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Resumo 

A pandemia da COVID-19 começou em dezembro de 2019 na cidade de Wuhan, na China, e se espalhou 

rapidamente pelo mundo. O impacto dessa pandemia sobre a atividade econômica, mesmo ocorrendo de forma 

assimétrica, impôs uma agenda de discussão sobre a necessidade de adoção de protocolos de biossegurança, ou 

seja, da adoção de um conjunto de ações voltadas para prevenção, minimização ou eliminação de riscos da doença. 

Diante disso, o presente estudo parte da aplicação do método de avaliação contingente para investigar a disposição 

dos indivíduos em pagar a mais (DAP) pelas compras realizadas em estabelecimentos comerciais (mercados e 

supermercados) certificados com um selo de biossegurança hipotético. A análise empírica ocorreu a partir de três 

exercícios: (i) a investigação dos determinantes da probabilidade de o indivíduo aceitar pagar a mais, realizada por 

meio do modelo logit; (ii) a investigação dos determinantes do valor da DAP declarado pelos indivíduos que 

aceitaram pagar a mais, realizada a partir do modelo tobit e (iii) a estimação do valor representativo da DAP, 

realizado por meio do método de Krinsky-Robb sobre as estimativas de um modelo logit. Os resultados sugerem 

que as variáveis que influenciam a decisão de aceitar ou recusar pagar a mais podem ser diferentes das variáveis 

que afetam o valor que os indivíduos estão dispostos a pagar a mais. A decisão de aceitar ou recusar pagar a mais, 

por exemplo, é sensível a renda pessoal do entrevistado, ao passo que o valor declarado da DAP pode ser explicado 

pelos gastos mensais da família em compras de primeira necessidade. O valor médio da DAP foi estimado em       

R$ 60,98. 

Palavras-chave: COVID-19, Disposição a pagar, Selo de Biossegurança. 

 

Abstract 

The COVID-19 pandemic began in December 2019 in the city of Wuhan, China, and spread rapidly around the 

world. The economic impact of the disease as well as its evolution are unanswered questions at the moment, which 

makes it difficult for public policy managers as well as private sector entrepreneurs to develop appropriate 

policies. Understanding the behavior of household spending in the crisis environment is of fundamental 

importance in the development of measures that keep consumption at levels that allow the survival of commercial 

establishments. In this context, the present study aims to identify the determinants and how much individuals are 

willing to overpay for establishments with biosafety certification in the context of the coronavirus pandemic 

(COVID-19). In order to achieve this objective, online questionnaires were applied on the Google services 

platform, in July, where questions were presented about the interviewee's socioeconomic attributes, his shopping 

habits, his perception in relation to biosafety measures of commercial establishments and possible relative 

certifications as well as the willingness to pay extra to buy at a certified commercial establishment. Analysis of 

the results was carried out with the aid of logit and tobit models and the results suggest that the level of income of 

individuals and age has a direct relationship with the willingness to overpay for certification. The variables 

referring to place of residence, sex and education do not seem to affect the willingness to pay. On the other hand, 

unemployed individuals who lost income during the pandemic declare that they are willing to pay more for services 

in certified establishments. Regarding the extra amount to be paid, there is an inflection point in the willingness 

to pay for individuals with expenses up to R$ 3,763.34. 
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mailto:afva@academico.ufpb.br
mailto:ana.flavia@academico.ufpb.br
mailto:jose.junior@academico.ufpb.br


1. INTRODUÇÃO 

A pandemia da COVID-19 começou em dezembro de 2019 na cidade de Wuhan, na 

China, e se espalhou rapidamente pelo mundo. Até o mês de outubro de 2020, cerca de 

41.000.000 pessoas foram infectadas, contabilizando aproximadamente 1.200.000 mortes. No 

Brasil, a primeira notificação de um caso confirmado de COVID-19 ocorreu no dia 26 de 

fevereiro de 2020 (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2020). Até o final de 2020, o Brasil ocupava a 

terceira posição no mundo em número de casos acumulados (4.717.991) e a segunda posição 

em número acumulado de mortes (mais de 160.000) relacionados à doença (ROSER; ORTIZ-

OSPINA, 2020). 

Mesmo após mais de um ano da confirmação do primeiro caso de COVID-19 no mundo, 

a doença ainda é cercada por uma série de incertezas. As discussões de ordem epidemiológica 

são, quase sempre, acompanhadas por questionamentos relacionados aos impactos 

socioeconômicos da doença e do isolamento social causado por ela. Sabe-se, por exemplo, que 

a pandemia afetou de forma assimétrica os diferentes setores de atividade econômica. Nos 

Estados Unidos, por exemplo, uma parcela significativa das atividades produtivas correntes, 

cerca de 37%, não foram afetadas pelas medidas de distanciamento social, podendo ser 

executadas em casa (DINGEL; NEIMAN, 2020). 

Contudo, a grande maioria dos setores produtivos tiveram redução drástica, senão 

interrupção total, de todas suas operações por tempo indeterminado. No caso dos restaurantes, 

por exemplo, a demanda por alimentos diminuiu drasticamente desde o início da pandemia e, 

diante da incapacidade de oferecer serviços de entrega em delivery ou take away, muitos desse 

estabelecimentos foram fechados (MOHAMMED, 2020). Por outro lado, o aumento da 

demanda por alimentos comprados em supermercados, mercearias e lojas de conveniência 

resultaram em escassez e níveis de estoque em declínio de alguns produtos alimentícios em 

alguns países (UHLER, 2020). 

Uma série de procedimentos de natureza fitossanitária estão em constante elaboração e 

reformulação, visando um retorno seguro de atividades produtivas. Nos EUA, a Food Industry 

Association elaborou um documento contendo uma série de recomendações relativas à higiene 

pessoal e do ambiente de trabalho, necessidade de treinamento dos funcionários no que tange a 

limpeza e desinfecção, uso de equipamentos de proteção e dos produtos de higienização etc., 

enfatizando a urgência para que as empresas se adaptem às novas circunstâncias oriundas da 

pandemia (FMI, 2020). No Brasil, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária publicou uma 

série de orientações e medidas que devem ser adotadas pelas empresas que trabalham com 

alimentos durante a pandemia da COVID-19 (ANVISA, 2020a, 2020b, 2020c). 

Neste sentido, o presente estudo busca investigar a percepção dos indivíduos em relação 

à importância da adoção de medidas de biossegurança. A partir da aplicação do método de 

avaliação contingente, investigou-se a disposição dos indivíduos em pagar a mais (DAP) pelas 

compras realizadas em estabelecimentos comerciais (mercados e supermercados) certificados 

com um selo de biossegurança hipotético. A análise empírica ocorreu a partir de três exercícios: 

(i) a investigação dos determinantes da probabilidade de o indivíduo aceitar pagar a mais, 

realizada por meio da estimação do modelo logit; (ii) a investigação dos determinantes do valor 

da DAP declarado pelos indivíduos que aceitaram pagar a mais, realizada a partir da estimação 

do modelo tobit e (iii) estimação do valor representativo da DAP, realizado por meio do método 

de Krinsky-Robb sobre as estimativas de um modelo logit. 

O método de avaliação contingente vem sendo cada vez mais utilizado para estimar a 

disposição a pagar dos consumidores por produtos diferenciados e/ou certificados. Delmond et 

al. (2018), por exemplo, estimou a disposição dos russos em comprar pão contendo ingredientes 

geneticamente modificados em relação ao pão com ingredientes usuais. Os resultados sugerem 

que os entrevistados podem ser classificados em dois grupos: um grupo, denominado de 

“dirigidos pelo dinheiro”, em que os indivíduos são mais sensíveis ao preço do pão e, portanto, 



mais propensos a comprar o pão com ingredientes geneticamente modificados e o outro grupo, 

denominado de “dirigidos pela saúde”, com os indivíduos mais avessos à compra do pão como 

ingredientes geneticamente modificados (DELMOND et al., 2018). 

