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FICAR LONGE DO TRABALHO COMPENSA? EVIDÊNCIAS A RESPEITO DOS CUSTOS 

E BENEFÍCIOS DE RESTRINGIR A FREQUÊNCIA AO LOCAL DE TRABALHO PARA 

REDUZIR A INCIDÊNCIA DE COVID-19 NO BRASIL 

Resumo  

Para reduzir as chances de ser contaminado com o vírus SARS-COV-2 e para conter a sua 

propagação muitos trabalhadores deixaram de frequentar o local de trabalho e/ou reduziram as suas 

jornadas de trabalho no Brasil. Todavia, pouco se sabe a respeito da eficácia desta estratégia para 

conter a disseminação da doença causada pelo vírus e os custos de tais medidas. Neste contexto, 

este estudo busca avaliar empiricamente os custos e benefícios individuais e coletivos de se fazer 

quarentena, home office, ficar sem trabalhar e de se reduzir a jornada de trabalho a partir dos 

microdados da Pnad-Covid19. Para atingir este objetivo, o processo de identificação possui duas 

etapas.  Na primeira, se busca identificar as possíveis externalidades geradas pela redução de 

contatos destes trabalhadores no seu local de trabalho através de modelos de dados em painel 

agregados por estados e suas capitais. Na segunda, se busca identificar os custos e benefícios 

individuais através de modelos com escores de propensão e pareamento e de modelos com variáveis 

instrumentais. Os resultados indicam que fazer quarentena não apresenta benefícios em nenhuma 

dimensão e que reduzir a jornada de trabalho apresenta benefícios nas duas dimensões. Trabalhar 

na forma de home office apresenta benefícios de redução de riscos em termos individuais, mas, 

não em termos coletivos e sair do mercado de trabalho apresenta benefícios em termos coletivos, 

mas, não em termos individuais. Os resultados mostram que todas as alternativas geram custos 

significativos em termos de perda de rendimentos.  

Palavras-chave: Covid-19, Análise de Custo-benefício, Escores de propensão, Matching, 

Variáveis instrumentais.  

Classificação JEL: C31, I12, I18, J28.  

 

Abstract  

To reduce the likelihood of being infected with the SARS-COV-2 and to contain its spread, many 

workers have stopped attending the workplace and/or have reduced their working hours in Brazil. 

However, little is known about the effectiveness of this strategy to contain the disease caused by 

the virus and the costs of these measures. In this context, this study seeks to empirically assess the 

individual and collective costs and benefits of quarantining, doing home office, going out from job 

market, and reducing the work hours using Pnad-Covid19 microdata. To achieve this goal, the 

identification strategy has two parts. The first part seeks to identify the possible externalities 

generated by the reduction of contacts of these workers at their workplace through panel data 

models using data by states and their capitals. The second part seeks to identify individual costs 

and benefits through models with propensity scores and matching and models with instrumental 

variables. The results indicate that quarantining has no benefits in any dimension and that reducing 

the work hours has benefits in both dimensions. Working at home presents benefits of risk 

reduction in individual terms, but not in collective terms and leaving the job market presents 

benefits in collective terms, but not in individual terms. The results show that all alternatives 

generate significant costs in terms of lost income. 

Keywords: Covid-19, Cost-benefit Analysis, Instrumental Variables, Propensity Score, Matching.  

JEL Classification: C31, I12, I18, J28. 
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1 Introdução 

Ao longo de sua existência, o ser humano está em constante exposição a eventos que podem 

representar algum risco à sua saúde, desde o mais inofensivo até aqueles capazes de comprometer 

a sua vida. Embora, muitas vezes, esses eventos sejam atribuídos à casualidade, o comportamento 

individual é capaz de influenciar a exposição a esses riscos e, com isso, mitigar as chances de 

ocorrência. Para tanto, os indivíduos precisam despender recursos com investimentos em ações 

preventivas ou em ações adaptativas. Logo, em um contexto em que os indivíduos tenham as 

informações necessárias para a sua tomada de decisão, incluindo os custos e benefícios envolvidos, 

eles serão capazes de assumir a parcela de riscos que considerarem ótima e, em uma sociedade 

democrática, as suas escolhas deveriam ser respeitadas (Viscusi, 1992; Sunstein, 2014). 

Essa análise torna-se mais complexa a partir do momento em que escolhas individuais se 

tornam capazes de alterar os riscos à saúde de terceiros, pois, neste caso, há a presença de uma 

falha de mercado (externalidade), que não pode ser desconsiderada (Robinson e Hammitt, 2013). 

Diante disso, justifica-se a atuação do poder público com vistas a internalizar esses custos para o 

agente gerador da externalidade, o que pode ser feito a partir da imposição de custos a esses agentes 

ou mesmo pela implementação de regulações que busquem minimizar essa falha. 

Essa lógica pode ser aplicada ao atual contexto pandêmico. Isso é, a implementação de 

medidas de distanciamento social, que visam à redução das interações entre indivíduos a partir da 

imposição de restrições à mobilidade de pessoas e à atividade econômica, denominadas 

intervenções não farmacêuticas1, representam uma ação do poder público a fim de mitigar os custos 

gerados pela externalidade – nesse caso, a propagação do SARS-CoV-2.  

Entretanto, as medidas de distanciamento social foram tomadas sem que houvesse, 

previamente, um conhecimento razoável dos riscos e, portanto, dos custos e benefícios – o que 

Sustein (2014) definiu como condição de ignorância. Isto porque a utilização de medidas que 

restringem a mobilidade de pessoas possui eficácia questionável (Fong et al., 2020) e geram custos 

também desconhecidos (Fang et al., 2020), de forma que persistam dúvidas se essas medidas 

restritivas no mercado de trabalho foram uma resposta exagerada, motivada pelo pânico no 

momento (Robinson e Hammitt, 2011; Hammitt, 2013; Shogren e Thunström, 2016). Em suma, 

por se tratar de uma situação em que comprovadamente existem externalidades, os custos impostos 

pelas medidas não deveriam superar os custos gerados pelas externalidades negativas, isso é, 

conforme Stigler (1971), os custos das falhas de governo não deveriam ser superiores aos custos 

impostos pelas falhas de mercado.  

Analisando esse contexto sob a ótica do Brasil, como em diversos outros países, a situação 

motivou a imposição de medidas que afetaram diretamente a atividade econômica e o mercado do 

trabalho. Muitos trabalhadores foram impedidos de frequentar o local de trabalho; e, sugeriu-se 

que, quando possível, as atividades fossem desenvolvidas a partir de suas casas (em regime de 

teletrabalho ou home office). Na inviabilidade de conduzir o trabalho na modalidade home office, 

trabalhadores do denominado grupo de atividades não essenciais precisaram deixar de trabalhar e, 

com isso, tiveram suas rendas e sustento de suas famílias comprometidos. Enquadrando essa 

discussão sob a perspectiva proposta por Hammit (2020), mesmo que os benefícios coletivos 

líquidos teóricos de medidas restritivas no mercado de trabalho sejam positivos, os custos privados 

 
1 Embora se reconheça que estas estratégias são incapazes de reduzir o número total de contaminações e, consequentemente, o 

número de óbitos gerados pela doença, o objetivo destas medidas seria de reduzir a velocidade de contágio de forma que fosse 

possível preparar o sistema de saúde para o atendimento dos pacientes da doença.  
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líquidos para alguns trabalhadores podem ser muito grandes, o que pode potencializar o “efeito 

carona” e isto pode inviabilizar a adesão a estas medidas e sua eficácia na prática. 

Diante disso, esse estudo busca avaliar os custos e benefícios envolvidos na privação de se 

frequentar o local de trabalho. Nesse desenho de avaliação, os benefícios são medidos em termos 

de redução nos riscos de apresentar sintomas relacionados à Covid-19; enquanto os custos são 

medidos pela perda de rendimento do trabalho. Para tanto, buscou-se as informações 

disponibilizadas pela Pesquisa Nacional por Amostra Domiciliar (PNAD-COVID19). A fim de 

discutir esses efeitos tanto em termos individuais quanto coletivos, a condução desse estudo se 

debruça sobre duas estratégias: (i) diante da heterogeneidade na imposição dessas restrições entre 

estados e municípios, estima-se os custos e benefícios sociais através de uma modelagem 

econométrica baseada em dados em painel; (ii) diante da heterogeneidade locacional da imposição 

das medidas, dos setores de atividade econômica e das decisões individuais, estima-se os custos e 

benefícios individuais a partir de um modelo econométrico causal, baseado no pareamento dos 

indivíduos a partir das variáveis observadas e na estimação com auxílio de variáveis instrumentais.  

A partir dessa proposta, o artigo contribui com a literatura ao identificar os custos 

efetivamente pagos por indivíduos e pela sociedade, bem como os benefícios – medidos em termos 

de redução na probabilidade de procurar um atendimento, fazer o uso de respiradores, de ser 

internado, de ter sintomas de gripe e de Covid-19, de se deixar de frequentar os local de trabalho 

por imposição de medidas restritivas, por imposição da empresa ou por opção do trabalhador. Além 

disso, as estimações realizadas com base em uma amostra com mais de 500 mil indivíduos 

permitem obter o valor estatístico de um caso de Covid-19. Ao que se sabe, este é o primeiro estudo 

a obter estes valores através de uma abordagem de preferências reveladas e com um delineamento 

causal. O artigo está organizado da seguinte maneira. Além desta introdução, o artigo apresenta 

mais quatro seções. A segunda seção discute em maiores detalhes os aspectos teóricos da 

distribuição dos custos e benefícios relativos as decisões relacionadas ao mercado de trabalho ao 

longo da pandemia de Covid-19. A terceira seção descreve a estratégia empírica utilizada para 

identificar os custos e benefícios. A quarta seção apresenta os resultados e, por fim, a quinta seção 

traz as principais conclusões deste estudo, bem como algumas reflexões sobre o tema.   

