: o grupo de controle 

antes da mudança, o grupo de controle depois da mudança, o grupo de tratamento 

antes da mudança e o grupo de tratamento depois da mudança. Esquematicamente, 

podemos representar o procedimento a partir do quadro e do gráfico abaixo: (CPS - 

FGV, 2010) 

 

Tabela 4 - Quadro explicativo de diferenças em diferenças 

  Antes Depois Diferenças 

Controle A B A-B 

Tratamento C D C-D 

Diferenças A-C B-D (C-D)-(A-B) 

Fonte: Centro de Políticas Sociais da FGV, 2010 
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Figura 2 - Explicação gráfica de diferenças em diferenças 

 

Fonte: Columbia University Mailman School of Public Health, 2013 

 

Conforme podemos observar nas representações acima, A-B e C-D representam 

a variação do grupo de controle e de tratamento entre o período anterior e posterior à 

intervenção que está sendo examinada. Como por hipótese o grupo de controle não 

foi exposto ao evento estudado, as mudanças observadas podem ser atribuídas a 

outros fatores, que também podem ter afetado o grupo de tratamento. Por sua vez, A-

C e B-D representam as diferenças entre o grupo de controle e de tratamento antes e 

depois da intervenção, respectivamente. (CPS - FGV, 2010) 

Subtraindo então A-B de C-D, ou A-C de B-D, o que é matematicamente 

equivalente, encontraremos a diferença da diferença verificada entre os grupos, entre 

os 2 períodos, ou visto pelo outro lado, a diferença da diferença verificada entre os 2 

períodos, entre cada um dos grupos. Como é possível perceber, esta relação entre as 

diferenças de grupos e períodos serve como inspiração para nome atribuído ao 

método (diferenças em diferenças ou dif-in-dif). (CPS - FGV, 2010) 

Tendo tudo isso em vista, é possível definir os estimadores de diferenças em 

diferenças para avaliação do impacto da Lei dos Desmanches na (1) incidência média 

de roubos e furtos de veículos [#], na (2) indenização média dos sinistros reportados 

[R$], e no (3) prêmio médio de seguros [R$], conforme especificado a partir das 

regressões lineares abaixo: 
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𝐼𝑛𝑐𝑖𝑑ê𝑛𝑐𝑖𝑎𝑀é𝑑𝑖𝑎𝑖𝑗 = 𝛽0 + 𝛽1 ∗ 𝑝𝑒𝑟í𝑜𝑑𝑜𝑖 + 𝛽2 ∗ 𝑡𝑟𝑎𝑡𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜𝑗

+ 𝛽3 ∗ 𝑝𝑒𝑟í𝑜𝑑𝑜𝑖 ∗ 𝑡𝑟𝑎𝑡𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜𝑗  +  𝑒𝑖𝑗 (1)
 

 

𝐼𝑛𝑑𝑒𝑛𝑖𝑧𝑎çã𝑜𝑀é𝑑𝑖𝑎𝑖𝑗 = 𝛽0 + 𝛽1 ∗ 𝑝𝑒𝑟í𝑜𝑑𝑜𝑖 + 𝛽2 ∗ 𝑡𝑟𝑎𝑡𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜𝑗

+ 𝛽3 ∗ 𝑝𝑒𝑟í𝑜𝑑𝑜𝑖 ∗ 𝑡𝑟𝑎𝑡𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜𝑗  +  𝑒𝑖𝑗 (2)
 

 

𝑃𝑟ê𝑚𝑖𝑜𝑀é𝑑𝑖𝑜𝑖𝑗 = 𝛽0 + 𝛽1 ∗ 𝑝𝑒𝑟í𝑜𝑑𝑜𝑖 + 𝛽2 ∗ 𝑡𝑟𝑎𝑡𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜𝑗

+ 𝛽3 ∗ 𝑝𝑒𝑟í𝑜𝑑𝑜𝑖 ∗ 𝑡𝑟𝑎𝑡𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜𝑗  +  𝑒𝑖𝑗 (3)
 

 

A partir das regressões acima propostas, podemos notar que a variável dummy 

tratamentoj tem a função de separar a amostra entre grupos de tratamento (São Paulo) 

e controle (demais Estados), ao mesmo tempo, a variável dummy períodoi separa a 

amostra entre grupos de dados anteriores e posteriores à implantação da nova lei 

(julho de 2014). 

É importante notar que os coeficientes estimados a partir destas regressões 

possuem as seguintes interpretações (Villa, 2012): 

𝛽0 : é o resultado médio para o grupo de controle no período pré-tratamento. 

𝛽0 + 𝛽1 : é o resultado médio para o grupo controle no período pós-tratamento. 

𝛽2 : é a diferença simples entre o grupo tratado e controle no período pré-

tratamento. 

𝛽0 + 𝛽2 : é o resultado médio para o grupo tratado no período pré-tratamento. 

𝛽0 + 𝛽1 + 𝛽2 + 𝛽3 : é o resultado médio para o grupo tratado no período pós-

tratamento. 

𝛽3 : são as diferenças em diferenças ou impacto do tratamento realizado. 

Conforme veremos na próxima seção, além de ser uma metodologia de fácil 

aplicação, a análise de diferenças em diferenças traz insights poderosos sobre o 

impacto de políticas públicas e possui inúmeras aplicações, não só no universo de 

Economia do Direito, mas em diversos outros campos do conhecimento. 

 

3.1.3. CONTROLE SINTÉTICO 

 

Com o intuito de robustecer este estudo e para complementar as análises 

realizadas, optamos também por submeter nossos dados ao teste de controle sintético 
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para avaliar se as conclusões observadas a partir da metodologia acima descrita se 

mantêm sob outra ótica. 

O método de controle sintético, proposto e discutido recentemente por Abadie e 

Gardeazabal (2003) e Abadie et al. (2010), é uma maneira bastante refinada de 

conduzir estudos comparativos quando contrafactuais comparáveis não estão 

disponíveis. A estimativa dos efeitos de um determinado tratamento geralmente toma 

a forma de comparação entre os resultados do grupo tratado versus o grupo de 

controle. Para que a comparação seja significativa, é desejável que a unidade de 

controle seja similar à unidade tratada na ausência do tratamento em várias 

dimensões. Em muitos estudos empíricos, tal exigência pode não ser satisfeita 

(geralmente por indisponibilidade de dados ou pela heterogeneidade dos indivíduos 

do grupo de controle e tratamento). Em algumas situações, a disponibilidade de dados 

em painel torna essas comparações razoáveis, sendo o método de diferenças em 

diferenças uma ferramenta bastante difundida para análise desses casos. (Hahn & 

Shi, 2016) 