Considerando o impacto da certificação sobre a disposição a pagar dos indivíduos, Birol 

et al. (2015) buscou estimar a disposição a pagar por uvas com certificação de qualidade em 

relação à uva sem certificação. Os autores testaram o efeito de dois tipos de informação 

fornecidas aos entrevistados: intensiva (tratamento) e extensiva (controle), chegando ao 

resultado de que o tratamento na informação possui impacto sobre a disposição dos indivíduos 

a comprar uva certificada (BIROL et al., 2015). O estudo de Salladarré et al. (2016) analisou a 

disposição a pagar dos franceses por frutos do mar com certificados ecológicos, chegando a 

valores que variam entre € 1,72 e € 2,09. O estudo feito por Wu et al. (2012), buscou analisar 

os fatores que afetam a disposição a pagar por alimentos certificados com sistemas de 

rastreabilidade. Os autores estimaram um prêmio correspondente a 3,15% do valor do alimento, 

entre 0,16 e 0,30 yuan (WU et al., 2012). 

O método de avaliação contingente pode, ainda, ser aplicado para investigar a 

disposição a pagar dos indivíduos em relação à adoção de medidas que reduzam o risco de 

morbidade ou mortalidade. Nesta perspectiva, Mwebaze et al. (2018) estimam a disposição a 

pagar dos australianos por uma redução do risco de invasão do mosquito asiático na Austrália. 

Considerando um cenário de 50% de chance de invasão do mosquito nos próximos 10 anos, 

caso nenhuma medida seja tomada, os autores estimaram uma disposição média de A$ 67,00 e 

A$ 90,00 por medidas que reduzissem o risco de invasão para 25% e 50%, respectivamente 

(MWEBAZE et al., 2018). O estudo de Sundström; Andersson (2009) estimou a disposição a 

pagar pela redução do risco de contaminação por salmonela no filé de frango na Suécia. Os 

autores estimaram disposições a pagar média entre SEK 14,00 e SEK 42,00, dependendo da 

redução do risco de morbidade e mortalidade e do método utilizado para a estimação (limite 

único ou duplo). Os valores estatísticos associado ao risco de morbidade foi da ordem de SEK 

121.045,00 (SUNDSTRÖM; ANDERSSON, 2009). 

O estudo de Okpukpara (2016) se propôs a investigar a disposição a pagar dos criadores 

de frango por medidas hipotéticas de biossegurança para redução da transmissão da gripe 

aviária na Nigéria. A partir da disposição declarada, o autor estima uma disposição a pagar 

média entre US$ 1,55 até US$ 94,00, dependendo da medida adotada e da escala de produção 

da fazenda (OKPUKPARA, 2016). Na mesma linha de medidas de biossegurança, Thompson 

et al. (2018) estimou uma disposição a pagar média de US$ 14.310,00 para investimentos em 

capacidade de descarte de carcaça de animais doentes nos EUA. 

Com o objetivo de investigar as preferências sociais relacionadas aos comportamentos 

de risco associados à saúde na Holanda, van der Star; van den Berg (2011) estimaram uma 

disposição a pagar média da ordem de € 42,00 para a inclusão de tratamento de doenças não 

relacionadas ao estilo de vida (doenças crônicas) e € 12,00 para tratamento de doenças 

relacionadas ao estilo de vida (em especial, relacionadas ao hábito de fumar) no plano básico 

de saúde. Nembrini et al. (2020) conduziram um estudo semelhante na Itália, chagando ao 

resultado de que os católicos são menos propensos a pagar pela inclusão de tratamentos 

relacionados ao uso de drogas ilícitas, ao hábito de fumar e ao abuso de álcool. Por outro lado, 

fatores associados ao hábito de fumar (número de cigarros fumados e se o indivíduo é fumante 

ou ex-fumante) afetam positivamente essa disposição a pagar (NEMBRINI et al., 2020). 

O presente artigo possui mais três partes, além dessa introdução. A segunda parte é 

reservada para apresentação da base de dados e a estratégia empírica utilizados no estudo. Na 

terceira parte é apresentado os resultados da pesquisa e na quarta parte as considerações finais. 



2. ASPECTOS METODOLÓGICOS 

2.1. Fonte dos Dados 

Os dados utilizados neste estudo são de natureza primária, obtidos a partir da aplicação 

de questionários online, preenchidos pelos próprios entrevistados na plataforma Formulários 

Google. A pesquisa ocorreu na segunda metade de 2020, durante o isolamento causado pela 

pandemia da COVID-19. Foram coletadas 346 entrevistas, das quais dez foram descartadas por 

apresentarem informações incoerentes, idade inferior a dezoito anos ou outliers de renda ou de 

disposição a pagar, resultando em uma amostra de 336 entrevistas válidas. Ressalta-se que 

algumas perguntas não apresentaram obrigatoriedade de resposta e, dessa forma, algumas 

variáveis podem apresentar menos de 336 observações por causa da não resposta. 

O questionário foi dividido em quatro blocos de questões. No primeiro bloco foram 

apresentadas questões relacionadas ao perfil socioeconômico e demográfico do entrevistado. O 

segundo bloco tratou de questões sobre os hábitos de compras e de uso de serviços de delivery 

do entrevistado, antes e durante o período de isolamento provocado pela pandemia da COVID-

19. O terceiro bloco buscou captar a percepção do entrevistado em relação às ações de 

prevenção tomadas pelos estabelecimentos comerciais, bem como em relação à certificação e, 

mais especificamente, ao selo de biossegurança. 

Por fim, o quarto bloco de questões, o entrevistado foi indagado sobre sua disposição a 

pagar a mais para comprar em um estabelecimento comercial certificado com um selo de 

biossegurança hipotético. Os entrevistados foram informados que o selo de biossegurança seria 

concedido aos estabelecimentos comerciais que adotassem medidas corretas de prevenção da 

COVID-19, sendo emitido por um órgão confiável e exigidas comprovações periódicas por 

parte dos estabelecimentos comerciais para a manutenção da certificação. O cenário 

apresentado limitava aos estabelecimentos comerciais relacionados às compras de bens de 

primeira necessidade, tais como mercados e supermercados. Os entrevistados foram 

perguntados se estariam dispostos a pagar a mais pelas compras realizadas nos estabelecimentos 

certificados. Caso respondessem sim, eram questionados sobre o valor máximo que estariam 

dispostos a pagar, tomando como referência seus gastos mensais em compras. 

As questões relacionadas aos hábitos e à percepção do entrevistado resultaram em 33 

variáveis, divididas em seis dimensões (ver o quadro A.1, no apêndice). Com o intuito de 

reduzir a dimensão de variáveis, aplicou-se uma análise de componentes principais. Esse tipo 

de abordagem tem se tornando usual em estudos envolvendo disposição a pagar tem se tornado 

usual para reduzir a dimensão de variáveis e na criação de índices relacionados aos hábitos e 

atitudes dos entrevistados (BIROL et al., 2015; DELMOND et al., 2018; NEMBRINI et al., 

2020). 

O presente estudo optou pela construção dos fatores a partir da matriz de correlação, 

rotacionada pelo método varimax com a normalização de Kaiser. Foram considerados os fatores 

que apresentaram autovalores iguais ou superiores a unidade e variáveis que apresentaram 

especificidade inferior a 30%. A adequação da análise de componentes principais foi verificada 

a partir do teste de esfericidade de Bartlett e pela estatística KMO (KAISER, 1974). A validade 

de confiabilidade do instrumento foi verificada a partir do teste alfa de Cronbach 

(CRONBACH, 1951) e pelo valor da variância total explicada (ROQUE; VELOSO; 

FERREIRA, 2016; TANDON; MEHRA, 2017; WICAKSANA; WANG, 2018). 

Para fins de estimação dos modelos que envolvem a disposição a pagar dos 

entrevistados, foram retiradas as observações classificadas como votos de protesto. Os votos de 

protesto são caracterizados pela recusa em pagar a DAP justificadas por motivos 

fundamentados na transferência de responsabilidade ou de custos para outros (o próprio 

estabelecimento ou o governo). Esse padrão indica um comportamento estratégico do 

entrevistado: mesmo gerando um bem estar, o entrevistado imputa os custos associados à 

certificação a outros agentes, tentando se passar por um free rider (MEYERHOFF; 



MØRKBAK; OLSEN, 2014; SALLADARRÉ et al., 2016; SUNDSTRÖM; ANDERSSON, 

2009). 

