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Os impactos econômicos do 
Coronavirus 

A pandemia  do  coronavirus  tem ocasionado  efeitos  catastróficos  na  economia 
global. A ainda tem gerado uma união sobre o debate econômico entre economistas 
ortodoxos e heterodoxos. Inédito na historia.

 David Ricardo e Adam Smith, dois grandes clássicos, desenvolveram suas teorias em um contexto 
econômico onde o debate entre a mão invisível (e a não intervenção do Estado) e o protecionismo (e a 
intervenção do Estado) estava dividido socialmente entre: a proteção dos proprietários de terra, agricultores, que 
pediam proteção social pela entrada de produtos estrangeiros no mercado. Enquanto os liberais, formados pelos 
produtores industriais e exportadores, desejavam possuir mais autonomia e menos intervenção estatal para gerir 
seus negócios. Atualmente, a forma deste debate ainda parte dos mesmos princípios. No entanto, novos 
elementos foram inseridos nessas teorias. Bem como os conceitos de externalidades, concorrência imperfeita, 
crescimentos em escalas, múltiplos fatores de produção, entre outros. A crise do coronavirus tem colocado em 
evidência um novo fator que foi trabalhado no projeto do ultimo Nobel de economia, desenvolvido pela 
economista francesa Esther Duflo e seu marido, o indiano Abhijit Barerjee. O elemento dignidade humana, 
desenvolvido com evidências empíricas por eles é o que vem sido a grande preocupação no combate a 
proliferação do COVID-19, pois o grande desafio é proteger quem vive em situação de pobreza extrema. 

 A crise econômica contemporânea ocasionada pelo coronavirus tem gerado um consenso entre os 
economistas sobre quais serão as politicas econômicas que devem ser adotadas pelos países afim de enfrentar as 
consequências sanitárias e econômicas. É surpreendente perceber que economistas liberais, tais como Rogoff, 
afirmam que o governo deve utilizar de politicas econômicas Keynesianas afim de salvar a economia a longo 
prazo. Quem acompanha o debate econômico entre diferentes escolas sabe o quão esta afirmação tem peso. 
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 As politicas econômicas « mainstream » devem provavelmente ser novamente analisadas sobre a 
correlação entre as politicas conjunturais e as politicas estruturais. Os principais fatores que enfraqueceram 
a teoria intervecionista Keynesiana nos anos 70 foram as inflações e os deficit públicos gerados em países 
que não possuíam estruturas sociais e econômicas bem consolidadas. A crise do coronavirus expôs 
atualmente a fragilidade estrutural gerada por politicas liberais de austeridade, responsáveis pelo 
sucateamento do sistema de saúde na União Europeia.  

 O gráfico 1 representa a « Evolução das despesas publicas de saude por habitante entre 2000-2015 
nos países membros da UE » - o Reino Unido durante este período era membro. 

 

* taxa de crescimento anual médio por pessoa, em termos reais.    Fonte: Antoine Math 

 Uma das maiores queixas apresentadas pelas equipes médicas que estão realizando o atendimento 
aos pacientes infectados pelo Covid-19 na Europa é exatamente a precariedade de recursos para responder a 
demanda de cuidados necessária. A evolução do virus ocorre em progressão geométrica, o que rapidamente 
sobrecarrega os hospitais e os equipamentos necessários para o tratamento dos casos mais graves. Com a 
saturação do sistema de saúde italiano e o impacto econômico desastroso no país, a União Europeia fez uma 
reunião emergencial afim de propor medidas econômicas para conter o avanço da doença e o colapso 
econômico, entre elas:  

https://www.cairn.info/publications-de-Antoine-Math--16791.htm
https://www.cairn.info/publications-de-Antoine-Math--16791.htm
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 1- O Banco Central Europeu suspendeu o objetivo do teto fiscal, inflacionário e orçamentario dos 
países membros; 

 2- O BCE anunciou, por via das operações de « facilités permanentes », o estimulo econômico pela 
compra de ativos de 750 bilhões de euros. A previsão é que este valor supere 1 000 bilhões de euros; 

 3- Países da União Europeia anunciaram nacionalização de empresas em dificuldades, como por 
exemplo a Air Italia; 

 4- Por meio das instituições de redistribuição horizontal, os países UE indenizam seus cidadãos com 
a finalidade de lhes permitir dignidade e recursos econômicos necessários para consumo durante o período 
de quarentena; 

 5-  Fechamento das fronteiras de todos os países durante o período de quarentena; 

 6- Investimento produtivo para atender a demanda das necessidades médicas saturadas, como a 
produção de álcool em gel, aparelhos respiratórios, mascaras; 

 7- A redução tributaria das empresas por tempo indeterminado; 

 8- O aumento dos gastos dos governos. 

 Estes objetivos excepcionais visam a proteção social e econômica, a principio a curto prazo, das 
cadeias produtivas nos mais diferentes setores e a proteção social da população durante este período. A Italia 
recentemente ultrapassou o número de casos chineses, tornando-se a nação mais afetada pela pandemia. 
Este fato é explicado, segundo a OMS, por fatores culturais, a pirâmide demográfica, e a precariedade do 
sistema de saúde. A União Europeia opera atualmente com 25% do seu potencial produtivo, mesmo com o 
trabalho em home office. O PIB da UE vai ter uma contração em 2020. Estima-se que o impacto da crise irá 
reduzir o crescimento real de 1,4% para -1% em 2020, com uma recuperação substancial, não completa em 
2021. 