É importante ressaltar que o método de diferenças em diferenças requer um 

conjunto muito específico de premissas, como por exemplo, a suposição de tendência 

comum, que pode não ser plausível para muitas aplicações. Em contrapartida, o 

método de controle sintético oferece uma generalização sensata do método de 

diferenças em diferenças, onde o grupo de controle sintético é construído a partir de 

uma combinação linear dos possíveis resultados de controle. Os pesos, por sua vez, 

são estimados por um conjunto de variáveis de interesse, selecionadas no período 

pré-intervenção, que visam estabelecer uma base de comparação para estruturação 

de um grupo de controle que mais se aproxime das características do grupo de 

tratamento. (Hahn & Shi, 2016) 

Para efeito de inferência estatística com controle sintético, isto é, intervalo de 

confiança e teste de hipóteses, várias versões de testes placebo são frequentemente 

adotados. A ideia por traz dos testes placebo é avaliar o valor crítico de um 

determinado teste sob a ótica de todas as possíveis permutações dos atributos de 

tratamento no grupo de controle. A aplicação do método de controle sintético em todos 

os potenciais grupos de controle permite aos pesquisadores avaliar a distribuição de 

uma estatística de teste sob a hipótese nula de ausência de efeitos de tratamento, e 

a inferência é aparentemente exata no sentido de que o problema da aproximação 

assintótica pode ser evitado. (Hahn & Shi, 2016) 
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Além do maior controle sobre influências de variáveis não observáveis, a estratégia 

de utilização do controle sintético apresenta outras vantagens em relação a outros 

métodos de estimação de impacto de políticas públicas. Entre elas, é possível 

destacar a capacidade de realizar inferências mesmo quando a amostra tratada é 

bastante pequena (unitária). Além disto, como o método só utiliza informações sobre 

o período pré-intervenção, a escolha do controle não guarda qualquer relação direta 

com os resultados. Podemos destacar também a evidente transparência na escolha 

do grupo de controle, uma vez que a ferramenta estima o contrafactual de forma 

estatística considerando as similaridades com o grupo de tratamento a partir de 

variáveis preditivas do período pré-intervenção. Por fim, através do método de 

controle sintético é possível avaliar graficamente a qualidade do “fit” realizado no 

período pré-tratamento e analisar como o grupo tratado se comporta em relação ao 

grupo de controle no período pós-tratamento. (Neto et al., 2014) 

A partir das metodologias acima definidas para avaliação do impacto da Lei dos 

Desmanches na indústria de seguros, explanaremos em maior detalhe, na próxima 

seção, as bases de dados e informações coletadas que viabilizarão as análises 

propostas. É importante ressaltar que o método por si só não garante a qualidade do 

estudo, por este motivo, é fundamental que os dados utilizados sejam 

cuidadosamente selecionados e suas fontes robustas e confiáveis. 

 

3.2. BASES DE DADOS 

 

Para efeitos deste estudo, utilizaremos uma grande variedade de dados e fontes 

de informação para avaliar o impacto da Lei dos Desmanches na indústria de seguros. 

De forma mais ampla, podemos categorizar estas informações nos seguintes grupos: 

(1) Informações de Seguros, (2) Informações Econômicas e (3) Informações Sociais. 

Para todos os grupos optamos por utilizar fontes públicas de informação, o que pode 

facilitar a validação e replicação das análises. 

O Sistema AUTOSEG permite realizar consultas referentes a dados estatísticos de 

seguro para veículos. As informações disponibilizadas pela Susep são obtidas a partir 

de arquivos enviados semestralmente pelas companhias seguradoras, os quais 

incluem dados referentes a apólices vigentes e sinistros ocorridos. É importante 

ressaltar que a abertura dos dados é semestral, sendo assim, não é possível uma 

visão mês a mês dos indicadores. (Susep / Autoseg, 2017) 
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As bases da AUTOSEG fornecem informações oficiais sobre número de veículos 

expostos [#], prêmio médio [R$], importância segurada média [R$], número de 

sinistros [#] e valor de indenizações [R$], classificadas de acordo com categoria, 

modelo e ano do veículo, região, cidade ou CEP de circulação, e perfil do segurado. 

(Susep / Autoseg, 2017) 

Os dados de seguros acima mencionados são a base para as análises de 

diferenças em diferenças descritas na seção anterior. Apesar de não termos uma base 

histórica muito longa (dados a partir do segundo semestre de 2011) e os dados 

estarem consolidados semestralmente, temos uma amostra suficientemente grande 

para capturar os efeitos da Lei dos Desmanches em todos os Estados (antes e depois 

de sua implementação). 

De forma complementar, para realização do controle sintético do grupo de 

tratamento (São Paulo), selecionamos também dados Econômicos e Sociais para 

caracterização de todos os Estados antes da implementação da Lei dos Desmanches. 

As principais fontes de dados utilizadas foram:  

 IBGE: para dados de população [#] e PIB [R$] 

 Sindipeças: para dados de frota circulante [#] 

 Secretaria de Segurança Pública: para dados de mortes violentas intencionais 

[#], crimes violentos não letais intencionais [#], roubo e furto de veículos [#], 

crimes violentos não letais contra o patrimônio [#], apreensão de armas de fogo 

[#] e as despesas realizadas com segurança pública [R$] 

Na próxima seção analisaremos em mais detalhes as características destes 

indicadores para os diferentes Estados do país. 

 

3.3. ESTATÍSTICAS DESCRITIVAS 

 

Conforme podemos observar na Figura 3, a frota exposta de veículos segurados 

por Estado apresenta uma grande concentração nos Estados da região Sudeste e Sul, 

com destaque para o Estado de São Paulo que apresenta a maior quantidade de 

veículos. Vale ressaltar que apesar da frota segurada ser de aproximadamente 16 

milhões, quando analisamos os dados de veículos semestralmente contabilizamos 

apenas metade desta exposição, conforme podemos observar no gráfico abaixo. 
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Figura 3 - Exposição de veículos por Estado [MM] 

 

Fonte: Susep / Autoseg 

 

De forma análoga, podemos observar na Figura 4 um comportamento similar para 

os prêmios de seguros cobrados em cada Estado. Apesar de alguma eventual 

diferença no perfil da frota segurada (ex. idade média dos veículos, perfil de risco dos 

condutores, importância média segurada, perfil de risco da região, etc.), é razoável 

esperar que o principal fator para esta distribuição dos prêmios é a quantidade de 

veículos segurados em cada região. 

 

Figura 4 - Prêmios de seguros de veículos por Estado [R$ bi] 

 

Fonte: Susep / Autoseg 
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Apesar da maior exposição de veículos no Estado de São Paulo (em média 38% 

da frota), é possível notar na Figura 5 e Figura 6 que a frequência de sinistros e 

também o volume de indenizações é bastante superior à parcela esperada para esta 

região (em média 51% e 49% respectivamente). Vale ressaltar que ao longo do 

tempo, a representatividade de São Paulo para estes indicadores reduziu 

sensivelmente. No segundo semestre de 2011, São Paulo representava 58% dos 

sinistros de roubo e furto no país e 56% das indenizações, já no primeiro semestre 

de 2017 a sua participação caiu para 44% e 39% respectivamente. 