As variáveis utilizadas no estudo são apresentadas no Quadro 1. 
Variável Descrição 

Log (Renda pessoal) 
Logaritmo do valor da renda pessoal declarada pelo entrevistado, medida em 

R$. 

Gastos 
Gastos mensais em compras de primeira necessidade em mercados ou 

supermercados, medidos em R$. 

Gastos2 Variável Gastos ao quadrado. 

Reside em capital 
Variável dummy que capta se o entrevistado mora em uma capital (1) ou não 

(0). 

Sexo 
Variável dummy que capta o sexo do entrevistado, sedo 0 se for feminino e 1 se 

for masculino. 

Idade Idade do entrevistado em anos. 

Idade2 Variável Idade ao quadrado. 

Médio/2º grau incompleto 
Variável dummy que assume o valor 1 se a escolaridade do entrevistado for 

ensino médio ou 2º grau incompleto. 

Médio/2º grau completo 
Variável dummy que assume o valor 1 se a escolaridade do entrevistado for 

ensino médio ou 2º grau completo. 

Superior incompleto 
Variável dummy que assume o valor 1 se a escolaridade do entrevistado for 

ensino superior incompleto. 

Superior completo 
Variável dummy que assume o valor 1 se a escolaridade do entrevistado for 

ensino superior incompleto. 

Especialização/MBA 
Variável dummy que assume o valor 1 se o entrevistado tem especialização ou 

MBA como escolaridade máxima. 

Perda de renda 
Variável dummy que assume o valor 1 se o entrevistado declarou que o 

isolamento resultou em perda de renda  

Mudou de estabelecimento Variável dummy que assume o valor 1 se o entrevistado tem mudou o 

estabelecimento em que fazia suas compras durante o período de isolamento. 

Chefe de família Variável dummy que assume o valor 1 se o entrevistado for o chefe da família. 

Cônjuge 
Variável dummy que assume o valor 1 se o entrevistado for cônjuge do chefe 

da família. 

Desempregado Variável dummy que assume o valor 1 se o entrevistado estiver desempregado. 

Setor público 
Variável dummy que assume o valor 1 se o entrevistado trabalhar no setor 

público. 

Setor privado 
Variável dummy que assume o valor 1 se o entrevistado trabalhar no setor 

privado. 

Autônomo/Liberal Variável dummy que assume o valor 1 se o entrevistado for autônomo ou liberal. 

Empresário 
Variável dummy que assume o valor 1 se o entrevistado for empresário ou 

empreendedor. 

Fator importância 

Índices criados a partir da análise de componente principal. Ver tabela A.2 

(apêndice). 

Fator selo 

Fator confiança 

Fator frequência 

Fator atitudes 

Fator desnecessário 

Quadro 1 – Variáveis utilizadas no estudo 
Fonte: Elaboração própria a partir dos dados da pesquisa de campo. 
2.2. Modelo Logit 

O modelo logit foi utilizado para analisar os fatores que afetam a probabilidade de o 

indivíduo pagar a mais pelas compras realizadas em estabelecimentos comerciais certificados 

com o selo de biossegurança. Assumindo que 𝑦 seja a variável que capte a disposição a pagar, 

assumindo o valor 1 quando o entrevistado declara que está disposto a pagar e 0 caso contrário, 

podemos definir o modelo logit como (GREENE, 2003; MADDALA, 1983): 

𝑃𝑟𝑜𝑏𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 (𝑦 = 1|𝑥) = 𝛹(𝑥′𝛽) =
𝑒𝑥′𝛽

1 + 𝑒𝑥′𝛽
 (1) 



Em que 𝛹(∙) é uma distribuição acumulada logística, 𝑥 é o vetor de variáveis explicativas e 𝛽 

são os parâmetros a serem estimados. O efeito marginal é dado por de 𝑥 em 𝑦: 

𝜕𝐸(𝑦|𝑥)

𝜕𝑥
=

𝜕𝛹(𝑥′𝛽)

𝜕𝑥
= {

𝑑𝛹(𝑥′𝛽)

𝑑𝑥
} 𝛽 = 𝜓(𝑥′𝛽) ⋅ 𝛽 =

𝑒𝑥′𝛽

(1 + 𝑒𝑥′𝛽)2
⋅ 𝛽 (2) 

Em que 𝜓(∙) é a função de densidade de probabilidade logística (GREENE, 2003; MADDALA, 

1983). 

O modelo logit é estimado a partir do Método de Máxima Verossimilhança, cuja função 

de verossimilhança é definida como (GREENE, 2003; MADDALA, 1983): 

𝐿 = ∏ (
𝑒𝛼−𝛽𝑑𝑖

1 + 𝑒𝛼−𝛽𝑑𝑖
)

𝑦𝑖

 (
1

1 + 𝑒𝛼−𝛽𝑑𝑖
)

1−𝑦𝑖
𝑁

𝑖=1

 (3) 

As estimativas de 𝛼 e 𝛽 são tais que maximizam a função de máxima verossimilhança 𝐿. 

Considerou-se a estimativa robusta dos erros padrão por meio de estimador de 

Huber/White para se evitar o problema de heterocedasticidade inerente ao modelo logit. 

 

2.3. Modelo Tobit 

O modelo tobit foi utilizado para analisar as variáveis relacionados ao valor da DAP 

declarado pelo entrevistado. O uso do modelo de mínimos quadrados ordinários em análise do 

valor da DAP declarado pode resultar em estimativas inconsistentes por desconsiderar os 

indivíduos que não estão dispostos a pagar e, portanto, não declararam valores associados a 

suas disposições (ABRAHAM; GUNDIMEDA, 2020; MWEBAZE et al., 2018; TAALE; 

KYEREMEH, 2016; YANG et al., 2018). 

Segundo Greene (2003), o modelo tobit é definido como: 

𝑦𝑖
∗ = 𝑥′𝛽 + 𝜀𝑖 (4) 

Em que 𝑦𝑖
∗ é variável dependente; 𝑥 é o vetor de variáveis independentes; 𝛽 é o vetor de 

parâmetros a serem estimados e 𝜀𝑖 é o termo de erro. Assume-se que 𝑦𝑖
∗ seja uma variável latente 

(não observada), podendo ser captada por meio de uma variável 𝑦𝑖, tal que: 

𝑦𝑖 = {

0    𝑠𝑒  𝑦𝑖
∗ ≤ 0

𝑦𝑖
∗  𝑠𝑒  𝑦𝑖

∗ > 0
 (5) 

Adicionalmente, assume-se que 𝜀𝑖 ~ 𝑁(0, 𝜎2). 

Dado que 𝐸(𝑥) = 𝑥′𝛽, é possível demonstrar que: 

𝐸(𝑥) = 𝛷 (
𝑥′𝛽

𝜎
) (𝑥′𝛽 + 𝜎𝜆𝑖) (6) 

Em que 𝛷(∙) é a função de distribuição acumulada normal e 𝜆𝑖 é o inverso da razão de Mills, 

definido como: 

𝜆𝑖 =
𝜙 (

0 − 𝑥′𝛽
𝜎

)

1 − 𝛷 (
0 − 𝑥′𝛽

𝜎
)

=
𝜙 (

𝑥′𝛽
𝜎

)

𝛷 (
𝑥′𝛽

𝜎
)
 (7) 

Sendo 𝜙(∙) a função de densidade de probabilidade normal. 