 

 

2 Referencial teórico 

Conforme discutido anteriormente, a imposição de restrições visa à contenção da 

disseminação do vírus causador da Covid-19. Trata-se de uma alternativa proposta à inexistência 

de uma vacina, capaz de imunizar a população. Embora haja reconhecidas diferenças sob o aspecto 

da eficiência, as duas situações apresentam características semelhantes. Por exemplo, a vacinação 

é um exemplo canônico de externalidades positivas na economia. O indivíduo que toma a vacina 

(assim como os trabalhadores que se privam do local de trabalho) incorre em algum custo e, por 

sua vez, experimenta um benefício privado: a imunização contra a doença. Contudo, ao mesmo 

tempo, há um benefício social (externalidade positiva): a redução do risco de propagação do vírus. 

Assim, o benefício social é a soma destes dois benefícios.  

Uma vez que os benefícios gerados não são totalmente internalizados pelo receptor, a sua 

produção estará aquém do ótimo social, ou seja, no caso da vacina, elas serão subutilizadas e, no 

caso dos ausência do local de trabalho, a quantidade de trabalhadores dispostos a assumir os custos 

privados serão menores do que o ótimo social. São situações como essas que justificam a atuação 

do poder público, em vista de corrigir essa falha e obter um resultado próximo ao ótimo social, tal 
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como a partir da distribuição de vacinação gratuíta, ou com a implementação de programas de 

transferência de renda combinado à imposição de restrições de mobilidade social. 

No caso da vacinação, há muito se reconhece a possibilidade de obtenção de um ponto 

ótimo social, ou seja, é possível que se obtenha um percentual da população imunizada capaz de 

extinguir o vírus e erradicar a doença gerada por ele (White, 2019). No caso de uma imposição que 

implique a privação de se frequentar o ambiente de trabalho, contudo, não existe consenso sobre a 

definição do ótimo social2. Mas, como em qualquer caso em que se envolve externalidades, a 

obtenção de um ótimo social requer informações a respeito dos custos marginais e os benefícios 

sociais marginais. 

Em geral, os custos marginais da aplicação de uma medida que aumenta a segurança são constantes 

ou crescentes e seus benefícios marginais são decrescentes e, desta maneira, o ótimo social se 

encontra em um valor intermediário de risco, em outras palavras, nenhuma sociedade está disposta 

a pagar para ter risco zero. A obtenção de estimativas da disposição individual a pagar são 

geralmente através de métodos de preferência declarada ou revelada. Entretanto, são poucos 

estudos que buscam identificar a disposição a pagar para reduzir os riscos de doenças ou lesões. 

Viscusi et al. (1991) e Krupnick e Croper (1992) estimam a disposição a pagar para reduzir o risco 

de se ter uma bronquite crônica com o risco de ocorrer uma fatalidade causado por poluição. Sem 

estabelecer uma causa específica, Cameron e DeShazo (2013) estimam esta disposição a pagar para 

reduzir os riscos considerando uma variedade de desfechos, que podem ser fatais ou não. Cameron 

et al. (2009) estimam a disposição a pagar para evitar fatalidades para várias doenças nos Estados 

Unidos. No entanto, estes estudos não fazem distinção a respeito entre os riscos públicos e privados 

para reduzir os riscos de se contrair doenças. Este é um aspecto relevante a ser considerando quando 

existe a presença de externalidades, pois, conforme mostram Svensson e Johansson (2010), as 

pesquisas sobre segurança viária sugerem que a disposição a pagar para reduções de risco público 

é geralmente menor do que para reduções de risco privadas. 

Contudo, mesmo na ausência de externalidades, a disposição a pagar pode variar entre os 

indivíduos. Avessos ao risco certamente estão dispostos a pagar mais do que os indivíduos que 

negligenciam o risco. Mas, independentemente de suas preferências, no caso da Covid-19 existem 

outras razões que podem contribuir para explicar a baixa adesão voluntária de se ausentar do 

trabalho e o descumprimento das medidas restritivas às atividades econômicas.  

Há muito se sabe que à medida que o risco se aproxima de zero, a disposição a pagar para 

reduzir os riscos não se aproxima de zero linearmente. Para reduzir um risco de 1 em 1 milhão, por 

exemplo, alguns indivíduos provavelmente não estariam dispostos a pagar algo (Anderson e Treich, 

2011; Sunstein, 2014). Números recentes da Covid-193 indicam uma taxa de mortalidade próxima 

a 48 em 100.000 habitantes no Brasil, ou seja, para um indivíduo representativo existem 0,048% 

de chances de morrer de Covid-19. Porém, este percentual muda com a faixa etária, pois, cerca de 

71% dos óbitos são de pessoas com mais de 60 anos4 de forma que, especificamente no caso da 

Covid-19, a concentração de risco em um grupo (idosos) também reduz a disposição a pagar para 

reduzir riscos da sociedade (que teria um formato de U invertido). A concentração de risco em uma 

parcela menor da população diminuiria o valor social (a soma da disposição de todos os indivíduos 

em pagar) de qualquer redução fixa no número esperado de mortes em uma população (Hammitt e 

Treich, 2007). 

 
2 Althouse et al. (2020) mostram que existem fortes indícios de que a propagação do SARS-CoV-2 se dá no que os autores chamam 
de eventos e locais super propagadores, ou seja, a propagação do vírus se daria a partir de clusters associados a estes eventos. Desta 

maneira, a ausência do local de trabalho somente alteraria a probabilidade de contaminação se este fosse um destes locais. 
3 Fonte: https://coronavirus.jhu.edu/data/mortality 
4 Fonte: http://saude.gov.br/images/pdf/2020/June/25/Boletim-epidemiologico-COVID-19-2.pdf 
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Além disso, é possível que os indivíduos sejam incapazes de compreender os riscos 

envolvidos em suas ações. Lichtenstein et al. (1978) mostraram que os indivíduos superestimam 

pequenos riscos de fatalidade e subestimam grandes riscos de mortalidade. Este é um padrão 

confirmado pelos resultados de vários outros estudos (Benjamin e Dougan, 1997; Viscusi et al., 

1997; Hakes e Viscusi, 2004; Armantier, 2006).  

No caso de países de renda média baixa como o Brasil, talvez a razão mais proeminente 

para a baixa adesão as medidas restritivas seja o fato de que alguns indivíduos não podem contribuir 

com o que lhe é imposto porque possuem renda muito baixa e quase nenhuma riqueza. Segundo 

Hammit (2020), para uma redução de risco única, os indivíduos poderiam gastar tanto com sua 

riqueza quanto com a renda, mas, para uma redução contínua do risco, o pagamento seria 

efetivamente limitado à renda, porque a maioria das famílias costuma ter pouca riqueza em 

comparação a sua renda. Assim, diante de medidas restritivas tão drásticas, a falência é uma 

preocupação tão importante quanto a redução de riscos de contrair a Covid-19. Por exemplo, 

Shrime et al. (2018) descobriram que a maioria dos entrevistados (de um painel representativo da 

Internet) avaliaram uma redução no risco de mortalidade de forma semelhante ao risco de falência. 

O fato é que impor aos trabalhadores o sacrifício de uma grande parte da sua renda e riqueza 

para reduzir o risco de mortalidade por uma doença específica (Covid-19) pode levar ao 

empobrecimento e a aumentos em outros riscos de mortalidade. Saúde e longevidade estão 

positivamente correlacionadas com renda e riqueza, e há uma literatura que estima como as 

reduções na renda aumentam o risco total de mortalidade com base em dados transversais e 

longitudinais (Wildavsky, 1980; Keeney, 1990; Chapman e Harihan, 1994). 

Neste contexto, na ausência de externalidades, o custo marginal para salvar uma vida 

deveria ser igual à média aritmética geral da disposição a pagar para reduzir o risco da população. 

Esta condição de eficiência justifica, por exemplo, o uso da disposição a pagar média como critério 

econômico para determinar o valor de uma vida social quando projetos públicos que afetam os 

riscos de mortalidade na sociedade são implementados (Andersson e Treich, 2011). 

Na presença de externalidades existem razões para acreditar que a soma da disposição a 

pagar seja insuficiente para se atingir o ótimo social que seria capaz de pelo menos 

temporariamente controlar a propagação do vírus. Conforme já foi comentado, a adesão a um plano 

de redução da circulação de indivíduos deixando de frequentar o local de trabalho ou reduzindo a 

sua jornada de trabalho depende de uma percepção de redução do risco individual e de benefícios 

líquidos positivos. Todavia, não existem garantias de que o sacrifício individual seja capaz de gerar 

o efeito coletivo esperado, uma vez que, o resultado depende da disposição e da capacidade de 

outros indivíduos aderirem e, neste sentido, a distribuição dos custos é fundamental para 

compreender o resultado da política, pois algumas delas podem trazer benefícios coletivos no curto 

prazo, mas sob altos custos individuais, assim como algumas ações podem trazer benefícios 

individuais, mas serem pouco representativas para gerar um benefício coletivo. 

Estas razões seriam a justificava para o uso de subsídios e medidas coercitivas por parte do 

Estado. Porém, isso não é tão simples quanto parece inicialmente. Os subsídios em um nível 

suficiente dependem de uma capacidade de transferir recursos que muitos governos não possuem. 

Além disso, o custo de monitoramento é alto e punir pode ser inviável, pois, muitos trabalhadores 

já empobrecidos por causa das medidas restritivas podem ser incapazes de arcar com os custos de 

multas.  

Todavia, o ponto crucial na avaliação de custos e benefícios dessas medidas é que em 

muitos casos não se tem uma ideia correta dos custos que são impostos aos indivíduos e, 

potencialmente, estes são muito superiores às potenciais externalidades negativas geradas por sua 

atividade laboral, ao mesmo tempo que não existe garantia de que os custos impostos a sociedade 
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são iguais ou inferiores a disposição a pagar para reduzir os riscos. Esta percepção de custos 

desproporcionais pode levar a não adesão e, consequentemente, a ineficácia da política. Tal 

resultado pode levar muitos governantes a terem a impressão errada de que as medidas não são 

duras o suficiente e que é necessário expandi-las para mais atividades, entretanto, isto somente 

reduziria o número de indivíduos dispostos a aderir.  