É importante ressaltar que para efeitos deste estudo, estamos considerando 

apenas as frequências e indenizações de sinistros de roubo e furto de veículos, ou 

seja, não estamos contabilizando sinistros de colisões totais ou parciais, desastres 

naturais, etc. Este fato é bastante relevante, tendo em vista que os sinistros de roubo 

e furto representam apenas ~30% dos sinistros totais reportados pelas seguradoras. 

 

Figura 5 - Frequência de sinistros de veículos por Estado [‘000] 

 

Fonte: Susep / Autoseg 
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Figura 6 - Indenização de sinistros de veículos por Estado [R$ bi] 

 

Fonte: Susep / Autoseg 

 

As consequências das constatações acima podem ser evidenciadas de forma mais 

clara na Figura 7 e Figura 8, onde é possível observar uma maior incidência de roubos 

e furtos de veículos em São Paulo do que no restante das regiões do país. 

Visualmente é possível notar uma mudança clara de tendência, tanto no volume 

quanto no valor dos sinistros a partir do segundo semestre de 2014 que, como 

sabemos, corresponde ao início da vigência da Lei dos Desmanches no Estado de 

São Paulo. Para os demais Estados, podemos observar uma tendência crescente 

desses indicadores. 
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Figura 7 - Frequência de sinistros por veículos expostos por Estado [%] 

 

Fonte: Susep / Autoseg 

 

Figura 8 - Indenização de sinistros por veículos expostos por Estado [R$] 

 

Fonte: Susep / Autoseg 

 

Em contrapartida, quando observamos o gráfico de prêmio médio de seguros de 

veículos por Estado (Figura 9), não é possível observar um comportamento similar de 

“ruptura” para os prêmios cobrados no Estado de São Paulo. Conforme podemos 

perceber, neste cenário, todas as regiões destacadas demonstram um 
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a questionar se a Lei dos Desmanches efetivamente teve algum impacto relevante no 

barateamento do preço dos seguros. 

 

Figura 9 - Prêmio médio de seguros de veículos por Estado [R$] 

 

Fonte: Susep / Autoseg 

 

Abaixo apresentamos também as tabelas com estatísticas descritivas dos dados 

utilizados para realização das análises de diferenças em diferenças e controle 

sintético dos impactos da Lei dos Desmanches: 

 

Tabela 5 - Estatísticas descritivas de seguros automotivos (absolutas) 

Estatísticas Exposição Prêmios Freq. Sinistro Indenização 

Amostra                 324                  324                  324                  324  

Média 2,77E+05 3,67E+08 2,70E+03 7,74E+07 

Desvio Padrão 5,49E+05 7,16E+08 7,00E+03 1,92E+08 

Variância 3,02E+11 5,13E+17 4,90E+07 3,69E+16 

Assimetria                  3,9                   3,9                   4,4                   4,3  

Curtose                18,6                 19,1                 21,9                 21,0  

Mínimo 5,80E+02 6,55E+05 0,00E+00 0,00E+00 

p5 3,32E+03 5,52E+06 5,00E+00 9,21E+04 

p10 3,94E+03 6,89E+06 1,30E+01 2,15E+05 

p25 3,17E+04 5,31E+07 1,41E+02 3,50E+06 

p50 7,90E+04 1,24E+08 5,47E+02 1,50E+07 

p75 2,60E+05 3,80E+08 2,04E+03 6,95E+07 

p90 6,21E+05 7,93E+08 5,42E+03 1,62E+08 
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p95 7,49E+05 1,04E+09 8,85E+03 2,77E+08 

Máximo 3,21E+06 4,17E+09 4,29E+04 1,20E+09 

Fonte: Autoseg / Susep 

 

Tabela 6 - Estatísticas descritivas de seguros automotivos (normalizadas) 

Estatísticas 
Prêmio / 

Exposição 
Freq. Sinistro / 

Exposição (*1000) 
Indenização / 

Exposição 

Amostra                 324                           324                  324  

Média              1.451                            6,3                  182  

Desvio Padrão                 231                            3,2                  108  

Variância             53.388                          10,5              11.590  

Assimetria                  0,2                            0,7                   0,7  

Curtose                  2,2                            3,4                   3,7  

Mínimo                 950                             -                      -    

p5              1.091                            1,9                    29  

p10              1.152                            2,7                    53  

p25              1.282                            3,9                    99  

p50              1.414                            5,9                  174  

p75              1.609                            8,4                  243  

p90              1.802                          10,8                  337  

p95              1.846                          12,2                  370  

Máximo              1.950                          19,2                  652  

Fonte: Autoseg / Susep 

 

Tabela 7 - Estatísticas descritivas econômicas (absolutas e normalizadas) 

Estatísticas PIB População 
Frota 

Circulante 
PIB / 

População 
Frota / População 

(*1000) 

Amostra                 324                  324                  324                  324                         324  

Média 2,04E+08 7,41E+06 1,41E+06                   23                         135  

Desvio Padrão 3,48E+08 8,67E+06 2,73E+06                   13                           91  

Variância 1,21E+17 7,51E+13 7,46E+12                 157                      8.364  

Assimetria                  3,7                   2,8                   3,7                   1,8                          0,9  

Curtose                17,6                 11,5                 17,6                   7,2                          2,4  

Mínimo 7,30E+06 4,60E+05 3,30E+04                     8                           28  

p5 1,07E+07 7,35E+05 3,98E+04                   11                           42  

p10 1,40E+07 7,97E+05 4,84E+04                   12                           52  

p25 3,85E+07 2,62E+06 1,96E+05                   15                           66  

p50 9,53E+07 3,88E+06 4,14E+05                   19                           87  

p75 2,04E+08 9,00E+06 1,12E+06                   30                         191  

p90 4,65E+08 1,63E+07 3,44E+06                   37                         294  

p95 6,65E+08 2,07E+07 4,12E+06                   44                         312  

Máximo 2,08E+09 4,46E+07 1,50E+07                   76                         339  
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Fonte: IBGE / Sindipeças 

 

Tabela 8 - Estatísticas descritivas sociais (absolutas) 

Estatísticas Mortes 
Crimes Não 

Letais 
Roubo e 

Furto 
Crimes 

Patrimoniais 
Apreensão 
de Armas 

Despesas com 
Segurança 

Amostra            324                  324             324                  324             324                      324 

Média         2.043              40.845        19.082              63.718          4.538  2,11E+09 

Desvio Padrão         1.700              61.125        37.917              79.048          5.555  2,55E+09 