Dado que 
𝑑𝐸(𝑥)

𝑑𝑥
= 𝛽, pode-se demonstrar que o efeito marginal no modelo tobit é 

definido como: 

𝑑𝐸(𝑥)

𝑑𝑥
= 𝛽𝛷 (

𝑥′𝛽

𝜎
) (8) 

O modelo tobit é estimado a partir do Método de Máxima Verossimilhança, cuja função 

de verossimilhança é dada por (GREENE, 2003): 



𝐿 = ∏ [1 − 𝛷 (
𝑥′𝛽

𝜎
)] ∙ ∏ 𝛷 (

𝑥′𝛽

𝜎
)
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𝐿 = ∏ [1 − 𝛷 (
𝑥′𝛽

𝜎
)] ∙ ∏ [

1

√2𝜋𝜎2
𝑒

1
2𝜎2(𝑦𝑖

∗−𝑥′𝛽)
]
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(9) 

As estimativas de 𝛽 são tais que maximizam a função de máxima verossimilhança 𝐿. 

Considerou-se a estimativa robusta dos erros padrão por meio de estimador de Huber/White. 

2.4. Procedimentos metodológicos para estimação da DAP representativa 

Uma das limitações da pesquisa foi a impossibilidade de apresentar valores de lance 

para entrevistados, de modo a captar seus aceites ou recusas de forma direta. Para captar essa 

informação de forma indireta, foi construído, ex post, um conjunto de valores de lances, a partir 

da DAP declarada pelos entrevistados. Os valores considerados foram: R$ 5,00; R$ 30,00; R$ 

80,00; R$ 150,00; R$ 250,00 e R$ 600,00. Esses valores foram sorteados aleatoriamente entre 

os entrevistados após a aplicação dos questionários. Foi criada uma variável dicotômica que 

assumiu o valor 1 sempre que a DAP declarada pelo entrevistado era maior ou igual ao valor 

do lance sorteado e 0 se isso não ocorresse, sendo essa a proxy para a aceitação ou não do valor 

do lance. 

O valor representativo associado à disposição a pagar a mais pelas compras realizadas 

em estabelecimentos certificados com o selo de biossegurança foi calculado a partir dessa 

variável proxy da aceitação dos valores do lance. Foi adotada a abordagem sugerida por 

Hanemann (1984, 1989) com o uso de estimativas do modelo logit. A DAP média e o seu 

intervalo de confiança foram estimados a partir de uma simulação de Monte Carlos, conforme 

sugerido em Krinsky; Robb (1986, 1990). Para o uso do método especificamente para o cálculo 

de disposição a pagar, foram seguidas os procedimentos sugeridos em Haab; McConnell (2002) 

e operacionalizado em Poe; Giraud; Loomis (2005), Salladarré et al. (2016) e Mwebaze et al. 

(2018). No presente estudo, foram consideradas 5.000 replicações e um nível de confiança de 

95%. 

3. RESULTADOS 

3.1. Descrição da Amostra 

Mais da metade dos entrevistados residem no estado da Paraíba (cerca de 61%) e quase 

três quartos deles residem na capital de alguma unidade da federação (aproximadamente 74%). 

A cidade de João Pessoa, na Paraíba, concentra cerca de 49% dos entrevistados. Ressalta-se, no 

entanto, foram coletadas entrevistas de todas as grandes regiões do Brasil: Norte (8%), Nordeste 

(77%), Sudeste (7%), Sul (1%) e Centro-Oeste (6%). 

Um pouco mais da metade da amostra é composta por pessoas do sexo feminino (cerca 

de 57%). A Tabela 1 apresenta o valor médio, desvio padrão, valores mínimos e máximos de 

algumas variáveis que caracterizam a amostra. 

Quanto à escolaridade, todos os entrevistados possuíam escolaridade superior ao ensino 

fundamental completo. A maioria possui o ensino superior completo (30,4%), seguido de 

mestrado ou doutorado (30%) e especialização (26,2%). Os percentuais para ensino médio 

incompleto e completo e ensino superior completo são de, respectivamente, 1,2%, 3,9% e 8,6%. 

Variável Obs. Média Desvio Padrão Mín. Máx. 

Idade 336 42,15 12,41 19 78 

Anos de Estudo 336 7,66 1,17 4 9 

Renda pessoal 336 15,73 1,72 10 17 

Renda familiar 286 6.521,50 5.820,46 0 25.000 

Quantos membros na família 284 11.341,52 8.834,41 600 50.000 

Gastos em compras 333 2,95 1,31 1 8 

Tabela 1 – Estatísticas descritivas da amostra 



Fonte: Elaboração própria a partir dos dados da pesquisa de campo. 

A Tabela 2 apresenta a distribuição dos entrevistados por nível de renda pessoal e 

familiar, respectivamente. 

Os percentuais de entrevistados que se declararam chefes de família e cônjuges foram 

da ordem de 55% e 26%, respectivamente. A maior parte da amostra é composta de servidores 

públicos (44%), seguido de autônomos ou profissionais liberais (15%) e funcionários da 

iniciativa privada (13%). Cerca de 6% dos entrevistados se declararam como empresário ou 

empreendedor e cerca de 12% como estudante ou desempregado. 

Um pouco mais da metade dos entrevistados declarou que, até o momento da entrevista, 

o período de isolamento social não havia afetado suas rendas (cerca de 53%) e um percentual 

de aproximadamente 41% respondeu que sua renda diminui. Cerca de 42% dos entrevistados 

declararam que mudou o estabelecimento em que realizava as compras durante o período de 

isolamento social, dos quais mais da metade alegaram que o fizeram por motivos relacionados 

aos cuidados com higienização (cerca de 53% dos que declararam que mudaram de 

estabelecimento). 

Classe de renda 
Pessoal Familiar 

Frequência % Frequência % 

Não possui renda 24 7,14 0 0 

Até R$ 1.045,00 34 10,12 7 2,08 

De R$ 1.045,01 até R$ 3.135,00 57 16,96 46 13,69 

De R$ 3.135,01 até R$ 5.225,00 57 16,96 47 13,99 

De R$ 5.225,01 até R$ 10.450,00 80 23,81 91 27,08 

De R$ 10.450,01 até R$ 15.675,00 54 16,07 57 16,96 

De R$ 15.675,01 até R$ 20.900,00 17 5,06 52 15,48 

De R$ 20.900,01 até R$ 31.350,00 9 2,68 29 8,63 

Acima de 31.350,00 4 1,19 7 2,08 

Tabela 2 – Distribuição dos entrevistados segundo classe de renda pessoal e familiar 
Fonte: Elaboração própria a partir dos dados da pesquisa de campo. 

Cerca de 74% dos entrevistados declararam que já utilizava serviços de delivery para 

compra de lanches antes do período de isolamento. Esses percentuais são da ordem de 7% e 

26% para o uso desse serviço em compras de supermercado e farmácias, respectivamente. 

Os percentuais relacionados às respostas dos entrevistados sobre as 6 dimensões de 

hábitos, atitudes e percepção dos entrevistados são apresentadas na Tabela A.1, no apêndice. A 

Tabela A.2 (apêndice) apresenta os resultados da análise de componentes principais, 

considerando as variáveis cuja especificidade foi igual ou inferior à 30%. 

3.2. Análise dos determinantes da probabilidade de o indivíduo aceitar pagar a mais a 

partir do modelo logit 

Uma das questões principais deste estudo é investigar os fatores que podem afetar a 

probabilidade dos indivíduos em aceitar pagar a mais pelas compras realizadas em 

estabelecimentos certificados pelo selo de biossegurança. A Tabela 3 apresenta os resultados 

da estimação do modelo logit, cuja variável dependente assume o valor 1 se o entrevistado se 

mostrou disposto a pagar a mais para realizar suas compras em estabelecimentos comerciais 

certificados com selo de segurança e 0 caso contrário. Foram estimados dois modelos: um geral 

e um ajustado (em que se considerou apenas as variáveis estatisticamente significativas a 10%). 

O modelo apresentou um melhor ajuste com o logaritmo da renda pessoal declarada pelo 

entrevistado, tendo um efeito positivo e estatisticamente significativo na probabilidade de o 

indivíduo aceitar pagar a mais. Esse resultado indica que o selo de biossegurança pode ser 

classificado como sendo um bem normal. Salladarré et al. (2016), Haghiri (2014), Wu et al. 