 

 

3 Estratégia empírica 

 

3.1 Dados 

O cenário pandêmico evidenciou a necessidade de informações que pudessem auxiliar o 

processo de tomada de decisão das autoridades. Frente a impossibilidade da condução das 

entrevistas presenciais, como as realizadas trimestralmente pela Pesquisa Nacional por Amostras 

Domiciliares Contínua (PNAD-C), o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) 

implementou a PNAD-COVID19, a qual consiste em uma iniciativa de se realizar remotamente o 

acompanhamento dos efeitos da pandemia sobre a população brasileira.  

A amostra da PNAD COVID19 contempla 193.000 domicílios já acompanhados 

previamente na PNAD Contínua. Além disso, conta com informações com periodicidade semanal 

e mensal, as quais são estruturadas em forma de um painel fixo, isto é, acompanhando os 

respondentes ao longo do tempo, o que permite identificar variações nos valores de cada 

observação. Os principais objetivos são a mensuração do número de brasileiros que relataram ter 

apresentado sintomas que se podem atribuir à Covid-19, bem como as providências tomadas e as 

consequências decorrentes desses sintomas, além do acompanhamento dos indicadores de mercado 

de trabalho, incluindo a identificação da parcela da força de trabalho que foi afetada pela pandemia 

e a magnitude desse impacto. Em síntese, a pesquisa foi estruturada com base nesses dois blocos. 

No presente estudo, os dados são relativos ao acompanhamento de oito semanas de pesquisa 

– de maio e junho de 2020. Essa amostra contempla 507 480 indivíduos com idade acima de 18 

anos e residentes em todas as unidades da federação. Entre esses, 268 770 estavam ocupados na 

data em que responderam à pesquisa. As variáveis mais relevantes deste estudo podem ser definidas 

em grupos, a citar: as variáveis de tratamento e as variáveis de resultado.  

O primeiro grupo de variáveis está relacionado ao acompanhamento do mercado de trabalho, 

classificadas da seguinte forma:  

(i) Não trabalhar e, portanto, não frequentar um local de trabalho. Nesse grupo encontram-se 

os desempregados, aposentados e os demais indivíduos que não integram a força de trabalho; 

(ii) Trabalhar remotamente, convencionado como “home office”; 

(iii) Trabalhar com redução de horas. Nesse caso, a variável binária foi construída a partir das 

informações de horas trabalhadas habitualmente e horas trabalhadas efetivamente na 

semana da entrevista; 

(iv) Estar afastado das atividades laborais, seja devido à decisão de isolamento, distanciamento 

social ou deliberação de férias coletivas pelo empregador há mais de um mês. Para fins de 

simplificação, aqui convencionada como “fez quarentena”.  

Outro dado relevante para os propósitos desse estudo, e contida no bloco de variáveis 

referentes ao mercado de trabalho, corresponde à perda de rendimentos do trabalho ocasionado 

pela pandemia. Essa variável de resultado foi construída mediante informações do rendimento 

mensal habitual e o rendimento mensal efetivo. Com isso, é possível mensurar os custos 

pecuniários desses tratamentos. 
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O segundo grupo, por sua vez, é composto pelas variáveis relativas à saúde. A partir dessas 

variáveis, é possível avaliar os benefícios em termos de redução de riscos. Para tanto, o primeiro 

passo consiste em aferir se determinado indivíduo é um candidato potencial a ter contraído a Covid-

19, uma vez que apresentou no mínimo três do total de sintomas elencados na entrevista5. A partir 

dessa estratégia, definiu-se três diferentes casos potenciais de infecção6: 

(i) Leve, quando um indivíduo apresenta a combinação de febre, tosse e fadiga – denominado, 

neste estudo, como Covid1; 

(ii) Grave, quando um indivíduo apresenta febre, tosse e dificuldade de respirar – denominado 

como Covid2; 

(iii) Grave, quando um indivíduo apresenta febre, tosse e perda de olfato ou paladar, esse último 

sendo um sintoma comumente apresentado por pacientes diagnosticados com a doença e, 

ao mesmo tempo, incomum em síndromes gripas causadas pelo vírus influenza – 

denominado como Covid3. 

O questionário informa quais foram as providências tomadas a partir da constatação dos 

sintomas apresentados, se houve necessidade de internação e/ou se dependeu de respiração 

artificial através de ventiladores. 

 

Tabela 1. Estatística descritiva das principais variáveis utilizadas 

Variável Média Desvio padrão 

Fez quarentena 0.0424 0.2015 

Estava fora do mercado de trabalho 0.5168 0.4997 

Fez home office 0.0485 0.2148 

Reduziu jornada de trabalho 0.2235 0.4166 

Gripe 0.0342 0.1818 

Covid1 0.0065 0.0806 

Covid2 0.0053 0.0728 

Covid3 0.0071 0.0842 

Procurou atendimento 0.0187 0.1354 

Foi internado em hospital 0.0006 0.0239 

Utilizou respirador 0.0001 0.0122 

Recebeu auxílio emergencial 0.4445 0.4969 

Rendimento do trabalho habitual 2 208.86 3 047.42 

Perda de rendimento do trabalho 375.86 1 459.24 

Fonte: Pnad-Covid19 de maio e junho de 2020.  

 

A Tabela 1 apresenta uma breve caracterização da amostra a partir das estatísticas 

descritivas das variáveis selecionadas para esse estudo. Concernente às variáveis de tratamento, 

por exemplo, observa-se percentual considerável de indivíduos fora do mercado de trabalho (52%) 

e, em menor grau, de trabalhadores que reduziram a jornada de trabalho (22%). Entre os 

trabalhadores que realizaram quarentena e aqueles que puderam desempenhar suas atividades em 

 
5 O entrevistado é questionado se no domicílio houve morador(es) que apresentou(aram) um ou mais dos seguintes sintomas: febre; 

tosse; dor de garganta; dificuldade para respirar; dor de cabeça; dor no peito; náusea; coriza; fadiga; dor nos olhos; perda de olfato 
ou paladar; e dor muscular.  
6 Estas definições seguem as indicações da Organização Mundial de Saúde (OMS). Maiores detalhes podem ser obtidos no sítio 

eletrônico da OMS que descreve os sintomas da Covid-19: https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-

2019/question-and-answers-hub/q-a-detail/q-a-coronaviruses#:~:text=symptoms.  

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/question-and-answers-hub/q-a-detail/q-a-coronaviruses#:~:text=symptoms
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/question-and-answers-hub/q-a-detail/q-a-coronaviruses#:~:text=symptoms
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home office, os percentuais foram menores – 4% e 5%, respectivamente. É possível supor que esses 

índices fossem maiores no mês de abril, que foi o primeiro mês completo desde a imposição das 

medidas de distanciamento social, quando se percebeu maior adesão da população. 

Quanto ao grupo de variáveis de resultado, conforme mostra a Tabela 1, a incidência dos 

sintomas descritos na pesquisa foi baixa, assim como o índice de pacientes de Covid-19, conforme 

a estratégia de construção das variáveis descrita anteriormente, também foi. Para pacientes 

atribuídos ao grupo definido pela variável Covid1, representada pelos casos mais leves, o 

percentual foi de 0.61%, ao passo que, entre os casos mais graves descritos pelas variáveis Covid2 

e Covid3, os percentuais foram 0.53% e 0.71%, respectivamente. É importante destacar que a 

maioria dos casos de Covid-19 está associada a pacientes assintomáticos e, portanto, a definição 

dessas variáveis não representa uma estimativa adequada do grau de disseminação do SARS-CoV-

2 no País.  

 

3.2 Metodologia 

Para o cumprimento dos objetivos propostos nesse estudo são utilizadas duas estratégias 

metodológicas distintas. A primeira propõe uma análise agregada, em que se tem a estimação da 

análise de custos e benefícios da redução da frequência nos locais de trabalho por parcela da 

população, em termos de externalidades positivas. A segunda, por sua vez, propõe uma 

investigação a nível individual, através dos microdados e da implementação de uma abordagem de 

causalidade que permite mensurar os efeitos das variáveis de tratamento sobre as variáveis de 

resultados previamente definidas. 

 

3.2.1 Análise agregada 

 

 Para a condução dessa análise, utilizou-se os dados agregados por estados e capitais, que 

constituem, juntamente com a identificação da região metropolitana, as informações disponíveis 

acerca da localização dos entrevistados. As informações por capitais brasileiras fornecem a 

vantagem de identificação mais acurada dos efeitos de tratamento, ao mesmo tempo em que fornece, 

como desvantagem, amostras menores, em especial, quando agrupadas em dados semanais. Além 

disso, pontua-se que, especificamente para a análise agregada, utilizou-se informações referentes 

ao tamanho das empresas, construídas de acordo com o número de empregados atuantes, as quais 

são definidas em três níveis: de 1 a 5 empregados, de 6 a 10 empregados e acima de 11 empregados. 

Adicionalmente, foi identificado o setor da atividade desses trabalhadores, que, conforme 

identificação de 35 setores definidos pela PNAD-COVID19, foram combinados em 8 grupos: 

comércio e serviços, serviços domésticos, serviços educacionais, serviços em escritórios, 

construção civil, serviços de saúde, indústria e transporte. 