Variância 2,89E+06 3,74E+09 1,44E+09 6,25E+09 3,09E+07 6,50E+18 

Assimetria             0,9                   3,1              4,1                   2,7              2,2                      2,3  

Curtose             2,8                 13,8            20,2                 11,6              7,5                      7,7  

Mínimo              23                  764               61                  914                8  3,86E+07 

p5            166               4.580             697               5.000             208  2,14E+08 

p10            301               5.433          1.036               5.196             533  3,63E+08 

p25            675               7.883          3.927              15.985          1.151  7,36E+08 

p50         1.473              19.341          6.793              26.773          2.648  1,13E+09 

p75         3.219              42.073        18.236            100.000          5.682  2,20E+09 

p90         4.509            104.009        37.185            122.715          8.972  5,47E+09 

p95         5.180            133.826        54.504            178.357        20.135  9,03E+09 

Máximo         7.110            347.990      221.532            401.223        25.022  1,23E+10 

Fonte: Secretaria de Segurança Pública 

 

Tabela 9 - Estatísticas descritivas sociais (normalizadas) 

Estatísticas 
Mortes / 

População 
(*1000) 

Crimes Não 
Letais / 

População 
(*1000) 

Roubo e Furto 
/ População 

(*1000) 

Crimes 
Patrimoniais 
/ População 

(*1000) 

Apreensão 
de Armas / 
População 

(*1000) 

Despesas com 
Segurança / 
População 

Amostra               324                324                    324                  324                  324                      324  

Média              0,32               5,60                 17,19                 8,52                 0,60                      309  

Desvio Padrão              0,13               3,39                   7,52                 4,26                 0,31                      131  

Variância              0,02              11,50                 56,50               18,16                 0,10                 17.164  

Assimetria                0,6                 0,9                     0,5                   0,6                   0,7                      0,6  

Curtose                3,2                 3,1                     2,9                   2,5                   3,1                      3,2  

Mínimo              0,03               0,99                   1,29                 1,82                 0,01                       19  

p5              0,12               1,32                   7,57                 2,76                 0,17                      117  

p10              0,15               2,13                   8,93                 3,40                 0,21                      170  

p25              0,22               3,11                 10,74                 5,91                 0,37                      220  

p50              0,31               4,50                 16,86                 7,54                 0,56                      284  

p75              0,40               7,93                 21,47               10,85                 0,77                      375  

p90              0,49              10,82                 28,75               15,65                 1,07                      490  

p95              0,55              12,32                 31,13               16,53                 1,17                      564  

Máximo              0,76              16,40                 38,06               18,09                 1,54                      738  

Fonte: Secretaria de Segurança Pública 
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É importante ressaltar que, para garantir maior comparabilidade entre as regiões, 

é importante normalizar os indicadores que estamos considerando na análise, ou seja, 

colocá-los em termos relativos ao tamanho dos Estados (PIB, população, frota 

circulante). Este ajuste nos dados utilizados é importante para correta aplicação tanto 

do método de diferenças em diferenças quanto de controle sintético. Dessa forma, 

podemos garantir a equivalência comparativa tanto dos grandes Estados quanto dos 

pequenos. 
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4. RESULTADOS 

 

Conforme discutido na seção anterior, a fim de observar o impacto da Lei dos 

Desmanches na indústria de seguros, os resultados das regressões de diferenças em 

diferenças e a análise de controle sintético foram aplicados em 3 variáveis chave: (1) 

Frequência de sinistro por exposição5, (2) Indenização total por exposição6 e (3) 

Prêmio total por exposição7. As duas primeiras nos permitem avaliar se a nova lei foi 

bem-sucedida na inibição dos roubos e furtos de veículos, já a terceira nos ajuda a 

entender se a redução da criminalidade foi de alguma forma repassada aos 

consumidores na forma de descontos nos prêmios de seguros veiculares. 

Conforme mencionando anteriormente, é importante ressaltar que, para efeito 

deste estudo, estamos considerando o início do período de pós-tratamento o segundo 

semestre de 2014, tendo em vista que a Lei dos Desmanches foi sancionada em 

âmbito Estadual no início deste mesmo ano, com prazo de 180 dias para início de sua 

vigência. Ou seja, para efeitos práticos, a Lei dos Desmanches, no Estado de São 

Paulo, passou a vigorar e ser aplicada a partir do segundo semestre de 2014 enquanto 

que para o restante do país isso só viria a acontecer a partir de maio de 2015 (o que 

não chegou a acontecer de forma efetiva).  

 

4.1. DIFERENÇAS EM DIFERENÇAS 

 

Analisando o resultado da estimação de diferenças em diferenças para a variável 

frequência de sinistro por exposição (Tabela 10), podemos notar que, com nível de 

significância inferior a 0,5%, a Lei dos desmanches impactou de forma significativa na 

redução dos roubos e furtos de veículos no Estado de São Paulo. Isso pode ser 

evidenciado pelo sinal negativo do coeficiente de diferenças em diferenças e também 

pela sua magnitude (-2,5). Com estas informações e considerando o patamar inicial 

de frequência de sinistro em São Paulo, podemos inferir que a Lei dos Desmanches 

contribuiu (em média) para uma redução de aproximadamente 16,9%8 na incidência 

de roubos e furtos de veículos. 

                                                           
5 Número de veículos segurados expostos 
6 Número de veículos segurados expostos 
7 Número de veículos segurados expostos 
8 Racional de cálculo: Redução observada no grupo de tratamento (dif-em-dif) / Patamar teórico sem o efeito 
do tratamento = 2,52 / (12,38 + 2,52) = 16,9% 
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Tabela 10 - Resultado de estimação de dif-em-dif (Freq. Sinistro / Exp.) 

Número de observações: 324    

     

  Antes Depois   

Controle 156 156   

Tratamento 6 6   

     

  Freq. / Exp. Desv. Padrão | t | P > | t | 

Antes:         

Controle 5,29       

Tratamento 13,35       

Dif. (T-C) 8,06 0,64 12,64 0,000*** 

Depois:         

Controle 6,84       

Tratamento 12,38       

Dif. (T-C) 5,54 0,49 11,35 0,000*** 

Dif-em-Dif -2,52 0,80 3,14 0,002*** 

R-quadrado: 0,21    

(1) Médias e Desvios Padrão são estimados por regressão linear  

(2) Desvios Padrão robustos    

(3) Inferência: *** p<0,01; ** p<0,05; * p<0,1   

 

De forma análoga, a Tabela 11 demonstra que, também para o caso das 

indenizações de seguros por exposição, o resultado da estimação de diferenças em 

diferenças indica que, com nível de significância inferior a 0,5%, a Lei dos desmanches 

impactou de forma significativa na redução das indenizações pagas pelas 

seguradoras por roubos e furtos de veículos no Estado de São Paulo. Isso pode ser 

evidenciado pelo sinal negativo do coeficiente de diferenças em diferenças e também 

pela sua magnitude (-75,96). Com estas informações e considerando o patamar inicial 

de indenizações em São Paulo, podemos inferir que a Lei dos Desmanches contribuiu 

(em média) para uma redução de aproximadamente 17,8%9 nas indenizações pagas 

por roubos e furtos de veículos pelas seguradoras. 