(2012) e Mwebaze et al. (2018) encontraram um efeito positivo e estatisticamente relevante 

sobre essa probabilidade apenas para altos níveis de renda. Na mesma linha, van der Star; van 



den Berg (2011) encontraram um efeito negativo e estatisticamente significativo para níveis 

médios de renda. Birol et al. (2015) não encontraram significância estatística em variáveis 

relacionadas à renda do entrevistado. 

O fato de o indivíduo residir ou não em uma capital não apresentou efeito 

estatisticamente significativo. Salladarré et al. (2016), Doherty; Campbell (2014) e Mwebaze 

et al. (2018) encontraram um efeito estatisticamente significativo para variáveis que indicam 

localização. O sexo não apresentou efeito estatisticamente significativo, o mesmo resultado 

encontrado em Haghiri (2014). Por outro lado, Delmond et al. (2018), Salladarré et al. (2016), 

van der Star; van den Berg (2011) e Wu et al. (2012) encontraram um efeito positivo e 

estatisticamente significativo para o sexo masculino. Contudo, Mwebaze et al. (2018) 

encontraram um efeito negativo e estatisticamente significativo para o sexo masculino. 

Variáveis 

Modelo Geral Modelo Ajustado1 

Coef. 
(Erro 

padrão)2 
Coef. 

(Erro 

padrão)2 

Efeito 

Marginal 

(Erro 

padrão)2 

Log(Renda pessoal) 0,4880 ***(0,263) 0,572 *(0,223) 0,087 *(0,032) 

Reside em capital -0,614 (0,483) - - - - 

Sexo 0,563 (0,484) - - - - 

Idade 0,162 (0,162) - - - - 

Idade2 -0,002 (0,002) - - - - 

Médio/2º grau completo 0,809 (1,027) - - - - 

Superior incompleto -1,098 (0,88) - - - - 

Superior completo -0,081 (0,474) - - - - 

Especialização/MBA -0,214 (0,591) - - - - 

Perda de renda 0,892 ***(0,51) 0,817 **(0,4) 2,2643 **(0,907) 

Mudou de estabelecimento 0,195 (0,415) - - - - 

Chefe de família 0,285 (0,643) - - - - 

Cônjuge -0,191 (0,666) - - - - 

Desempregado 1,949 (1,314) 1,762 **(0,891) 5,8273 **(5,191) 

Setor público -0,044 (0,946) - - - - 

Setor privado -1,847 ***(1,095) -1,914 *(0,571) 0,1473 *(0,084) 

Autônomo/Liberal -1,356 (1,061) -1,294 *(0,457) 0,2743 *(0,125) 

Empresário -2,521 ***(1,322) -2,068 *(0,748) 0,1263 *(0,095) 

Fator importância 0,526 **(0,212) 0,347 ***(0,179) 0,053 **(0,026) 

Fator selo 1,263 *(0,29) 1,312 *(0,36) 0,199 *(0,04) 

Fator confiança 0,440 **(0,192) - - - - 

Fator frequência -0,501 *(0,182) -0,435 *(0,166) -0,066 *(0,024) 

Fator atitudes -0,023 (0,191) - - - - 

Fator desnecessário -0,238 (0,192) - - - - 

Constante -7,056 ***(4,192) -4,148 **(2,012) - - 

Número de observações  220    232 

P-value Wald χ2 (2)  0,001    0,000 

Pseudo R2  0,338    0,288 

R2 McFadden Ajustado  0,165    0,222 

R2 McKelvey & Zavoina  0,555    0,503 

R2 Cragg & Uhler  0,491    0,430 

Área sob a Curva ROC  0,861    0,839 

Acurácia  0,804    0,793 

Sensibilidade  0,900    0,905 

Especificidade  0,642    0,595 

Tabela 3 – Estimativas do modelo logit sobre a disposição a pagar a mais para comprar 

em estabelecimentos comerciais certificados com o selo de biossegurança 
Fonte: Elaboração própria a partir dos dados da pesquisa de campo. 



(1) Mantida as estimativas estatisticamente significativas a 10%. (2) Erro padrão robusto. (3) Refere-se ao odds 

ratio. 

A idade do entrevistado não apresentou efeito estatisticamente significativo, estando de 

acordo com os resultados obtidos em Delmond et al. (2018), Birol et al. (2015) e Salladarré et 

al. (2016). O mesmo resultado foi observado em van der Star; van den Berg (2011), que 

encontraram relevância estatística da idade, cujo efeito variava de acordo com o modelo 

estimado. O estudo de Haghiri (2014) encontrou um efeito positivo e estatisticamente 

significativo para idade e no artigo de Mwebaze et al. (2018) foi observado um efeito negativo 

e estatisticamente relevante. Contudo, Wu et al. (2012) encontraram um efeito negativo e 

estatisticamente relevante apenas para a faixa de 41 a 55 anos. 

Para escolaridade, considerou-se possuir mestrado ou doutorado como categoria de 

referência (maior nível de escolaridade). Observa-se que nenhum nível de escolaridade 

apresentando efeito estatisticamente significativo, estando de acordo com o resultado 

encontrado em Salladarré et al. (2016), Haghiri (2014) e van der Star; van den Berg (2011). 

Um efeito positivo e estatisticamente significativo foi encontrado em Birol et al. (2015), Wu et 

al. (2012), Okpukpara (2016). 

O fato de o indivíduo ter perdido renda por causa do isolamento provocado pela 

pandemia da COVID-19 possui efeito positivo e estatisticamente significativo sobre a 

disposição a pagar. É possível que esse resultado seja reflexo do grau de urgência ou 

importância que esses indivíduos atribuem à adoção de medidas de biossegurança. É de se 

esperar que os entrevistados que perderam renda considerem mais urgente a adoção de medidas 

que resultem no retorno das atividades. 

A mudança dos hábitos de compras, mais especificamente a mudança de 

estabelecimento preferencial de compra, durante o isolamento social não apresentou efeito 

estatisticamente significativo, assim como sua posição da família (chefe de família ou cônjuge). 

Quanto à ocupação, apenas o fato de o entrevistado ser servidor público não apresentou 

significância estatística (A categoria de referencial foi a de aposentados e pensionistas). 

Entretanto, os desempregados estão mais dispostos a pagar a mais, possivelmente por acharem 

mais urgente o retorno das atividades, assim como ocorre com aqueles que perderam renda 

durante o período de isolamento. Por outro lado, os empresários apresentaram uma menor 

probabilidade em aceitar pagar a mais, provavelmente por perceberem que a adoção de tais 

medidas poderia lhes infligir em custos para implantá-las em seus próprios estabelecimentos. 

Quanto aos indicadores de percepção, atitudes e confiança, apenas os fatores 

importância, fator selo e fator frequência apresentaram significância estatística, sendo positivo 

para os dois primeiros e negativos para o último. Delmond et al. (2018), Birol et al. (2015), 

Salladarré et al. (2016), Haghiri (2014), Doherty; Campbell (2014), Wu et al. (2012) encontram 

efeitos estatisticamente significativos para variáveis relacionadas ao grau de consciência, 

confiança, atitudes ou práticas dos entrevistados. Okpukpara (2016) não encontrou relevância 

estatística para variáveis dessa natureza. 

3.3. Análise dos determinantes do valor da DAP declarado pelo entrevistado a partir do 

modelo tobit 

Cerca de 57% dos entrevistados se mostraram dispostos a pagar a mais para comprar 

em estabelecimentos comerciais certificados com o selo de biossegurança. Esses entrevistados 

foram perguntados sobre o valor que estavam dispostos a pagar a mais pelas compras realizadas 

nesses estabelecimentos. A Tabela 4 apresenta os resultados da estimação do modelo tobit sobre 

o valor da DAP declarada pelo entrevistado, assumindo o valor zero quando o entrevistado 

declarou que não estava disposto a pagar a mais para comprar em um estabelecimento 

certificado pelo selo de biossegurança. Ressaltamos que, dos entrevistados que não se 

dispuseram pagar a mais, cerca de 26% foram caracterizados como votos de protesto. Conforme 

apresentado na metodologia, são apresentadas as estimativas de dois modelos: um geral e um 

ajustado (em que se considerou apenas as variáveis estatisticamente significativas a 10%). 