 Para a estimação desses resultados, foi escolhida a metodologia de painel dinâmico, 

incorporando defasagens da variável dependente, nesse caso, a variável de resultado e dos 

tratamentos. Por exemplo, é avaliado se o percentual de redução na jornada de trabalho ocorrido 

na semana anterior possui algum efeito sobre o percentual de casos de Covid-19 na semana da 

entrevista. A adoção dessa especificação é justificada pelo comportamento da dinâmica da doença, 

verificada no modelo compartimental SIR (Suscetível-Infectado-Recuperado), próprio da 

epidemiologia (Kermack e McKendrick, 1927). Segundo esse, o crescimento no número de 

infectados também depende da parcela da população suscetível ao vírus. Em suma, espera-se que 

os tratamentos definidos nesse estudo sejam capazes de refrear a disseminação do vírus e, com isso, 

reduzir a população suscetível. Todavia, sabe-se também que existe um intervalo de tempo entre a 

exposição ao vírus e o efetivo registrado como paciente portador da Covid-19, devido ao período 
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de incubação do vírus, até que se manifestem os sintomas da doença. Por exemplo, Lauer et al. 

(2020) estimam, a partir de dados da China, que o período de incubação médio é de 5.1 dias, e que 

97.5% dos pacientes chineses desenvolveram os sintomas em até 11.5 dias. Para o Brasil não 

existem estudos deste tipo que permitam saber com exatidão a duração desta transição.  

No presente trabalho, assume-se que a dinâmica de novos casos está condicionada à 

exposição ocorrida na semana anterior. A partir desse pressuposto, estima-se o seguinte modelo: 

 

𝑌𝑖𝑡 = 𝛼𝑖 + 𝜆𝑡 + ∑ 𝜌𝑠𝑌𝑖𝑡−𝑠 + 𝜂𝑇𝑖𝑡−𝑗 + 𝛽𝑋𝑖𝑡 + 𝜀𝑖𝑡
𝑆
𝑠=1                                    (1) 

 

em que i indica o estado ou capital de um estado brasileiro, t o período de tempo em semanas, 𝛼𝑖 
representa os efeitos fixos no tempo dos estados e capitais, 𝜆𝑡 representa os efeitos fixos no tempo, 

Y representa as variáveis de resultado, T representa os tratamentos7, X representa um vetor de 

variáveis de controle que podem variar no tempo.  

Seguindo essa equação, a relação de longo prazo entre o tratamento e as variáveis de 

resultado é dada pela soma dos parâmetros η dividida por 1 − ∑ 𝜌𝑠
𝑆
𝑠=1 . Note que não se trata de 

um modelo causal, mas a especificação utilizada permite avaliar correlações e obter o efeito de um 

tratamento contínuo.  

Conforme já mencionado, existem razões teóricas para acreditar que os tratamentos 

também dependam das variáveis de resultado, devido às características de algumas perguntas da 

PNAD-COVID19. Logo, as variáveis de tratamento não são covariadas totalmente exógenas, mas, 

muito provavelmente variáveis pré-determinadas8. Ademais, as defasagens da variável dependente 

não são, por construção, independentes do termo de erro. Esses dois problemas fazem com que o 

modelo descrito na equação (1) tenha problemas de endogeneidade. Tendo isso em vista, são 

seguidas as recomendações de Anderson e Hsiao (1981), Arellano e Bond (1991) e Arellano e 

Bover (1995) para resolução dos problemas de endogeneidade de modelos dinâmicos. As 

orientações consistem na estimação de um modelo econométrico nas diferenças com o uso de 

defasagens como instrumentos para as diferenças das variáveis independentes do modelo, e a 

estimação com o uso de estimadores obtidos pelo Método dos Momentos Generalizados.  

 

3.2.2 Análise individual 

 

 A condução da análise individual se baseou na utilização dos microdados da PNAD-

COVID19. Além das variáveis comuns às duas abordagens (agregada e individual), foram 

escolhidas variáveis de controle importantes para a construção da estratégia empírica. As variáveis 

são a idade, a ordem na família (ser o chefe da família) e possuir carteira de trabalho assinada. 

Com a finalidade de se estimar os custos e benefícios individuais do tratamento – que, em 

suma, consiste na redução total ou parcial da frequência no local de trabalho – é necessária a 

construção de dois grupos de comparação. Esses grupos precisam apresentar, a priori, 

características que os tornam elegíveis para o tratamento, diferenciando-se apenas pela atribuição 

ou não ao mesmo. Com isso, tem-se o grupo de tratados, composto por indivíduos que alteraram a 

sua rotina de trabalho (assumindo um comportamento caracterizado por uma das quatro variáveis 

 
7 No caso em que o tratamento é fazer quarentena, j=0. Nos demais tratamentos se utiliza j=1.  
8 Variáveis pré-determinadas são aquelas que foram determinadas antes do período atual. Nos modelos econométricos, isso implica 

que o termo de erro do período atual não está correlacionado com os valores atuais e defasados da variável pré-determinada, mas, 

pode estar correlacionado com valores futuros. Essa é uma restrição mais fraca que a exogeneidade estrita, que exige que a variável 

não seja correlacionada com choques passados, presentes e futuros. 
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definidas previamente); e o grupo de controle, formado por indivíduos que, embora apresentassem 

características semelhantes aos primeiros, mantiveram sua rotina habitual de trabalho. Essa 

estratégia busca mimetizar o grupo contrafactual e, dessa forma, um experimento. 

Intuitivamente, define-se a atribuição ao tratamento como sendo uma variável binária. 

Assim, tem-se dois resultados potenciais: um na presença e outro na ausência de tratamento. O 

objetivo final é estimar o efeito médio de tratamento sobre o tratado, que é definido pela diferença 

entre a média dos resultados potenciais de ambos os grupos, levando em conta o conjunto de 

variáveis observáveis que caracterizam esses indivíduos. Ao se controlar essas características 

observáveis, tem-se que o resultado potencial de um indivíduo pertencente ao grupo de controle é 

um bom previsor do resultado potencial que seria obtido por um indivíduo do grupo tratado caso 

não houvesse tratamento. 

Dito isso, para a construção adequada de um grupo de tratados e um grupo de controle, 

recorre-se ao método denominado “pareamento por escore de propensão” (Propensity Score and 

Matching-PSM). A principal vantagem deste método em relação aos modelos de regressão é que 

embora o procedimento para calcular os escores de propensão seja paramétrico, o uso de escores 

de propensão para calcular o efeito causal é não paramétrico. Assim, usar o pareamento por escores 

de propensão para calcular o efeito causal é menos suscetível à violação das suposições do modelo 

de regressão. Todavia, Abadie e Imbens (2005) mostram que uma condição necessária para que o 

PSM gere estimações não viesados do tratamento é que uma das variáveis utilizadas no pareamento 

seja contínua. Neste estudo pelo menos uma variável continua é incluída em todos os modelos 

estimados para obter os escores de propensão: idade ou renda. 

 Aqui, as estimações foram realizadas para cada grupo definido com base nas variáveis de 

tratamento, definidos na amostra. Por exemplo, compara-se os trabalhadores que reduziram a 

jornada de trabalho com aqueles que não alteraram sua rotina de trabalho, excluindo os demais 

grupos definidos - trabalhadores que fizeram quarenta e home office. Esse procedimento é repetido 

para cada estimação, isto é, são construídos quatro modelos diferentes. Com essas estimações, 

busca-se responder se as mudanças na rotina habitual de trabalho enfrentadas pelos trabalhadores 

foram capazes de reduzir as chances de contrair a Covid-19, e quais foram as consequências em 

termos de rendimentos para os trabalhadores que adotaram essa mudança – seja voluntariamente 

ou não. 

 Cabe ressalvar, contudo, que em alguns modelos, devido à natureza das perguntas feitas na 

entrevista, não é possível discernir a respeito das razões que influenciaram a atribuição de um 

indivíduo ao grupo de tratados, isso é, o que o levou a alterar a sua rotina habitual de trabalho. Uma 

possibilidade é a presença de algum sintoma que possa ser associado a Covid-19, portanto, violando 

a hipótese de exogeneidade do tratamento necessária ao PSM (Rubin e Rosenbaum, 1983).  

Dessa forma, buscou-se implementar uma variável instrumental (VI) construída a partir da 

informação referente ao recebimento do auxílio emergencial. O uso de VI surge como alternativa 

para contornar o problema de viés de seleção, que, por sua vez, pode ser desencadeado tanto por 

características não observadas quanto por simultaneidade. O primeiro caso implica a presença de 

variáveis correlacionadas com o termo de erro que também são correlacionadas à atribuição ao 

tratamento e, dessa forma, violam a hipótese de independência dos regressores do termo de erro. 

O resultado disso são estimações enviesadas.  

 O auxílio emergencial consiste em um programa de transferência de renda do Governo 

Federal que prevê o repasse de R$ 600, por tempo determinado, a trabalhadores que sejam maiores 

de idade e que exerçam trabalho informal de baixa renda, microempreendedores individuais, 
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contribuintes individuais do INSS 9  não beneficiários de outros programas (com exceção do 

Programa Bolsa Família). Além disso, a renda familiar mensal per capita deve ser de até meio 

salário mínimo ou renda familiar mensal de até três salários mínimos, além de não ter recebido 

rendimentos tributáveis em 2019 acima de R$ 28 559,70. Famílias monoparentais têm direito a 

receber R$ 1.2 mil. Apesar da série de restrições para elegibilidade ao benefício, problemas para 

obter informações a respeito destes critérios fizeram com que cerca de 44% dos trabalhadores 

incluídos na amostra utilizada neste estudo tenham declarado ter recebido o auxílio emergencial. 

  Entretanto, muitos destes critérios não exigem comprovação e são simplesmente 

autodeclarados. Mas, considerando que os recursos do governo federal para esta finalidade eram 

finitos e que os custos para se avaliar a veracidade das informações declaradas eram muito altos, o 

que ocorreu na prática é que a distribuição dos recursos foi próxima a um sorteio. Isto fica evidente 

quando se observa na tabela 2 os “erros” percentuais do programa, ou seja, o percentual de 

indivíduos que recebeu o auxílio e não era elegível e o percentual que era elegível e não recebeu o 

auxílio.  