 

Tabela 11 - Resultado de estimação de dif-em-dif (Indeniz. / Exp.) 

Número de observações: 324    

     

  Antes Depois   

Controle 156 156   

Tratamento 6 6   

     

                                                           
9 Racional de cálculo: Redução observada no grupo de tratamento (dif-em-dif) / Patamar teórico sem o efeito 
do tratamento = 75,96 / (351,12 + 75,96) = 17,8% 
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  Indeniz. / Exp. Desv. Padrão | t | P > | t | 

Antes:         

Controle 136,29       

Tratamento 349,37       

Dif. (T-C) 213,07 20,63 10,33 0,000*** 

Depois:         

Controle 214,59       

Tratamento 351,71       

Dif. (T-C) 137,12 13,91 9,86 0,000*** 

Dif-em-Dif -75,96 24,88 3,05 0,002*** 

R-quadrado: 0,22    

(1) Médias e Desvios Padrão são estimados por regressão linear  

(2) Desvios Padrão robustos    

(3) Inferência: *** p<0,01; ** p<0,05; * p<0,1   

 

Finalmente, dado o impacto observado da Lei dos Desmanches na redução da 

incidência e indenizações de roubos e furtos de veículos por parte das seguradoras, 

seria de se esperar que estas economias poderiam de alguma forma ser repassadas 

na forma de desconto em prêmios de seguros para os consumidores. Entretanto, 

conforme podemos observar na Tabela 12, o resultado da estimação de diferenças 

em diferenças não evidencia de forma conclusiva que a Lei dos Desmanches teve 

qualquer impacto no ticket médio cobrado pelas seguradoras no Estado de São Paulo. 

Além de uma alta significância do teste realizado, o que o torna inconclusivo, 

observamos ainda que o coeficiente de diferenças em diferenças apresenta o sinal 

positivo e uma baixa magnitude, o que é contrário às nossas expectativas. Apesar de 

curioso, este efeito ainda pode ser justificado por outros fatores (ex. composição dos 

custos das seguradoras) que serão detalhados de forma mais abrangente na 

conclusão deste trabalho.  

 

Tabela 12 - Resultado de estimação de dif-em-dif (Prêmio / Exp.) 

Número de observações: 324    

     

  Antes Depois   

Controle 156 156   

Tratamento 6 6   

     

  Prêmio / Exp. Desv. Padrão | t | P > | t | 

Antes:         

Controle 1389,59       

Tratamento 1228,30       

Dif. (T-C) -161,29 40,93 -3,94 0,000*** 

Depois:         

Controle 1524,04       
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Tratamento 1375,46       

Dif. (T-C) -148,57 23,23 6,4 0,000*** 

Dif-em-Dif 12,72 47,06 0,27 0,787 

R-quadrado: 0,1    

(1) Médias e Desvios Padrão são estimados por regressão linear  

(2) Desvios Padrão robustos    

(3) Inferência: *** p<0,01; ** p<0,05; * p<0,1   

 

Conforme discutido acima, é possível concluir que nossas hipóteses de que a Lei 

dos Desmanches teve impacto positivo na redução dos roubos e furtos de veículos no 

Estado de São Paulo e consequentemente gerou economias relevantes de custos 

para as seguradoras (queda nas indenizações) foi confirmada. Por outro lado, não foi 

possível verificar um efeito similar na redução dos prêmios de seguros cobrados pelas 

seguradoras, o que pode indicar que as economias geradas foram absorvidas em 

suas margens ou repassadas de alguma outra forma para o consumidor final. 

 

4.2. CONTROLE SINTÉTICO 

 

Outra forma de avaliar o impacto da Lei dos Desmanches sobre a frequência de 

sinistros por exposição é a aplicação do método de controle sintético. Para realização 

deste teste é fundamental ter uma medida de como a incidência de roubos e furtos de 

veículos no Estado de São Paulo evoluiria após julho de 2014, caso não existisse a 

referida intervenção pública. Conforme discutido na seção de metodologia, a obtenção 

de um grupo de controle sintético depende da combinação de Estados não 

influenciados pela nova lei cuja evolução de sinistros de roubos e furtos (normalizados 

pela frota exposta), no período pré-intervenção, se aproxime daquela observada para 

o Estado de São Paulo. A composição deste novo grupo10 é apresentada na Tabela 

13 e, como podemos notar, Estados de maior relevância socioeconômica como Rio 

de Janeiro (38,0%), Paraná (28,2%), Santa Catarina (21,9%) e o Distrito Federal 

(11,9%) se destacam na composição desse grupo sintético de controle. 

 

Tabela 13 - Controle sintético para Freq. Sinistro / Exposição 

Unidades de Tratamento: SP 

Unidades de Controle: AC, AL, AM, AP, BA, CE, DF, ES, GO, MA, MG, MS, MT, PA,  
                                     PB, PE, PI, PR, RJ, RN, RO, RR, RS, SC, SE, TO 

Variável Dependente: Freq. Sinistro / Exposição 

                                                           
10 A composição do grupo sintético leva em consideração a variável dependente, sendo assim, observaremos 
composições diferentes dos grupos de controle para cada teste realizado 
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Período de minimização: 2011/S2, 2012/S1, 2012/S2, 2013/S1, 2013/S2, 2014/S1 

Períodos analisados: 2011/S2, 2012/S1, 2012/S2, 2013/S1, 2013/S2, 2014/S1,  
                                   2014/S2, 2015/S1, 2015/S2, 2016/S1, 2016/S2, 2017/S1 

Previsores:  PIB / População, Frota Circ. / População, Mortes / População,  
                    Crimes Não Letais / População, Roubos e Furtos / Frota Circ.,  
                    Crimes Patrim. / População, Armas / População, Desp. Seg. / População 
        

Erro Quadrático Médio de Previsão 

RMSPE 6,13       

        

Peso das Unidades: 

UF Peso  UF Peso  UF Peso 

AC 0,0%  MA 0,0%  RJ 38,0% 

AL 0,0%  MG 0,0%  RN 0,0% 

AM 0,0%  MS 0,0%  RO 0,0% 

AP 0,0%  MT 0,0%  RR 0,0% 

BA 0,0%  PA 0,0%  RS 0,0% 

CE 0,0%  PB 0,0%  SC 21,9% 

DF 11,9%  PE 0,0%  SE 0,0% 

ES 0,0%  PI 0,0%  TO 0,0% 

GO 0,0%  PR 28,2%      

 

Para realizar o balanceamento do grupo de controle sintético com o grupo de 

tratamento (São Paulo) selecionamos um conjunto de variáveis socioeconômicas para 

caracterização de todos os Estados antes da implementação da Lei dos Desmanches. 