O modelo apresentou um melhor ajuste com a variável relacionada ao valor dos gastos 

mensais em compras de supermercado (Gastos). O efeito dos gastos mensais em compras sobre 

o valor declarado da DAP parece ser, a priori, ambíguo. Por um lado, o aumento nesses gastos 

pode indicar um maior comprometido da renda do consumidor e, consequentemente, uma 

menor DAP declarada (efeito restrição). Por outro lado, essa variável pode exercer um efeito 

renda já que um maior gasto pode indicar uma maior renda. Os efeitos restrição e renda se 

reforçariam mutuamente se o selo de biossegurança for um bem inferior, sendo esses efeitos 

opostos se o selo de biossegurança for um bem normal. 

As estimativas do modelo ajustado indicam que o comportamento do valor declarado 

da DAP possui uma inflexão em relação aos gastos em compras, apresentando um ponto de 

máximo quando estes gastos assumem o valor de R$ 3.763,34. Em Wu et al. (2012) observou-

se um efeito positivo e estatisticamente significativo sobre a DAP declarada apenas para os 

níveis mais altos de renda. Lestari et al. (2016) encontraram um efeito estatisticamente 

relevante e positivo para renda e nos estudos de Sundström; Andersson (2009), Okpukpara 

(2016) e van der Star; van den Berg (2011) não foram encontradas relevância estatística para a 

variável renda. Em outa linha de investigação, Birol et al. (2015) e Mwebaze et al. (2018) 

utilizaram uma variável de gastos para analisar a probabilidade de o indivíduo comprar o 

produto certificado, não sendo verificado efeito estatisticamente relevante para o primeiro 

estudo e efeito negativo e estatisticamente relevante no segundo estudo. 

O fato de o indivíduo residir em capital não apresentou efeito estatisticamente 

significativo sobre o valor declarado da DAP. Okpukpara (2016) encontrou relevância 

estatística para variáveis que indicam localização. O sexo do entrevistado não se mostrou 

estatisticamente significativo, estando de acordo com os resultados obtidos em Wu et al. (2012) 

e van der Star; van den Berg (2011). Lestari et al. (2016) encontraram um efeito negativo e 

estatisticamente significativo relacionado ao sexo masculino. 

A idade não se mostrou estatisticamente significativo, estando de acordo com os 

resultados obtidos em Wu et al. (2012), Lestari et al. (2016) e Sundström; Andersson (2009). 

Um resultado distinto foi encontrado em van der Star; van den Berg (2011), cuja idade possui 

um efeito hiperbólico (com ponto de máximo) estatisticamente relevante. 

As variáveis dummies relacionadas ao 2º grau/ensino médio completo, superior 

completo e especialização não se mostraram estatisticamente significativos sobre o valor 

declarado da DAP. Os indivíduos que possuem 2º grau/ensino médio superior, ambos 

incompletos, estão dispostos a pagar um valor menor, indicando que há uma relação positiva 

entre escolaridade e o valor declarado pelo entrevistado. Lestari et al. (2016) encontraram um 

efeito estatisticamente relevante e positivo da educação. Sundström; Andersson (2009) 

encontraram um efeito negativo e estatisticamente significativo para o ensino secundário. Wu 

et al. (2012), Okpukpara (2016) e van der Star; van den Berg (2011) não encontraram relevância 

estatística da escolaridade. 

O fato de o indivíduo ter perdido renda devido ao isolamento causado pela pandemia da 

COVID-19 está positivamente relacionado com o valor declarado da DAP. O fato de o 

indivíduo ter mudado o estabelecimento em que realizava suas compras durante o período de 

pandemia afeta positivamente o seu valor declarado, sendo esse efeito estatisticamente 

significativo. Os chefes de família possuem um valor declarado maior em relação aos filhos e 

cônjuges (esses últimos não se apresentaram estatisticamente diferentes entre si). 

Quanto à ocupação, todas as variáveis se mostraram estatisticamente significativas. De 

acordo com o sinal das estimativas dos coeficientes dessas variáveis, constata-se que todas as 

demais categorias apresentam um valor de DAP menor do que a categoria de referência, sendo 

o menor valor para os empresários e empreendedores e a maior estimativa está associada aos 

desempregados. 



Dos seis fatores construídos a partir da análise fatorial, apenas o fator frequência e o 

fator atitudes não se mostraram estatisticamente significativos sobre o valor declarado da DAP. 

Os fatores importância, selo e confiança apresentam um impacto positivo e o fator 

desnecessário apresenta um impacto negativo sobre o valor declarado pelo entrevistado. Wu et 

al. (2012), Sundström; Andersson (2009) e Okpukpara (2016) também encontraram relevância 

estatística para o efeito de variáveis relacionadas ao grau de consciência, grau de confiança, 

atitudes e práticas dos entrevistados. 

Variáveis 
Modelo Geral Modelo Ajustado1 

Coeficiente 
(Erro 

padrão)2 Coeficiente 
(Erro 

padrão)2 

Gastos 0,062 *(0,022) 0,055 *(0,019) 

Gastos2 -0,00000767 *(0,00000247) -0,00000736 *(0,00000235) 

Reside em capital -40,400 (27,183) - - 

Sexo -1,093 (27) - - 

Idade 2,970 (7,51) - - 

Idade2 -0,028 (0,083) - - 

Médio/2º grau incompleto -202,698 ***(109,468) -204,101 **(94,443) 

Médio/2º grau completo 6,224 (64,143) - - 

Superior incompleto -81,161 ***(42,446) -79,282 **(40,347) 

Superior completo -3,112 (28,994) - - 

Especialização/MBA 6,723 (29,761) - - 

Perda de renda 54,570 **(23,405) 48,033 **(22,047) 

Mudou de estabelecimento 48,468 **(23,304) 42,407 ***(21,909) 

Chefe de família 26,560 (39,456) 49,627 **(24,097) 

Cônjuge -23,749 (41,036) - - 

Desempregado -78,278 (60,647) -75,899 ***(45,807) 

Setor público -79,001 (55,426) -85,735 **(39,941) 

Setor privado -203,217 *(61,546) -199,196 *(46,891) 

Autônomo/Liberal -119,782 **(58,622) -112,435 **(45,179) 

Empresário -153,116 ***(85,719) -145,400 **(67,32) 

Fator importância 26,380 ***(14,094) 27,671 **(12,769) 

Fator selo 77,585 *(15,311) 78,844 *(14,665) 

Fator confiança 26,129 **(11,368) 24,960 **(10,833) 

Fator frequência -5,709 (10,84) - - 

Fator atitudes 3,937 (9,871) - - 

Fator desnecessário -21,315 **(10,327) -19,637 ***(10,008) 

Constante -15,559 (153,836) 21,321 (46,871) 

Sigma 159,124 *(9,469) 159,507 *(9,892) 

Observações  283  295 

Estatística F  *3,63  *5,05 

Pseudo R2  0,0396  0,0363 

Tabela 4 – Estimativas do modelo tobit sobre o valor da disposição a pagar declarado pelo 

entrevistado 
Fonte: Elaboração própria a partir dos dados da pesquisa de campo. 

(1) Mantida as estimativas estatisticamente significativas a 10%. (2) Erro padrão robusto. 

A significância estatística do sigma indica que não considerar os dados censurados no 

modelo causaria viés nas estimativas. Embora a estatística F indique as variáveis tomadas em 

conjunto explicam o modelo, o valor do pseudo R2 indicam um baixo ajuste, sugerindo a 

possibilidade de o modelo ter omitido variáveis relevantes. 

 



3.4. Estimação do intervalo de confiança da DAP a partir da aplicação do método Krinsky-

Robb sobre estimativas do modelo logit 

A Tabela 5 apresenta as estimativas do modelo logit em que a variável dependente é 

dicotômica, assumindo 1 quando o valor do lance construído ex post é menor ou igual ao valor 

da DAP declarada pelo entrevistado e 0 caso contrário. O modelo obteve um melhor ajuste com 

a variável de gastos mensais em compras de primeira necessidade como uma proxy da renda. 