 

Tabela 2. Recebimento de auxílio emergencial segundo a elegibilidade para o programa 

 Não recebeu auxílio Recebeu auxílio  Total 

Não era elegível 250 041 (59%) 173 793 (41%) 423 834 (100%) 

Era elegível 31 862 (38.09%) 51 788 (61.91%) 83 650 (100%) 

Total 281 903 (55.55%) 225 581 (44.45%) 507 484 (100%) 

Fonte: Pnad-Covid19 de maio e junho de 2020. 

 

Na tabela 2 é possível observar que 41% dos indivíduos que não eram elegíveis receberam 

o auxílio, ou seja, não atendiam pelo menos um dos critérios estabelecidos pelo programa, enquanto 

38% das pessoas que eram elegíveis não receberam. Embora a tabela mostre que a maior parte dos 

elegíveis receberam e dos não elegíveis não receberam, o percentual de erros é grande de forma 

que é possível afirmar que estes critérios foram pouco considerados e o seu recebimento foi 

aleatório. Esta característica do instrumento permite recuperar a aleatoriedade do tratamento. Além 

disso, este instrumento atende as características necessárias para estimar o efeito causal, pois, o 

recebimento do auxílio está associado aos tratamentos (redução de horas e home office) e a única 

forma que ele afeta as variáveis de resultado é através do tratamento, ou seja, atende a restrição de 

exclusão10.  

Quanto a relevância do instrumento, do ponto de vista teórico, a relação entre o recebimento 

de uma transferência não condicional de renda e a oferta de trabalho é bem estabelecida na literatura 

econômica. No modelo econômico básico de oferta de trabalho os indivíduos decidem quanto 

trabalhar compensando o ganho de trabalhar mais horas (mais renda) com o custo (menos lazer). 

Uma vez que o lazer é geralmente considerado um bem normal, um aumento na renda não 

relacionada ao trabalho deve, então, fazer com que o indivíduo exija mais lazer  e, portanto, trabalhe 

menos. Ademais, a relação entre programas de transferência de renda não condicionais, tal como 

o auxílio emergencial, e a oferta de trabalho possuem uma extensa literatura empírica11.   

 

 
9 Instituto Nacional do Seguro Social. 
10 Angrist et al. (1996) mostraram que, sob suposições baseadas em resultados potenciais e onde a suposição de efeito de tratamento 
constante é substituída por suposições sobre a relação entre o tratamento e o instrumento, como monotonicidade, a estimação por 

mínimos quadrados em dois estádios (MQ2E) converge para uma média ponderada de resposta causal da unidade a uma mudança 

na intensidade do tratamento.  
11  Ver Baird et al. (2018) e Marinescu (2018) para uma revisão da literatura tanto teórica quanto empírica.  
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4 Resultados 

Os resultados são apresentados em duas partes. Na primeira, constam os resultados dos 

modelos que utilizam dados agregados, na segunda, os resultados dos modelos com dados 

individuais. Para a análise agregada, em cada especificação. são utilizadas duas amostras: uma a 

nível estadual e a outra a nível municipal, por capitais. Ademais, além de considerar os efeitos dos 

tratamentos sobre toda a população, são verificados os seus efeitos sobre os idosos. Utiliza-se essa 

estratégia porque muitas medidas restritivas visam reduzir os casos de Covid-19 nessa parcela da 

população, que é mais vulnerável a casos graves da doença e, consequentemente, a óbitos. Essa 

análise permite estimar os efeitos de externalidade de se ter uma parcela dos trabalhadores sem se 

deslocar para seu local de trabalho, seja porque buscou formas alternativas de trabalhar, como home 

office ou reduzindo a jornada de trabalho, ou porque está fora do mercado de trabalho. Todos esses 

resultados constam na tabela 3. 

Na segunda parte, os resultados dos modelos com dados individuais estão divididos em 

duas tabelas, as tabelas 4 e 5. Ambas mostram os resultados obtidos para as comparações entre 

tratados (alteraram a forma de trabalhar) e não tratados (seguiram trabalhando normalmente), 

diferindo em relação à metodologia empregada. Esses resultados referem-se aos custos e benefícios 

de quem foi tratado, isso é, os efeitos médios dos tratamentos sobre aqueles que cumpriram com a 

sua designação. Como o tratamento pode ser afetado pelo resultado em alguns modelos, conforme 

comentado na seção anterior, são estimados modelos com o auxílio de uma variável instrumental: 

o recebimento de auxílio emergencial, cujo resultados constam na tabela 5. 

Na análise agregada, os resultados dos testes, mostrados na tabela A.1 do apêndice, indicam 

que os modelos em que a variável resultado são os atendimentos e a amostra está agrupada por 

estados podem possuir uma raiz unitária no modelo dinâmico. O mesmo problema ocorre em 

alguns modelos com dados agrupados por capitais, logo, estes resultados devem ser avaliados com 

ressalvas. Entretanto, a maior parte dos modelos atende aos requisitos dos testes para se obter 

instrumentos válidos e, consequentemente, modelos consistentes, a dizer, não há autocorrelação 

residual em ordens superiores a um, porém há autocorrelação residual de ordem um.  

Os resultados dos modelos que podem ser considerados capazes de gerar estimações 

consistentes mostram que os tratamentos estudados possuem pouco efeito em casos mais graves, 

que geram atendimentos, internações e o usos de respiradores. Embora esse fosse um claro objetivo 

das restrições no mercado de trabalho, os resultados agregados mostram que os efeitos de 

externalidade são pequenos em casos mais graves. Por exemplo, ter parcela da população em 

isolamento (quarentena) mostra ter efeitos contrários aos esperados por seus proponentes. Os 

efeitos são positivos ou não significativos. Ou seja, estados e capitais que possuíam a maior parcela 

de população afastada do trabalho há mais de um mês tinham mais pessoas com sintomas 

associados à Covid-19, ao mesmo tempo que as perdas em termos de rendimentos do trabalho dessa 

estratégia são relevantes. Cada trabalhador em quarentena significa, em média, R$ 2 mil a menos 

em rendimentos do trabalho, o equivalente a 86% da renda média habitual da amostra. Trata-se da 

estratégia com o maior custo entre as avaliadas neste estudo.  
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Tabela 3. Efeitos dos tratamentos por estados e municípios das capitais - Total e em idosos 
 Total 

 Perda de 
renda 

Gripe Covid1 Covi2 Covid3 Atendimentos Internações 
Uso de 

respiradores 

 Estados 

Quarentena 1917.12*** 

(629.89) 

0.011 

(0.1828) 

0.176*** 

(0.0508) 

0.221*** 

(0.0818) 

0.114 

(0.0803) 

0.125** 

(0.0545) 

0.022** 

(0.0107) 

-0.000 

(0.0045) 

Home 

office 

878.02 

(686.09) 

-0.181 

(0.1454) 

-0.071 

(0.0507) 

-0.046 

(0.0700) 

-0.056 

(0.0885) 

0.176 

(0.0734) 

-0.029** 

(0.0146) 

0.002 

(0.0061) 

Saída do 

mercado 
400.01* 

(228.28) 

-0.257* 

(0.1445) 

-

0.139*** 
(0.0412) 

-

0.156*** 
(0.0574) 

-0.158*** 

(0.0537) 

-0.084** 

(0.0354) 

-0.014* 

(0.0075) 

-0.006** 

(0.0025) 

Redução de 

horas 
804.27** 

(323.34) 

-

0.026*** 

(0.0759) 

-0.083** 

(0.0388) 

-0.099** 

(0.0426) 

-0.089** 

(0.0453) 

-0.047 

(0.0305) 

-0.005 

(0.0039) 

-0.0009 

(0.0008) 

 Capitais 

Quarentena 1848.19* 

(964.65) 

0.184 

(0.1533) 

0.074 

(0.1912) 

0.097* 

(0.0529) 

0.103* 

(0.0574) 

0.134** 

(0.0619) 

0.006 

(0.0120) 

-0.001 

(0.0070) 

Home 
office 

-459.51 
(812.54) 

-0.095 
(0.1176) 

-0.077 
(0.0529) 

-0.060 
(0.0478) 

-0.020 
(0.0522) 

-0.071 
(0.0773) 

0.002 
(0.0114) 

-0.009 
(0.0072) 

Saída do 

mercado 

259.92 

(340.36) 

-0.067 

(0.0642) 

-0.056 

(0.0635) 

-0.061 

(0.0411) 

-0.064 

(0.0447) 

-0.052 

(0.0441) 

-0.011 

(0.0079) 

-0.012** 

(0.0063) 

Redução de 
horas 

656.73*** 
(229.75) 

-0.163** 
(0.0686) 

-0.080** 
(0.0331) 

-0.070** 
(0.0314) 

-0.085*** 
(0.0324) 

-0.051 
(0.0428) 

-0.005* 
(0.0031) 

-0.0009 
(0.0018) 

 Idosos 

 Gripe Covid1 Covi2 Covid3 Atendimentos Internações Uso de respiradores 

 Estados 

Quarentena 0.099** 

(0.0393) 

0.067 

(0.0429) 

0.065* 

(0.0395) 

0.072* 

(0.0437) 

0.059** 

(0.0258) 

0.013* 

(0.0076) 

0.002 

(0.0021) 

Home office -0.070* 
(0.0426) 

-0.017 
(0.0351) 

-0.013 
(0.0316) 

-0.019 
(0.0385) 

0.011 
(0.0494) 

-0.008 
(0.0065) 

0.004 
(0.0041) 

Saída do mercado -0.052** 

(0.0227) 

-0.033** 

(0.0139) 

-0.035** 

(0.0151) 

-0.031* 

(0.0164) 

-0.019** 

(0.0089) 

-0.008** 

(0.0037) 

-0.004** 

(0.0019) 

Redução de horas -0.033** 
(0.0138)  

-0.016** 
(0.0076) 