 Os efeitos dessas medidas econômicas anunciadas ainda serão sentidos nos próximos meses, uma 
vez que os países ainda não atingiram o pico de casos sobre a variável tempo estimadas. Especialistas 
acreditam que este pico vai ser atingido em maio, por isso é esperado que as medidas de quarentena serão 
intensificadas nos próximos dias, e vai ocorrer uma extensão do prazo de 14 dias. A previsão inicial é que a 
nova meta de confinamento vai ocorrer entre 4 e 6 semanas. A ajuda chinesa tem sido primordial no 
controle da doença. Equipes chinesas recentemente foram recebidas nas províncias mais afetadas no norte 
da Italia com material e suporte técnico necessário. A União Europeia prontamente manifestou interesse na 
compra de materiais primários e secundários técnicos chineses e uma colaboração multilateral entre os 
países membros e a China. 

 No gráfico 2, a clássica demonstração criada nos anos 10 do século 20 sobre 2 cenários de evolução 
de epidemias com politicas de proteção e politicas sem proteção: 
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           Fonte:CDC 

1- Com medidas protetivas - With projective measures  
2- Capacidade do sistema de saúde - Health Care System Capacity 
3- Sem medidas protetivas - Without projective measures  
4- Números de casos diarios - Number of daily cases  
5- Dias desde o primeiro caso - Days since first case  

 Apesar da taxa de mortalidade do coronavirus não ser tão elevada quanto outras doenças como a 

gripe, por exemplo, ela tem gerado um grande problema à saúde pública global. Segundo os dados da OMS, 
a taxa de infectividade do coronavírus é 2,75, ou seja, cada doente irá infectar, em média, outras 2 a 3 
pessoas. Como uma grande quantidade de pessoas estão doentes ao mesmo tempo, isto tem sobrecarregado 
o sistema de saúde além da sua capacidade na China e nos países da União Europeia. A sua alta 
transmissibilidade leva a uma epidemia de grandes proporções em um pequeno espaço de tempo (gráfico 2). 

POLITICAS DE ISOLAMENTO: 

 O único modo de controlar uma pandemia, especialmente com um vírus tão inefectivo, segundo a 
OMS é o isolamento. Porém, a medida só funciona com mobilização social. As seguintes ações são 
recomendadas: 
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✦ Evitar locais com aglomeração de pessoas, caso a necessidade de sair;  
✦ Isolamento em casa; 
✦ Cancelar todos os eventos sociais; 
✦ Suspensão  das aulas em escolas e faculdades; 
✦ Trabalhar de casa, se possível; 
✦ Pessoas chegando do exterior, mesmo sem sintomas, devem ficar em isolamento domiciliar por 7 dias; 
✦ Contatos próximos de casos confirmados devem se isolar em casa por 14 dias usando máscara cirúrgica; 
✦ Pacientes com sintomas gripais devem ser isolados em domicílio e usar máscara cirúrgica; 
✦ Idosos devem ficar em casa nos próximos 60 dias, sem receber visitas, especialmente de pessoas com 

sintomas gripais. 
✦ Protocolos de higiene básicos: lavar as mãos frequentemente com sabão e álcool em gel; 
✦ Estocar alimentos necessários durante o período de quarentena. 

 A infecção pelo coronavírus tem um período de incubação médio de 4 a 6 dias, mas ele pode variar 
de 2 a 24 dias. A grande maioria das pessoas infectadas (cerca de 80%) tem apresentado um quadro 
respiratório leve e sem complicações. Os sinais e sintomas são semelhantes aos de um resfriado comuns são 
febre, fadiga ou dores musculares, tosse, dor de garganta. A dificuldade respiratória, que ocorre em cerca de 
20% dos casos, surge geralmente em torno do sétimo ou oitavo dia de doença. Em pessoas idosas, adultos e 
jovens com o sistema imunológico comprometido por outras doenças, o COVID-19 pode gerar sérias 
complicações, incluindo síndrome respiratória aguda grave, infecções oportunistas por fungos ou bactérias, 
edema pulmonar, sepse, insuficiência renal e até mesmo a morte. Estima-se que entre 5 e 10% dos pacientes 
infectados irão necessitar de internação em unidades de terapia intensiva (UTI). 

O QUE ESPERAR DO BRASIL:  

Espera-se que o Brasil adote as mesmas medidas apresentadas pela União Europeia e China. Diferente do 
que as autoridades públicas no Brasil têm divulgado, o COVID-19 não é uma gripezinha. Economistas 
brasileiros das mais diferentes correntes econômicas também têm apresentado incisivamente a necessidade 
da aplicação das politicas conjunturais fiscais e monetárias expansivas.  

 É preciso urgentemente ouvir os cientistas, os especialistas. É de extrema importância aprender com 
impactos que a pandemia vêm ocasionado aos países mais afectados. O coronavirus deixou uma lição ao 
mundo sobre a importância de politicas publicas, a necessidade da consolidação de instituições publicas de 
redistribuição horizontal e vertical. O debate sobre os limites do livre mercado e de pouca equidade social 
precisam ser reavaliados. 
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