Observa-se que tanto o valor do lance quanto os gastos em produtos de primeira necessidade 

são inversamente relacionados com a disposição a pagar a mais para comprar em 

estabelecimentos certificados com o selo de biossegurança. 

Variáveis Coeficiente (Erro padrão)1 Efeito marginal (Erro padrão)1 

Valor do lance -0,00773 *(0,00113) -0.001387 *(0,000161) 

Gastos2 -0,0000000052 **(23e-10) -0.000000000931 **(419e-9) 

Constante 0,52239 *(0,19849) - - 

     

Número de observações 298  Área sob a 

Curva ROC 
0,732 

P-value Wald χ2 (2) 0,000  

Pseudo R2 0,174  Acurácia 0,708 

R2 McFadden Ajustado 0,158  Sensibilidade 0,337 

R2 McKelvey & 

Zavoina 
0,438  Especificidade 0,890 

R2 Cragg & Uhler 0,276    

Tabela 5 – Estimativas do modelo logit sobre a variável que capta quando o lance é menor 

ou igual ao valor declarado pelo entrevistado (1) ou não (0) 
Fonte: Elaboração própria a partir dos dados da pesquisa de campo. 

(1) Erro padrão robusto. 

A Tabela 6 apresenta as estimativas de valor representativo associado à disposição a 

pagar a mais pelas compras em estabelecimentos certificados com o selo de biossegurança. 

Ressalta-se que as estimativas obtidas com a aplicação do modelo logit realizado nesta seção e, 

consequentemente, da aplicação do método de Krinsky-Robb podem ter sido sensíveis à forma 

ex post pela qual foi operacionalizado o método referendo. 

Método de Estimação Valor Borda inferior Borda superior 

Krinsky-Robb 60,98 14,69 97,63 

Média do valor declarado1 152,57 132,83 172,31 

Média do valor declarado1,2 97,28 82,19 112,36 

Tabela 6 – Estimativas do valor representativo associado à disposição a pagar a mais pelas 

compras em estabelecimentos certificados com o selo de biossegurança 
Fonte: Elaboração própria a partir dos dados da pesquisa de campo. 

(1) Corresponde ao valor da média aritmética dos valores declarados pelos entrevistados. (2) Foi atribuído zero 

para os entrevistados que indicaram não estarem disposto a pagar a mais e retirados os votos de protesto. 

4. RESULTADOS 

O presente estudo teve como objetivo analisar aspectos relacionados à disposição dos 

indivíduos em pagar a mais por compras realizadas em estabelecimentos comerciais 

certificados com um selo hipotético de biossegurança. Primeiro, buscou-se, por meio do modelo 

logit, investigar quais fatores afetam a decisão do indivíduo entre aceitar ou não pagar a mais. 

Uma vez que o indivíduo tenha aceitado pagar a mais, buscou-se analisar os fatores que afetam 

a decisão de quanto seria esse pagamento a partir do modelo tobit. 

Os resultados sugerem que a decisão de aceitar ou não pagar a mais quanto e a decisão 

de o quanto pagar são igualmente afetadas por variáveis como o fato de o indivíduo ter perdido 

renda durante o período de isolamento, as ocupações, excetuando os desempregados e os 

servidores públicos, e os fatores importância e selo. Por outro lado, o fato de o indivíduo estar 



desempregado afeta positivamente a probabilidade de o indivíduo aceitar pagar a mais, mas 

afeta negativamente o valor declarado da DAP. Ou seja, os desempregados estão mais 

propensos a aceitar pagar a mais, mas declaram valores menores. 

Um fato curioso é que tantos os indivíduos que perderam renda durante o isolamento 

quanto os desempregados estão mais dispostos a pagar a mais. No caso dos que perderam renda, 

estes também declaram um valor maior de pagamento. Acredita-se que isso se deva a uma 

percepção de urgência na adoção de medidas que possam resultar na retomada das atividades 

econômicas. O fato de os empresários estarem menos propensos a pagar a mais pode ser 

explicado pela percepção que eles próprios podem incorrer em custos adicionais por terem de 

implantar medidas de biossegurança em seus estabelecimentos. 

A escolaridade dos entrevistados parece afetar apenas o valor declarado da DAP, não 

possuindo efeito significativo sobre a probabilidade de o indivíduo pagar a mais. O mesmo 

comportamento pode ser observado para o fato de o indivíduo ter mudado, durante o período 

de isolamento, de estabelecimentos em que realizava as compras, ser chefe de família, ser 

funcionário público e os fatores confiança e desnecessário. O fator frequência afeta apenas a 

probabilidade de o indivíduo aceitar pagar a mais, não tendo efeito estatisticamente 

significativo sobre o valor declarado da DAP. 

A decisão de aceitar ou não pagar a mais se mostrou sensível à renda pessoal do 

entrevistado, cuja estimativa de coeficiente sugere que o selo de biossegurança seja um bem 

normal. O valor declarado da DAP é melhor explicado pelos gastos familiares em produtos de 

primeira necessidade, em que foi observado um ponto máximo de probabilidade associado a 

uma renda de R$ 3.763,34. Essa inflexão pode ser resultado da possível ambiguidade do efeito 

dos gastos sobre o valor declarado da DAP. Em se tratando de um bem normal, o resultado 

sugere que o efeito restrição é mais intenso do que o efeito renda para níveis maiores de renda. 

Variáveis como o fato de residir em uma capital, sexo, idade, ser cônjuge e o fator 

atitudes não se mostraram estatisticamente significantes em ambas as decisões. 

O valor médio da DAP foi estimado em R$ 60,98 pelo método de Krinsky-Robb. 

Ressaltamos que os aceites e as recusas dos entrevistados foram observados de forma indireta, 

a partir da comparação dos lances criados ex post com o valor declarado pelo entrevistado. Por 

outro lado, a estimativa de Krinsky-Robb se mostrou mais conservadora do que as estimativas 

de médias aritméticas. Considerando apenas os entrevistados que declararam algum valor, a 

média aritmética do valor da DAP foi de R$ 152,57. Ao atribuir o valor zero para os 

entrevistados que não se dispuseram a pagar a mais, essa média aritmética cai para R$ 97,28. 

Aproximadamente 57% dos entrevistados declararam estar dispostos a pagar a mais para 

realizarem as compras em estabelecimentos certificados. Os votos de protesto contabilizaram 

cerca de 26% dos que não aceitaram pagar a mais pela certificação. 
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APÊNDICE 

Dimensão Frequência 

Variáveis que captam a frequência do entrevistado em estabelecimentos comerciais específicos antes do período de 

isolamento provocado pela pandemia da COVID-19. Foram considerados: supermercados, mercados, feiras, 

shoppings, farmácia e padaria. Escala utilizada: (1) Mais de uma vez por semana; (2) Semanalmente; (3) 

Quinzenalmente; (4) Mensalmente; (5) Demora mais que um mês e (6) Nunca. 

Dimensão Impacto na Frequência 

Variáveis que captam o impacto na frequência do entrevistado em estabelecimentos comerciais específicos durante 

o período de isolamento provocado pela pandemia da COVID-19. Foram considerados: supermercados, mercados, 

feiras, shoppings, farmácia e padaria. Foi utilizada a mesma escala da Dimensão Frequência. 

Dimensão Atitudes 

Variáveis que captam o grau de discordância ou concordância em relação às afirmações sobre hábitos do entrevistado 

apresentadas a seguir. Na escala apresentada, 1 representa discordância total e 5 indica concordância total. 

Delivery 
"Sinto-me mais seguro(a) utilizando os serviços de 'delivery' do que indo ao supermercado fazer 

minhas compras" 

Prevenção 
"Estou mais disposto(a) a comprar em um estabelecimento que adota medidas de prevenção 

contra a COVID-19, mesmo que tenha que pagar mais e/ou seja mais distante." 

Supermercado "Eu prefiro ir ao supermercado a pedir minhas compras por serviços de delivery." 