-0.012** 
(0.0061) 

-0.022** 
(0.0090) 

-0.003 
(0.0130) 

-0.001 
(0.0018) 

-0.0005 
(0.0006) 

  

Quarentena 0.026 

(0.0419) 

-0.001 

(0.0205) 

0.012 

(0.0174) 

0.025 

(0.0230) 

0.035 

(0.0278) 

-0.005 

(0.0059) 

-0.001 

(0.0045) 
Home office -0.032 

(0.0247) 

-0.006 

(0.0140) 

-0.008 

(0.0176) 

0.010 

(0.0188) 

-0.015 

(0.0278) 

0.004 

(0.0067) 

-0.008 

(0.0054) 

Saída do mercado 0.0127 

(0.0170) 

-0.013 

(0.0093) 

-0.007 

(0.0086) 

-0.012 

(0.0099) 

-0.012 

(0.0172) 

-0.006 

(0.0051) 

-0.010* 

(0.0054) 
Redução de horas 

-0.020 

(0.0194) 

-0.014** 

(0.0064) 

-

0.014*** 

(0.0055) 

-

0.022*** 

(0.0071) 

-0.019* 

(0.0116) 

0.002 

(0.0026) 

0.0008 

(0.0016) 

Notas: Entradas são coeficientes estimados por Mínimos Quadrados Ordinários quando a variável resultado é perda de 

renda coeficientes estimados pelo Método dos Momentos Generalizados nas diferenças propostos por Arellano e Bond 

(1991) para as demais variáveis resultado. Os erros padrões mostrados entre parênteses são agrupados por 

estados/capitais e, no caso, dos modelos dinâmicos, estes são corrigidos pelo método proposto por Windmeijer (2005). 

Todos os modelos possuem controles por efeitos fixos da unidade (estado ou município) e no tempo. 

Covid1=Febre+tosse+fadiga. Covid2=Febre+tosse+dificuldade para respirar. Covid3=Febre+tosse+perda do olfato. 

Gripe=pelo menos três sintomas entre febre, tosse, fadiga, dificuldade para respirar, coriza, olfato, dor de garganta e 

dor de cabeça. *** p<0.01. ** p<0.05. * p<0.1. 

 

Por sua vez, ter parcela da população em home office, embora tenha o sinal esperado na 

maior parte dos modelos, é não significativa. Este resultado provavelmente se deve ao fato de que 

essa estratégia não é representativa o suficiente para gerar benefícios coletivos, uma vez que o 

percentual de trabalhadores neste regime é inferior a 5% da amostra. Com relação aos seus 
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impactos sobre os rendimentos, os resultados mostram que as perdas possuem um valor médio alto 

e positivo no modelo com dados agregados por estados; entretanto, é negativo no modelo com 

dados agregados por capitais, o que pode ser um indicativo que em regiões mais desenvolvidas 

essa pode ser uma alternativa que não gera perdas de rendimento. No entanto, em todos os modelos 

é possível observar alta dispersão, logo, não se pode afirmar nem que se perde ou se ganha 

rendimento. Baseado nesses resultados, é possível afirmar que esta alternativa não gera benefícios 

coletivos e seus custos são incertos.  

De forma geral, nos modelos com dados agregados, a maior parte dos efeitos dos 

tratamentos significativos estatisticamente estão concentrados nos sintomas da doença. Nestes 

modelos, tanto a saída do mercado de trabalho quanto a redução da jornada de trabalho se mostram 

capazes de reduzir o número de casos de Covid-19 nas suas três composições. Todavia, é necessário 

que 30 trabalhadores deixem seus empregos para reduzir um caso mais leve de Covid-19 (Covid1) 

na população em geral, ou que 19 trabalhadores percam seus empregos para reduzir um caso do 

mesmo tipo em idosos. Ademais, estes benefícios também estão associados a uma perda média de 

rendimentos de R$400 e R$ 804, respectivamente.  

No que tange às internações, vale lembrar que muitas medidas restritivas foram adotadas 

com o objetivo de não saturar o sistema de saúde de forma que pacientes com sintomas de Covid-

19 não ficassem sem atendimento. Os resultados dos modelos agregados com dados por estados 

mostram que é possível reduzir internações reduzindo o número de trabalhadores, porém, é 

necessário que 125 trabalhadores percam os seus empregos para reduzir uma internação de um 

idoso. 

Neste contexto, a redução da jornada de trabalho talvez seja uma alternativa menos custosa 

para se reduzir os casos de Covid-19. Entretanto, ter uma parcela maior da população trabalhando 

com jornada reduzida não se mostrou eficaz para reduzir os casos mais graves, embora mostre 

benefícios na redução de casos de sintomas gripais. Logo, mais uma vez, trata-se de uma alternativa 

com alto custo econômico, pois se estimam perdas de rendimentos entre R$656 e R$804, o que 

representa, respectivamente, cerca de 30% e 36% dos rendimentos habituais do trabalho na amostra.  

Apesar de todos os cuidados visando reduzir o viés das estimações, cabe lembrar que esses 

coeficientes estimados são elasticidades, e não o efeito do tratamento. Ou seja, se trata de 

correlações e não de relações de causalidade. No entanto, obter relações causais é uma tarefa quase 

impossível considerando que em todos os locais (estados e municípios) medidas restritivas no 

mercado de trabalho foram adotadas e houve mudança de comportamento dos trabalhadores. Porém, 

trabalhadores com características muito semelhantes podem ter tomado decisões diferentes e isto 

permite fazer um exercício contrafactual. Esta variação existente entre os indivíduos é que permite 

este estudo estimar os benefícios e custos em termos individuais de forma robusta e, 

consequentemente, permite inferir a respeito de causalidade. 

Conforme pode ser observado na tabela A.2. do apêndice, o pareamento por escores de 

propensão reduzem significativamente as diferenças entre os grupos de tratados e controle de forma 

que o viés esteja entre 0.6% e 0.9% nos modelos estimados. Além disso, todos os modelos 

apresentam um balanço satisfatório entre os grupos. O R de Rubin estimado ficou entre 1.01 e 1.43, 

ou seja, dentro do intervalo [0.5; 2] recomendado por Rubin (2001), assim como o B de Rubin 

estimado ficou entre 6.3% e 8.9%, ou seja, bem abaixo dos 25% recomendados pelo autor.  

Os resultados mostrados na tabela 3 mostram que nenhum tratamento reduz as chances de 

ocorrerem desfechos mais graves, tais como atendimentos, internações e o uso de respiradores. Os 

resultados mostram que fazer quarentena, reduzir a jornada de trabalho e sair do mercado de 

trabalho aumentam as chances de se ter sintomas de Covid-19. Segundo os resultados obtidos com 

PSM, somente trabalhar em home office traz benefícios individuais em termos de redução de riscos, 
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entretanto, os custos desta alternativa não são baixos. Se for feita a divisão das perdas de 

rendimentos do trabalho pela redução dos riscos, é possível obter o valor efetivamente pago para 

reduzir um novo caso de Covid-19. Fazendo esse exercício, os resultados mostram que os 

trabalhadores que optaram por fazer home office pagaram cerca de R$95 mil para evitar um caso 

leve de Covid-19 e R$ 102 mil para evitar um caso mais grave em que o paciente apresenta perda 

do olfato.  

Esses resultados, de certa forma, mostram que essas medidas assumidas pelos governantes 

não são eficazes na redução de riscos de contágio em termos individuais. Ao mesmo tempo, porém, 

esse resultado analisado isoladamente não seria capaz de invalidar a eficácia dessas medidas, pois 

ainda que não existam benefícios individuais, poderia haver benefícios coletivos que as justificam. 

Contudo, os resultados deste estudo contrariam essa hipótese. A quarentena de trabalhadores não 

gera qualquer benefício e gera altos custos sob qualquer perspectiva. Do ponto de vista individual, 

um trabalhador impedido de trabalhar apresenta perdas de quase R$800 a mais do que um 

trabalhador com características muito semelhantes que seguiu trabalhando. A perda de rendimento 

do trabalho média observada no grupo tratado foi de cerca de R$1104, enquanto a perda do grupo 

de controle foi de aproximadamente R$307. Ou seja, uma perda 219% maior, combinada, por 

exemplo, com uma chance 43% maior de ter sintomas leves de Covid-19.  

 

Tabela 4. Efeito médio dos tratamentos nos tratados obtidos com o pareamento por escores de 

propensão  
 Indivíduos 

 Perda de 
renda 

Gripe Covid1 Covid2 Covid3 Atendimentos Internações 
Uso de 

respiradores 

Quarentena 797.05*** 
(12.484) 

0.0115*** 
(0.0018) 

0.0032*** 
(0.0008) 

0.0021*** 
(0.0007) 

0.0036*** 
(0.0008) 

0.0036** 
(0.0013) 

0.0002 
(0.0002) 

0.0001 
(0.0001) 

Home 

office 

153.02*** 

(21.183) 

-0.0033* 

(0.00181) 

-0.0016** 

(0.0008) 

-0.0003 

(0.0006) 

-0.0015** 

(0.0078) 

-0.0040*** 

(0.0013) 

-0.00004 

(0.0001) 

0.000001 

(0.00006) 

Saída do 
mercado 

52.78*** 
(9.2012) 

0.0261*** 
(0.0016) 

0.0110*** 
(0.0008) 

0.0080*** 
(0.0007) 

0.0113*** 
(0.0008) 

0.0208*** 
(0.013) 

0.0009*** 
(0.0002) 

0.0002** 
(0.0001) 

Redução de 

horas 

285.12*** 

(7.9749) 

0.0190*** 

(0.0010) 

0.0056** 

(0.0004) 

0.0039*** 

(0.0004) 

0.0057*** 

(0.0005) 

0.0139*** 

(0.0008) 

0.0006*** 

(0.0001) 

0.0001*** 

(0.00004) 

Notas: Entradas são o efeito médio do tratamento (na primeira coluna) no grupo tratado. Erros padrões em parênteses 

calculados de acordo com Abadie e Imbens (2005). Critério de pareamento: três vizinhos mais próximos dentro de um 

intervalo inferior a 20% da variância. *** p<0.01. ** p<0.05. * p<0.1. 