A partir dessas variáveis e considerando as especificidades de cada Estado, somos 

capazes de selecionar as regiões que mais se aproximam das características do 

Estado de São Paulo e, dessa forma, estimar um conjunto de estados que, quando 

ponderados, constituiriam uma boa representação do grupo tratado caso não fosse 

exposto a nova lei. Na Tabela 14 podemos observar que apesar do perfil bastante 

peculiar de São Paulo (Estado mais populoso e rico da Federação) o grupo sintético 

proposto se aproxima bastante das características da região analisada, especialmente 

se comparada com a forma alternativa que seria a média simples dos Estados não 

afetados pela política pública (coluna Demais Estados). A partir desta visão 

comparativa, é possível visualizar de forma simples e clara a que se dispõem o método 

de controle sintético e o seu valor para garantir a comparabilidade do grupo tratado e 

de controle. 

 

Tabela 14 - Balanceamento dos previsores (Freq. Sinistro / Exposição) 

Previsores Tratamento Sintético Variação (%) Demais Estados 

PIB / População 37,66 35,65 -5,3% 20,66 

Frota Circ. / População 310,94 248,43 -20,1% 123,29 
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Mortes / População 0,12 0,25 111,4% 0,30 

Crimes Não Letais / População 7,83 8,09 3,4% 5,70 

Roubos e Furtos / Frota Circ. 15,53 12,31 -20,7% 16,96 

Crimes Patrim. / População 9,25 8,93 -3,4% 8,68 

Armas / População 0,51 0,70 37,4% 0,62 

Desp. Seg. / População 232,87 269,56 15,8% 261,67 

 

Com tudo isso, podemos observar, na Figura 10, o impacto da Lei dos 

Desmanches na redução da frequência de sinistros por veículo exposto no Estado de 

São Paulo. Para o grupo tratado, em azul, vemos uma clara inversão na tendência de 

alta do indicador analisado, enquanto que para o grupo de controle sintético, em cinza, 

podemos observar uma tendência contínua e crescente dos roubos e furtos de 

veículos. É importante ressaltar que, antes da implementação da nova lei, São Paulo 

possuía os maiores índices de sinistralidade no país, sendo assim, não é possível que, 

a partir da combinação dos demais estados, obtenhamos uma curva de controle 

sintético que se sobreponha perfeitamente à curva real do Estado de São Paulo. 

Entretanto, podemos notar que o comportamento e tendências dessas curvas está 

bastante alinhado, apesar do gap vertical entre as curvas. 

 

Figura 10 - Controle Sintético para Freq. Sinistro / Exposição [‘000] 

 

 

Para evidenciar melhor a diferença de comportamento entre as curvas, podemos 

observar de forma bastante objetiva no gráfico de diferença entre os grupos 

analisados o comportamento de redução da frequência de sinistros do grupo tratado 
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em relação ao grupo de controle sintético, após a implementação da Lei dos 

Desmanches (a partir do segundo semestre de 2014). 

 

Figura 11 - Diferença entre as curvas tratada e sintética (Freq. Sinistro / Exp.) 

 

 

De forma similar ao exposto acima, desenvolvemos também um grupo de controle 

sintético para avaliação do impacto da Lei dos Desmanches no volume de 

indenizações pagas pelas seguradoras por veículo exposto no Estado de São Paulo. 

A composição deste novo grupo11 é apresentada na Tabela 15 e, conforme já 

havíamos discutido no caso anterior, Estados de maior relevância socioeconômica 

como Rio de Janeiro (74,6%), Paraná (12,9%), Santa Catarina (12,2%) e Mato Grosso 

do Sul (0,4%) se destacam na composição desse grupo sintético de controle. Apesar 

de não haver grande mudança no perfil dos estados selecionados, é importante 

destacar que a participação destes Estados variou significativamente para a nova 

variável analisada. 

 

Tabela 15 - Controle sintético para Indenização / Exposição 

Unidades de Tratamento: SP 

Unidades de Controle: AC, AL, AM, AP, BA, CE, DF, ES, GO, MA, MG, MS, MT, PA,  
                                     PB, PE, PI, PR, RJ, RN, RO, RR, RS, SC, SE, TO 

Variável Dependente: Indenização / Exposição 

Período de minimização: 2011/S2, 2012/S1, 2012/S2, 2013/S1, 2013/S2, 2014/S1 

                                                           
11 A composição do grupo sintético leva em consideração a variável dependente, sendo assim, observaremos 
composições diferentes dos grupos de controle para cada teste realizado 
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Períodos analisados: 2011/S2, 2012/S1, 2012/S2, 2013/S1, 2013/S2, 2014/S1,  
                                   2014/S2, 2015/S1, 2015/S2, 2016/S1, 2016/S2, 2017/S1 

Previsores:  PIB / População, Frota Circ. / População, Mortes / População,  
                    Crimes Não Letais / População, Roubos e Furtos / Frota Circ.,  
                    Crimes Patrim. / População, Armas / População, Desp. Seg. / População 
        

Erro Quadrático Médio de Previsão 

RMSPE 110,18       

        

Peso das Unidades: 

UF Peso  UF Peso  UF Peso 

AC 0,0%  MA 0,0%  RJ 74,6% 

AL 0,0%  MG 0,0%  RN 0,0% 

AM 0,0%  MS 0,4%  RO 0,0% 

AP 0,0%  MT 0,0%  RR 0,0% 

BA 0,0%  PA 0,0%  RS 0,0% 

CE 0,0%  PB 0,0%  SC 12,2% 

DF 0,0%  PE 0,0%  SE 0,0% 

ES 0,0%  PI 0,0%  TO 0,0% 

GO 0,0%  PR 12,9%      

 

De forma análoga ao caso acima discutido, na Tabela 16 podemos observar mais 

uma vez que o grupo sintético proposto se aproxima bastante das características 

observadas no Estado de São Paulo no período pré-tratamento, especialmente se 

comparado com a média simples dos Estados não afetados pela política pública 

(coluna Demais Estados). Conforme mencionado anteriormente, o Estado de São 

Paulo possui características bastante peculiares, justificadas principalmente pelo 

porte do Estado e sua representatividade econômica e social. Por este motivo, é fácil 

perceber que a tarefa de reproduzir as características desta região a partir das demais 

não é um trabalho trivial. 