Preço 
"Sempre busco comprar em estabelecimentos que apresentam os menores preços, não importando 

se eles adotam ou não medidas de prevenção contra a COVID-19.” 

Delivery 

depois 

"Continuarei usando os serviços de 'delivery' para realizar minhas compras em supermercado 

mesmo quando a situação se normalizar." 

Dimensão Importância de Ações de Prevenção 

Variáveis que captam o grau de importância que o entrevistado atribui às ações específicas de prevenção da COVID-

19 nos estabelecimentos comerciais. Na escala apresentada, 1 representa sem importância e 5 indica extremamente 

importante. 

Distanciament

o 
Distanciamento entre as pessoas dentro do estabelecimento comercial. 

Material de 

higienização 

Acesso a material de higienização para clientes e funcionários dentro do estabelecimento 

comercial. 

Temperatura Controle de acesso por meio da medição da temperatura do cliente. 

Máscara Controle de acesso por meio da verificação de uso de máscara por parte dos clientes. 

Lotação Controle de acesso pela verificação da lotação do estabelecimento comercial. 

Higienização 

das mãos 
Higienização das mãos dos clientes na entrada do estabelecimento comercial. 

Capacitação Capacitação dos funcionários para a adoção de medidas preventivas contra a COVID-19. 

Atitudes Atitudes adequadas dos funcionários quanto às medidas preventivas contra s COVID-19. 

Dimensão Selo de Biossegurança 

Variáveis que captam o grau de discordância/concordância em relação às afirmações sobre certificação e selo de 

biossegurança. Na escala apresentada, 1 representa discordância total e 5 indica concordância total. 

Desnecessário 
"Todos os estabelecimentos que eu frequento já adotam medidas preventivas contra a COVID-19, 

independentemente da existência do Selo de Biossegurança". 

Estímulo 
"Considero que a existência do Selo de Biossegurança estimularia os estabelecimentos a 

investirem na adoção de medidas preventivas contra a COVID-19". 

Segurança "Eu me sentiria mais seguro(a) em um estabelecimento certificado com o Selo de Biossegurança". 

Disposição 
"Eu estaria mais disposto a frequentar estabelecimentos certificados com o Selo de Biossegurança 

em relação aos estabelecimentos não certificados". 

Dimensão Órgão Emissor do Selo 

Variáveis que captam o grau de confiança dos entrevistados em relação aos órgãos de emissão do selo de 

biossegurança. Foram considerados órgão federal, estadual municipal e consultoria privada. Na escala 

apresentada, 1 representa não confiança e 5 indica confiança completa. 

Quadro A.1 – Variáveis de hábitos e percepção dos entrevistados em relação às compras, 

estabelecimentos comerciais, certificação e selo de biossegurança 
Fonte: Elaboração própria a partir dos dados da pesquisa de campo.   



Dimensões de hábitos, 

atitudes e percepção 

Escala (%) 

1 2 3 4 53 

Frequência1 

Supermercado 25,89 45,54 16,37 9,52 2,68 

Mercado 23,21 37,80 13,39 4,17 21,43 

Feira 7,14 45,54 6,25 7,74 33,33 

Shopping 9,82 31,85 19,94 14,58 23,81 

Farmácia 8,63 31,55 20,54 24,40 14,88 

Padaria 57,44 23,51 5,65 3,87 9,52 

Impacto na frequência2 

Supermercado 6,85 49,40 19,94 22,02 1,79 

Mercado 23,21 41,07 15,18 19,05 1,49 

Feira 54,76 19,94 8,33 15,77 1,19 

Shopping 88,10 5,36 1,79 3,87 0,89 

Farmácia 6,25 42,86 22,32 25,60 2,98 

Padaria 15,48 44,64 19,35 19,64 0,89 

Atitudes 

Delivery 13,39 11,61 27,68 23,51 23,81 

Prevenção 4,17 3,87 10,71 24,11 57,14 

Supermercado 13,10 6,55 20,24 22,32 37,80 

Preço 55,95 30,65 7,14 3,57 2,68 

Delivery depois 40,18 21,73 21,73 9,52 6,85 

Importância de ações de prevenção 

Distanciamento 0,89 6,55 8,63 8,93 75,00 

Material de higienização 0,89 6,85 7,44 5,65 79,17 

Temperatura 5,65 9,23 15,48 19,94 49,70 

Máscara 0,60 6,25 8,33 3,87 80,95 

Lotação 1,19 7,44 7,44 7,44 76,49 

Higienização das mãos 0,60 6,85 8,93 6,55 77,08 

Capacitação 0,30 6,55 6,85 6,25 80,06 

Atitudes 0,89 6,55 6,55 5,06 80,95 

Selo de Biossegurança 

Desnecessário 7,74 11,90 21,73 34,82 23,81 

Estímulo 2,38 1,79 9,23 21,73 64,88 

Segurança 2,38 3,27 8,93 15,77 69,64 

Disposição 2,08 3,27 8,04 23,51 63,10 

Órgão emissor do selo 

Federal 11,01 9,52 20,24 29,46 29,76 

Estadual 16,67 19,64 22,02 29,46 12,20 

Municipal 23,21 17,56 28,87 20,54 9,82 

Consultoria privada 15,77 14,88 24,4 29,17 15,77 

Tabela A.1 – Distribuição dos entrevistados segundo escala relacionada aos hábitos, 

atitudes e percepção dos entrevistados em relação as dimensões utilizadas no estudo 
Fonte: Elaboração própria a partir dos dados da pesquisa de campo. 

(1) Essa dimensão utilizou uma escala de 1 a 6 de frequência, mas não houve resposta para o nível 6 de frequência. 

(2) Essa dimensão utilizou uma escala de 1 a 6 de impacto, mas não houve resposta para o nível 5 de impacto. (3) 

Indica o nível 6 para as variáveis de impacto na frequência. 

  



Dimensões de hábitos, atitudes e 

percepção 

Fatores 
Especificidade 

1 2 3 4 5 6 

Impacto na frequência 

Mercado 0,01 -0,05 -0,05 0,86 0,13 -0,08 0,23 

Feira 0,02 -0,10 0,03 0,87 0,03 0,05 0,23 

Atitudes 

Supermercado -0,03 0,04 0,03 0,18 0,86 0,09 0,22 

Delivery depois -0,07 0,11 0,05 0,00 -0,88 0,07 0,21 

Importância de ações de prevenção 

Distanciamento 0,92 0,10 0,12 -0,01 -0,02 0,03 0,13 

Material de higienização 0,94 0,10 0,08 0,01 0,04 0,03 0,10 

Máscara 0,95 0,07 0,10 -0,01 0,02 0,01 0,08 

Lotação 0,90 0,09 0,09 0,01 -0,02 -0,03 0,18 

Higienização das mãos 0,93 0,09 0,06 0,01 0,04 0,04 0,13 

Capacitação 0,96 0,02 0,09 0,02 0,02 -0,01 0,07 

Atitudes 0,95 0,07 0,07 0,01 0,01 -0,04 0,08 

Selo de Biossegurança 

Desnecessário 0,02 0,00 0,03 -0,02 0,01 0,99 0,01 

Estímulo 0,07 0,90 0,07 -0,02 0,01 0,06 0,17 

Segurança 0,14 0,92 0,11 -0,10 -0,02 -0,01 0,11 

Disposição 0,12 0,89 0,13 -0,06 -0,06 -0,06 0,17 

Órgão emissor do selo 

Estadual 0,19 0,19 0,92 -0,01 -0,04 0,02 0,08 

Municipal 0,17 0,11 0,94 -0,02 0,01 0,02 0,07 

Teste de esfericidade de Bartlett 

𝜒2(136) 
      5.171,6 

KMO       0,87 

Cronbach’s α       0,80 

Variância total explicada       0,87 

Tabela A.2 – Cargas fatoriais e especificidade ajustado para especificidades abaixo de 30% 
Fonte: Elaboração própria a partir dos dados da pesquisa de campo. 

Obs.: Matriz rotacionada utilizando o método Varimax e a normalização de Kaiser. 