 

Por sua vez, os indivíduos que saíram do mercado de trabalho e reduziram a sua jornada de 

trabalho também mostraram perdas de rendimento significativas (cerca de R$52 e R$285, 

respectivamente), sem que apresentassem qualquer benefício individual em termos de redução do 

risco de contrair Covid-19. Uma possível explicação para esse resultado é a de que quem perde o 

emprego pode se expor mais ao vírus ao procurar um novo trabalho, ou fazendo trabalhos 

temporários em que não existam muitos protocolos de prevenção sendo aplicados. Uma outra 

possibilidade é que esses resultados podem ser um indício de que as chances de contaminação, em 

média, são maiores fora do local de trabalho. 

Todavia, antes de prosseguir com análise dos resultados, conforme foi comentado na seção 

anterior, alguns trabalhadores podem ter optado por fazer home office ou ter reduzido a jornada de 
trabalho por apresentarem sintomas de Covid-19 na semana da entrevista, de maneira que essa seria 

uma possível explicação para os efeitos positivos e significativos encontrados na redução da 

jornada de trabalho. Assim, para resolver este potencial problema de violação da exogeneidade, 
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este estudo utiliza estimações com o auxílio de variáveis instrumentais para avaliar os efeitos do 

tratamento quando este pode ser afetado pela variável de resultado.  

O instrumento utilizado, recebimento de auxílio emergencial, se mostra relevante/forte em 

todos os modelos estimados conforme pode ser observado na tabela A.3. do apêndice. Os resultados 

do primeiro estágio mostram que há relação positiva com a redução da jornada de trabalho, algo 

esperado devido ao efeito renda. Porém, ao mesmo tempo, os resultados mostram que há relação 

negativa entre o recebimento de auxílio emergencial e a saída do mercado de trabalho e home office. 

Baird et al. (2018) mostram que os efeitos de receber um auxílio deste tipo podem ser diferentes 

do que se esperaria através de um modelo básico de lazer-trabalho. É possível, por exemplo, que 

exista um efeito de aumento da disposição a trabalhar por ganhos de saúde advindos do acréscimo 

de renda ou que haja aumento na oferta de trabalho de autônomos, que poderiam utilizar esses 

recursos para investir na sua atividade e, assim, multiplicar o recurso recebido.   

 

Tabela 5. Efeito médio local do tratamento obtidos com variáveis instrumentais 
 Indivíduos 

 Perda 
de renda 

Gripe Covid1 Covid2 Covid3 Atendimentos Internações 
Uso de 

respiradores 

Home office -39.28 
(325.95) 

0.044*** 
(0.0128) 

0.020*** 
(0.0057) 

0.010** 
(0.0052) 

0.015*** 
(0.0060) 

0.051*** 
(0.0102) 

0.001 
(0.0013) 

0.0000 
(0.0005) 

Saída do 

mercado 

-194.86 

(845.22) 

0.118*** 

(0.0298) 

0.052*** 

(0.0135) 

0.024** 

(0.0121) 

0.043*** 

(0.0140) 

0.136*** 

(0.0246) 

0.004 

(0.0031) 

-0.0001 

(0.0012) 

Redução de 
horas 

671.49*** 
(162.68) 

-
0.197*** 

(0.0571) 

-
0.087*** 

(0.0255) 

-
0.041** 

(0.0210) 

-
0.072*** 

(0.0254) 

-0.228*** 
(0.0512) 

-0.006 
(0.0053) 

0.0003 
(0.0021) 

Notas: Entradas são o efeito médio local do tratamento (na primeira coluna) estimados por mínimos quadrados em dois 

estágios. Erros padrões em parênteses são robustos a heterocedasticidade.  *** p<0.01. ** p<0.05. * p<0.1. 

 

Os resultados dos modelos com variáveis instrumentais mostram impactos não 

significativos em termos de perda de rendimento do trabalho ao se fazer home office. Esses 

resultados diferem das estimações por PSM. No entanto, conforme se sabe, estes estimadores 

capturam diferentes efeitos de tratamento. A estimação com o auxílio de variáveis instrumentais 

permite apenas que se estime os efeitos médios de tratamento local, ou seja, os efeitos do tratamento 

estimados são somente sobre os indivíduos que cumpriram com ele, como por exemplo, reduziram 

a jornada de trabalho, saíram do mercado de trabalho ou optaram por trabalhar em home office ao 

receber o auxílio ou não fizeram isto caso não o tenham recebido. 

Os resultados não mostram perdas de rendimento em sair do mercado de trabalho, porém, 

também não mostram benefícios em termos de redução de riscos nessa alternativa. Pelo contrário, 

os resultados mostram efeitos positivos de tratamento de forma que quem optou ou teve estas 

estratégias impostas mostrou chances maiores significativas estatisticamente de precisar de 

atendimentos por doenças respiratórias e de ter sintomas de Covid-19.  

 Os impactos negativos somente são observados na redução da jornada de trabalho. No 

entanto, os custos pagos pelos trabalhadores brasileiros que optaram ou foram impelidos a reduzir 

a jornada de trabalho foram de aproximadamente R$3 mil para evitar um novo atendimento, R$7.7 

mil para evitar um novo caso leve de Covid-19, R$ 16.3 mil para evitar um caso de Covid-19 mais 

grave, no qual o paciente tem dificuldades para respirar, e R$9.3 mil para evitar um caso de Covid-

19 em que o paciente perdeu o olfato. Estes valores são baixos se comparados aos valores pagos 

para se reduzir esses casos ao se fazer home office. Contudo, na estimação por variáveis 

instrumentais os efeitos estimados estão localizados naqueles que potencialmente eram elegíveis a 
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receber o auxílio emergencial, logo, não estão nas faixas de rendimentos mais altas da força de 

trabalho e, portanto, se trata de um pagamento significativo.   

É difícil comparar estes valores pagos com os valores estimados para a disposição a pagar 

na literatura, porque a maior parte dos estudos trabalha com disposição a pagar declarada e 

consideram indivíduos com rendas muito superiores às observadas nos trabalhadores brasileiros. 

O rendimento do trabalho per capita da amostra utilizada neste estudo é um pouco superior a US$5 

mil anuais.  

Cameron e DeShazo (2013) estimam a disposição a pagar para reduzir as chances de ficar 

um ano doente imediatamente a partir da data da entrevista sem especificar uma doença. 

Considerando uma renda de US$ 42 mil, eles estimam que a disposição a pagar seria de US$3.1 

milhões para quem tem 30 anos e de US$ 2.86 milhões para pessoas com 65 anos. Entretanto, deve 

ser ressaltado que a disposição a pagar muda com o tipo de doença. Cameron et al. (2009) estimam 

a disposição a pagar para evitar a morte por doenças respiratórias e obtêm valores entre US$30 mil 

para evitar morte por doença respiratória de um idoso (60 anos) e US$ 290 mil para evitar a morte 

de uma pessoa com 45 anos, valor próximo da média de idade da amostra (42 anos). Entretanto, 

para que uma efetiva comparação seja realizada é necessário conhecer a relação caso/fatalidade da 

Covid-19 e isto ainda é um tema de muito debate que foge ao escopo deste estudo12. Neste momento, 

a única comparação possível é com o estudo de Pereira et al. (2020), que, a partir de um modelo 

de diferenciais compensatórios para o Brasil e, portanto, de preferências reveladas, estimam o 

pagamento anual de R$27 mil para mulheres evitarem doenças e um pagamento entre R$139 mil e 

R$158 mil para evitar lesão pelos trabalhadores de ambos os sexos.  

Desta maneira, considerando que os valores estimados neste estudo são mensais e que estes 

valores pagos para evitar a Covid-19, reduzindo a jornada de trabalho, estão entre R$7.7 mil e 

R$16.3 mil, os valores anuais pagos, R$92 mil e R$195 mil, seriam muito superiores aos pagos 

para evitar doenças em geral, mas inferiores aos pagos para evitar lesões no caso de sintomas mais 

leves e superiores no caso de sintomas mais graves, tal como dificuldades para respirar.  

Por fim, cabe ressaltar que os valores estimados por este estudo se referem a valores mensais. 

Logo, estes valores são pagos enquanto as medidas restritivas durarem. Em muitos estados, as 

restrições ao mercado de trabalho perduraram por mais de um mês e isto só incrementa o total de 

custos pagos pelos trabalhadores brasileiros em termos de perda de rendimentos, que é a medida 

aqui utilizada. Outro ponto que dificulta a comparação com a literatura é que em alguns dos 

tratamentos avaliados neste estudo, tal como a saída do mercado de trabalho e fazer quarentena, 

não é possível precisar os impactos das perdas no médio prazo, uma vez que as perdas de 

rendimentos do trabalho perduram enquanto durar o desemprego. Portanto, se trata de uma situação 

bastante distinta de quem reduziu a jornada de trabalho ou fez home office, pois estes trabalhadores, 

mantiveram a sua relação de trabalho, apesar da perda de rendimento.   

 

 

5 Conclusão 

Este estudo teve por objetivo estimar os custos e benefícios individuais e coletivos de se de 

se deixar de frequentar o local de trabalho por imposição de medidas restritivas, seja por imposição 

da empresa ou por opção do trabalhador. Considerando todos os resultados, é possível concluir que 

 
12 Manski e Molinari (2020) buscam estimar a relação caso/fatalidade da Covid-19 utilizando dados de Illinois, Nova Iorque e Itália 

e estimam limites superiores para esta estatística que vão de 0.033 e Illinois a 0.077 na Itália. Todavia, suas estimativas apresentam 

uma grande variabilidade, que de certa forma descrevem o grau de incerteza que ainda permanece a respeito desta estatística.  
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eles indicam que fazer quarentena não apresenta benefícios em nenhuma dimensão e que reduzir a 

jornada de trabalho apresenta benefícios nas duas dimensões. Trabalhar na forma de home office 

apresenta benefícios de redução de riscos em termos individuais, mas não em termos coletivos; e 

sair do mercado de trabalho apresenta benefícios em termos coletivos, mas não em termos 

individuais. Os resultados mostram que todas as alternativas geram custos significativos para os 

trabalhadores em termos de perda de rendimentos. 