 

Tabela 16 - Balanceamento dos previsores (Indenização / Exposição) 

Previsores Tratamento Sintético Variação (%) Demais Estados 

PIB / População 37,66 34,26 -9,0% 20,66 

Frota Circ. / População 310,94 217,39 -30,1% 123,29 

Mortes / População 0,12 0,26 120,0% 0,30 

Crimes Não Letais / População 7,83 7,94 1,4% 5,70 

Roubos e Furtos / Frota Circ. 15,53 14,18 -8,7% 16,96 

Crimes Patrim. / População 9,25 9,50 2,7% 8,68 

Armas / População 0,51 0,56 10,9% 0,62 

Desp. Seg. / População 232,87 330,00 41,7% 261,67 

 

Na Figura 12, são apresentadas as trajetórias do volume de indenizações pagas 

pelas seguradoras por veículo segurado exposto no Estado de São Paulo e no seu 
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controle sintético para os períodos pré e pós-implantação da Lei dos Desmanches. 

Como é possível notar, embora o controle sintético não apresente uma perfeita 

aproximação para a evolução das indenizações pagas em São Paulo no período pré-

tratamento, a trajetória proposta tem um comportamento bastante próximo àquele 

verificado para o referido Estado. Dessa forma, podemos observar, no gráfico abaixo, 

o impacto da Lei dos Desmanches na redução das indenizações pagas pelas 

seguradoras por veículo exposto no Estado de São Paulo. Para o grupo tratado, em 

azul, vemos uma clara inversão na tendência de alta do indicador analisado, enquanto 

que para o grupo de controle sintético, em cinza, podemos observar uma tendência 

contínua e crescente dos roubos e furtos de veículos. 

 

Figura 12 - Controle Sintético para Indenização / Exposição [R$] 

 

 

Para evidenciar melhor a diferença de comportamento entre as curvas, podemos 

observar de forma bastante objetiva no gráfico de diferença entre os grupos 

analisados o comportamento de redução das indenizações sinistros do grupo tratado 

em relação ao grupo de controle sintético, após a implementação da Lei dos 

Desmanches (a partir do segundo semestre de 2014). 
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Figura 13 - Diferença entre as curvas tratada e sintética (Indeniz. / Exp.) 

  

 

Finalmente, desenvolvemos um último grupo de controle sintético para avaliação 

do impacto da Lei dos Desmanches no prêmio médio cobrado pelas seguradoras para 

seguros de veículos no Estado de São Paulo. A composição deste novo grupo12 é 

apresentada na Tabela 17 e, conforme já havíamos mencionado nos casos anteriores, 

Estados de maior relevância socioeconômica como Santa Catarina (41,5%), Rio de 

Janeiro (37,3%) e o Distrito Federal (21,2%) se destacam na composição desse grupo 

sintético de controle. Apesar de não haver grande mudança no perfil dos estados 

selecionados, é importante destacar que a participação destes Estados variou 

significativamente para a nova variável analisada. 

 

Tabela 17 - Controle sintético para Prêmio / Exposição 

Unidades de Tratamento: SP 

Unidades de Controle: AC, AL, AM, AP, BA, CE, DF, ES, GO, MA, MG, MS, MT, PA,  
                                 PB, PE, PI, PR, RJ, RN, RO, RR, RS, SC, SE, TO 

Variável Dependente: Prêmio / Exposição 

Período de minimização: 2011/S2, 2012/S1, 2012/S2, 2013/S1, 2013/S2, 2014/S1 

Períodos analisados: 2011/S2, 2012/S1, 2012/S2, 2013/S1, 2013/S2, 2014/S1,  
                               2014/S2, 2015/S1, 2015/S2, 2016/S1, 2016/S2, 2017/S1 

Previsores:  PIB / População, Frota Circ. / População, Mortes / População,  
                  Crimes Não Letais / População, Roubos e Furtos / Frota Circ.,  
                  Crimes Patrim. / População, Armas / População, Desp. Seg. / População 
        

Erro Quadrático Médio de Previsão 

RMSPE 4,15       

                                                           
12 A composição do grupo sintético leva em consideração a variável dependente, sendo assim, observaremos 
composições diferentes dos grupos de controle para cada teste realizado 
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Peso das Unidades: 

UF Peso  UF Peso  UF Peso 

AC 0,0%  MA 0,0%  RJ 37,3% 

AL 0,0%  MG 0,0%  RN 0,0% 

AM 0,0%  MS 0,0%  RO 0,0% 

AP 0,0%  MT 0,0%  RR 0,0% 

BA 0,0%  PA 0,0%  RS 0,0% 

CE 0,0%  PB 0,0%  SC 41,5% 

DF 21,2%  PE 0,0%  SE 0,0% 

ES 0,0%  PI 0,0%  TO 0,0% 

GO 0,0%  PR 0,0%      

 

Seguindo o mesmo padrão anteriormente discutido para os casos anteriores, 

podemos observar na Tabela 18 que, assim como nas análises anteriores, o grupo 

sintético proposto se aproxima bastante das características observadas no Estado de 

São Paulo no período pré-tratamento, especialmente se comparado com a média 

simples dos Estados não afetados pela política pública (coluna Demais Estados). Mais 

uma vez, notamos que as características específicas do Estado de São Paulo 

dificultam um pouco uma aproximação sensível das variáveis previsoras, entretanto, 

para a análise que estamos nos dispondo a fazer, os resultados obtidos podem ser 

considerados satisfatórios.  

 

Tabela 18 - Balanceamento dos previsores (Prêmio / Exposição) 

Previsores Tratamento Sintético Variação (%) Demais Estados 

PIB / População 37,66 39,35 4,5% 20,66 

Frota Circ. / População 310,94 251,86 -19,0% 123,29 

Mortes / População 0,12 0,22 85,3% 0,30 

Crimes Não Letais / População 7,83 8,99 14,9% 5,70 

Roubos e Furtos / Frota Circ. 15,53 12,88 -17,1% 16,96 

Crimes Patrim. / População 9,25 8,94 -3,3% 8,68 

Armas / População 0,51 0,74 46,0% 0,62 

Desp. Seg. / População 232,87 277,48 19,2% 261,67 

 

Na Figura 14, são apresentadas as curvas de prêmio médio cobrado pelas 

seguradoras para os seguros de veículos no Estado de São Paulo e no seu controle 

sintético para os períodos pré e pós-implantação da Lei dos Desmanches. Diferente 

dos casos anteriores, podemos notar que a maior homogeneidade nos preços de 

seguros entre as regiões faz com que o controle sintético apresente uma excelente 

aproximação para a evolução dos prêmios médios cobrados pelas seguradoras no 

período pré-tratamento. Entretanto, olhando para o período pós-tratamento, não é 
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possível observar de forma clara o impacto da Lei dos Desmanches na redução dos 

prêmios médios de seguro. De maneira similar ao que havíamos concluído nos testes 

de diferenças em diferenças, também na análise de controle sintético não temos 

evidências suficientes para afirmar que a nova lei tenha influenciado de forma positiva 

ou negativa o preço dos seguros. 

 

Figura 14 - Controle Sintético para Prêmio / Exposição [R$] 

 

 

Para evidenciar melhor a similaridade de comportamento entre as curvas, 

podemos observar de forma bastante objetiva no gráfico de diferença entre os grupos 

analisados a inexistência de um padrão claro dos prêmios médios do grupo tratado 

em relação ao grupo de controle sintético, após a implementação da Lei dos 

Desmanches (a partir do segundo semestre de 2014). Apesar da aparente volatilidade 

observada no período pós-tratamento, vale ressaltar que as magnitudes observadas 

no gráfico são baixas quando comparadas com o ticket médio de seguros 

(aproximadamente R$ 1.350). 
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Figura 15 - Diferença entre as curvas tratada e sintética (Prêmio / Exp.) 

  

 

Tendo em vista tudo o que foi discutido acima, resumimos no quadro abaixo as 

principais conclusões dos testes realizados para avaliar o impacto da Lei dos 

Desmanches na indústria de seguros. 

 

Tabela 19 - Resumo dos resultados obtidos (Dif-em-Dif e Controle Sintético) 

Indicador 
Diferenças em 

diferenças 
Controle  
Sintético 

Freq. Sinistro / Exposição Redução Redução 

Indenização / Exposição Redução Redução 

Prêmo médio Sem alteração Sem alteração 
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5. CONCLUSÃO 

 

Conforme pudemos observar na última seção, os estudos empíricos sobre eficácia 

de políticas públicas podem ser fortemente sustentados a partir de técnicas robustas 

de análise econométrica. As técnicas utilizadas nesse estudo para subsidiar a 

discussão (métodos de diferenças em diferenças e controle sintético) mostraram-se 

eficazes e intuitivas, o que facilita a comunicação e entendimento dos argumentos 

levantados. 

A partir das análises realizadas é possível concluir que a Lei dos Desmanches teve 

um impacto significativo na redução da quantidade de sinistros reportados e também 

na redução das indenizações pagas pelas seguradoras para roubos e furtos de 

veículos no Estado de São Paulo. Entretanto, não encontramos evidências suficientes 

para afirmar que a referida lei tenha tido qualquer tipo de efeito na queda dos prêmios 

de seguros cobrados, indicando que os ganhos obtidos podem ter sido internalizados 

pelas seguradoras ou repassados ao consumidor de forma indireta. 

É importante ressaltar que os sinistros de roubo e furto de veículos representam 

apenas 30% (aproximadamente) dos sinistros totais pagos pelas seguradoras. De 

fato, os principais ofensores da rentabilidade das seguradoras são as colisões totais 

e parciais de veículos, que tem uma representatividade muito mais significativa 

(aproximadamente 60%). Quando olhamos para a estrutura de custos das 

seguradoras, é interessante notar que, apesar dos sinistros serem uma das linhas de 

custo mais relevante das empresas (aproximadamente 65% das receitas), os prêmios 

cobrados são utilizados também para cobrir outros custos como, por exemplo, 

comissionamento de corretores (20%), despesas administrativas, despesas 

operacionais, impostos, etc. Tendo isso em conta, é possível perceber que não é 

razoável esperar que esta medida isolada pudesse movimentar de forma significativa 

os preços dos seguros, afinal de contas, os impactos da nova lei afetam apenas 20% 

da estrutura de custos da companhia. Considerando uma redução de indenizações de 

20%, o máximo que poderíamos esperar de redução nos prêmios de seguros seria 

algo em torno de 4%. Levando em consideração o ambiente de alta competitividade e 

de baixas margens que as seguradoras estão inseridas, é possível imaginar que os 

ganhos obtidos pela Lei dos Desmanches possam ter sido repassados de forma 

indireta através de benefícios adicionais para atrair ou reter mais clientes (ex. aumento 

de coberturas, serviços residenciais, descontos em manutenção, etc.) 
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Inspirado na revolução empírica que varreu o mundo acadêmico e, em especial, o 

campo da Economia do Direito, o objetivo deste trabalho é avaliar o impacto da Lei 

dos Desmanches (Lei 12.977/2014) na indústria de seguros e na criminalidade. 

Indiretamente, as ferramentas e procedimentos adotados neste trabalho contribuem 

para o aprofundamento das discussões sobre a eficácia de políticas públicas para o 

desenvolvimento econômico e bem-estar social, evidenciando que mesmo as leis 

mais bem formuladas não servem seu propósito se não forem adequadamente 

aplicadas. Neste sentido, os avanços nos estudos empíricos são fundamentais para o 

desenvolvimento de um senso mais crítico em relação a forma de legislar. Esperamos 

que, ao demonstrar os erros e acertos das leis hoje vigentes, possamos inspirar, no 

futuro, leis mais justas e que atendam os anseios da sociedade. Neste contexto, a Lei 

dos Desmanches é mais um exemplo de política pública bem-intencionada que, 

infelizmente, não foi corretamente implementada na maior parte dos Estados 

brasileiros. A partir das conclusões obtidas neste estudo, fica evidente a relevância 

das análises realizadas como base argumentativa para incentivar os governos dos 

Estados à investirem cada vez mais na aplicação ostensiva da Lei dos Desmanches 

como forma de melhorar a segurança pública e maximizar o bem-estar social, 

minimizando os gastos públicos. Para isto, enxergamos também um papel importante 

da iniciativa privada no direcionamento, convencimento e apoio às instituições 

governamentais na implementação de boas políticas públicas. 

Apesar das conclusões interessantes que conseguimos extrair do estudo 

realizado, é possível sempre aprofundar mais as análises e robustecer as conclusões 

obtidas. Com o intuito de suportar futuros desenvolvimentos nesta linha de pesquisa, 

podemos destacar algumas possíveis vias para aprimoramento para este trabalho: 

 Análise do contorno do Estado de São Paulo – Hipótese: Os índices de roubos 

e furtos nas regiões próximas a outros Estados pode ter se mantido estável em 

função de um possível transbordo da demanda para desmanches localizados 

em cidades vizinhas, mas que não estavam sob a jurisdição paulista. 

 Inclusão de variáveis de controle que possivelmente afetam as variáveis 

dependentes analisadas (ex. crises, desemprego, salários, outras políticas 

públicas, novas tecnológicas, investimento em segurança pública etc.) – Foco 

no robustecimento das análises e conclusões 

 Realização de testes para efeito placebo com o intuito de verificar se os efeitos 

observados após a introdução do tratamento são consequências do mesmo ou 
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se são derivados de um possível efeito placebo (ex. analisar outros crimes que 

não deveriam se relacionar com a lei – placebo temporal) 
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