Esses resultados podem ser um forte indício de que o local de trabalho não seja o principal 

foco de contaminação pelo vírus SARS-COV-2. Desde a chegada da pandemia ao Brasil, empresas 

e trabalhadores autônomos seguem rígidos protocolos de higiene e prevenção de contaminação, 

seja por imposição de regulamentações, seja pelo fato de que nenhum provedor de serviços está 

disposto a perder clientes e trabalhadores por ser considerado negligente com a doença. Além disso, 

não se pode descartar que algumas dessas medidas não tragam benefícios coletivos simplesmente 

porque são ineficazes por construção. O local de trabalho representa apenas uma parcela da 

alocação do tempo dos trabalhadores, que ao ficar em casa podem manter/estender os contatos com 

outros indivíduos e, dessa forma, se contaminarem. Essa realidade torna os esforços inúteis tanto 

do ponto de vista individual quanto coletivo. Segundo os resultados obtidos nesse estudo, parece 

ser o caso da imposição de quarentena de trabalhadores não doentes, pois quem foi impedido de 

trabalhar não obteve benefício individual e tampouco gerou benefício coletivo. 

Todavia, no início da pandemia pouco se sabia a respeito do vírus, bem como a respeito de 

estratégias eficazes para conter a sua propagação e minimizar as suas consequências. Nesse sentido, 

este estudo traz evidências de que medidas restritivas no mercado de trabalho podem impor altos 

custos aos trabalhadores, de modo que, a depender da magnitude desses custos, parcela 

significativa dos trabalhadores não poderá arcar. Com isso, se reduz a adesão e, consequentemente, 

a eficácia das medidas em termos coletivos. Logo, estas consequências não intencionais – e 

possivelmente não previstas por seus proponentes – pode ter contribuído, inclusive, para propagar 

o vírus, tal como mostram alguns dos resultados deste estudo.   

Esse estudo também traz evidências de que algumas estratégias, tais como a redução da 

jornada de trabalho, podem trazer benefícios individuais e coletivos em termos de redução de riscos 

de contrair sintomas de Covid-19, ao mesmo tempo que  também mostrou que os custos foram 

significativos considerando os baixos rendimentos do trabalho dos brasileiros – embora fuja dos 

propósitos desse estudo a discussão se o valor pago justifica os benefícios observados. Porém, 

quando fica evidente que uma regulamentação ou medida impõe altos custos em troca de um efeito 

benéfico modesto ou nulo para a saúde pública, esta pode ser uma péssima ideia (Farrow e Viscusi, 

2011). Todavia, não se pode ignorar que muitas medidas, apesar de ineficazes, aumentam a 

sensação de segurança. Logo, o valor pago não necessariamente estaria restrito a mudanças no risco, 

pois também envolveria um custo a ser pago para reduzir o medo de se contaminar no local de 

trabalho. 

Por fim, é necessário fazer as devidas ressalvas aos resultados obtidos neste estudo. A 

primeira é que os custos foram medidos somente em termos de renda e de forma estática. Ou seja, 

devido à limitação de informações disponíveis, não se considera outros custos, tais como os custos 

psicológicos e de saúde de deixar de exercer o trabalho de forma regular. Além disso, não considera 

os impactos nos rendimentos no longo prazo. Pode ser que as perdas estimadas neste estudo sejam 

somente um choque transitório, o que reduziria os seus impactos em relação aos valores pagos para 

evitar a Covid-19. Com relação às estimações, apesar de terem sido adotados procedimentos 

capazes de lidar com potenciais problemas de endogeneidade, a principal limitação é que, com a 

exceção dos modelos com variáveis instrumentais, as demais estratégias empíricas (estimação em 
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painel dinâmico e o pareamento com o auxílio de escores de propensão) sofrem com um potencial 

viés causados pela omissão de variáveis relevantes e isto não é algo que possa ser testado.  
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Apêndice 

Tabela A.1. Testes de autocorrelação de Arellano e Bond (1991) para os modelos com dados 

agregados  

    Total 

  Estados 

  Gripe Covid1 Covid2 Covid3 Atendimentos Internações 
Uso de 

respiradores 

  Ordem z Prob>z z Prob>z z Prob>z z Prob>z z Prob>z z Prob>z z Prob>z 

Quarentena / 

homeoffice 

1 
-

2.14 
0.03 

-

2.82 
0 

-

2.84 
0 

-

2.31 
0.02 

-

1.75 
0.08 

-

3.57 
0 

-

3.42 
0 

2 
-

0.05 
0.96 1.6 0.11 1.22 0.22 0.63 0.53 0.26 0.79 

-

0.77 
0.44 0.15 0.88 

Redução de 

horas 

1 
-

1.93 
0.05 

-

2.52 
0.01 

-

2.21 
0.03 

-

2.52 
0.01 

-

1.54 
0.12 -3.4 0 

-

2.97 
0 

2 0.1 0.92 1.36 0.17 1.69 0.09 0.72 0.47 0.31 0.76 
-

1.02 
0.31 0.32 0.75 

  Capitais 

Quarentena / 

homeoffice 

1 
-

2.63 
0.01 

-

1.91 
0.06 

-

1.95 
0.05 

-

2.53 
0.01 

-

2.76 
0.01 

-

2.94 
0 

-

2.35 
0.02 

2 1.33 0.18 
-

0.05 
0.96 1.24 0.22 2.26 0.02 1.85 0.06 

-

0.43 
0.67 

-

0.66 
0.51 

Redução de 

horas 

1 
-

2.39 
0.02 

-

2.32 
0.02 

-

2.06 
0.04 

-

2.28 
0.02 

-

2.51 
0.01 

-

2.71 
0.01 

-

2.05 
0.04 

2 1.18 0.24 1.92 0.06 1.22 0.22 2.12 0.03 1.59 0.11 
-

0.85 
0.4 

-

0.87 
0.38 

    Idosos 

  Estados 

    Gripe Covid1 Covid2 Covid3 Atendimentos Internações 
Uso de 

respiradores 

 Ordem z Prob > z z Prob > z z Prob > z z Prob > z z Prob > z z Prob > z z Prob > z 

Quarentena / 

homeoffice 

1 -2 0.05 
-

2.25 
0.02 

-

2.14 
0.03 -2.1 0.04 

-

2.16 
0.03 

-

3.06 
0 

-

2.91 
0 

2 0.93 0.35 1.49 0.14 1.48 0.14 1.02 0.31 1.07 0.28 
-

0.64 
0.52 

-

0.78 
0.44 

Redução de 

horas 

1 
-

1.98 
0.05 

-

2.05 
0.04 

-

1.96 
0.05 

-

2.16 
0.03 

-

2.07 
0.04 -2.9 0 

-

2.54 
0.01 

2 0.02 0.98 0.68 0.49 0.75 0.45 0.41 0.68 0.77 0.44 
-

0.78 
0.44 

-

0.59 
0.55 

  Capitais 

Quarentena / 

homeoffice 

1 
-

3.21 
0 

-

1.87 
0.06 

-

1.98 
0.05 

-

2.08 
0.04 

-

3.37 
0 -2.1 0.04 

-

1.62 
0.11 

2 1.28 0.2 1.14 0.25 
-

0.06 
0.95 0.68 0.49 

-

0.97 
0.33 1.41 0.16 

-

0.84 
0.4 

Redução de 

horas 

1 
-

3.39 
0 

-

1.73 
0.08 -1.9 0.06 

-

1.84 
0.07 

-

3.24 
0 -2.1 0.04 

-

1.52 
0.13 

2 1.45 0.15 0.53 0.6 
-

0.13 
0.9 0.1 0.92 

-

0.93 
0.35 1.23 0.22 

-

1.03 
0.3 
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Tabela A.2. Estatísticas e testes do pareamento com escores de propensão 

 Controle Tratados  
Pseudo 

R2 

Viés 

médio 

Viés 

mediano 

B de 

Rubin 

R de 

Rubin 

Quarentena 210 909 20 918 
Não 

pareado 
0.158 10.8 6.7 119.1 0.64 

   Pareado 0.001 0.8 0.7 7.5 1.03 

Home office 209 774 24 405 
Não 

pareado 
0.319 19.7 9.9 182.6 0.55 

   Pareado 0.001 0.6 0.3 8.9 1.43 

Saída do 

mercado 
181 237 32 046 

Não 

pareado 
0.063 9.5 7.4 61.5 1.08 

   Pareado 0.001 0.9 0.8 7.1 1.01 

Redução de 
horas 

139 755 71 286 
Não 

pareado 
0.062 6.8 3.8 59.8 1.03 

   Pareado 0.001 0.6 0.5 6.3 1.01 

 

 

Tabela A.3. Testes das estimações com o auxílio de variáveis instrumentais 
 Teste F Instrumentos 

Home office 2008.58 
(0.000) 

-0.0608*** 
(0.0013) 

Saída do mercado 
276.01 (0.000) 

-0.0274*** 

(0.0016) 

Redução de horas 54.27 
(0.000) 

0.0164*** 
(0.0022) 

Notas: Entradas são estatísticas do teste e coeficientes do primeiro estágio. Valores entre parênteses no teste são p-

valores. Nos coeficientes os valores abaixo entre são erros padrões robustos a heterocedasticidade.  *** p<0.01. ** 

p<0.05. * p<0.1. 


