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INTRODUÇÃO:

Desde o início da pandemia, a postura de diversos políticos, inclusive a do governo federal, foi a

de defender a existência de um trade-off entre o controle da pandemia de Covid-19 e a preservação das

atividades econômicas. Partindo dessa perspectiva, a adoção de políticas de restrição de mobilidade não

seria recomendável, uma vez que supostamente acarretaria uma piora do quadro econômico. No entanto,

a extensa bibliografia sobre o tema, tanto internacional quanto nacional, tem questionado essa visão,

especialmente no médio prazo. Nesse sentido, as medidas não-farmacológicas teriam um papel

fundamental na contenção do aumento das infecções pelo SARS-CoV-2, de modo que, apesar do

impacto econômico no curto prazo, as atividades econômicas pudessem ser retomadas o mais breve

possível, mitigando os efeitos da pandemia. Sendo assim, o objetivo desta pesquisa é estudar a relação

entre a evolução da pandemia e os impactos na economia ao longo do tempo no Brasil, com foco na

análise comparativa entre as duas primeiras ondas de infecção no país. Para isso, foi utilizado um

modelo de regressão baseado no desenvolvido por Caselli et al. (2021) para estimar o distanciamento

voluntário e o distanciamento induzido pelas políticas de isolamento (ou distanciamento mandatório),

bem como suas importâncias relativas ao longo da pandemia.

Como Bastos et al. (2021) defendem na pesquisa da qual esta se desdobra, a bibliografia indica

não haver trade-off entre a atividade econômica e o controle da pandemia no médio prazo enquanto não

houver vacinação em massa. De fato, Caselli et al. (2021) argumentam que os lockdowns reduzem

infecções impondo custos econômicos a curto prazo, mas que as infecções também deprimem a

economia pelo distanciamento social voluntário. Desse modo, os autores sugerem que lockdowns curtos
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e severos terão seus custos econômicos de curto prazo compensados por uma atividade econômica futura

maior, já que conseguem controlar a pandemia rapidamente a ponto de impedir que ocorra um

distanciamento social voluntário posterior por um possível aumento de infecções. Já na literatura

nacional, Gori et al. (2021) mostram que o benefício de vidas salvas supera o custo econômico causado

por restrições de mobilidade no curto prazo, porém destacam que os trade-offs entre saúde e economia

se diferenciam entre os países, dadas as diferenças socioeconômicas. Maloney e Taskin (2020) mostram

que há queda na mobilidade quando há aumento de casos de Covid-19, de modo que o distanciamento

pode ser explicado pela consciência, pelo medo de contrair a doença ou pela responsabilidade social. O

mesmo foi verificado no Japão por Watanabe e Yabu (2020), que observaram que um aumento no

número de casos da doença aumenta o medo das pessoas de se infectarem, levando-as a se isolarem.

Para Dabla-Norris et al. (2020), além da aversão ao risco de contrair a doença, fatores como

gênero, faixa etária, setores de trabalho e o nível de confiança no governo podem afetar a adesão ao

distanciamento. Já Huang et al. (2021) consideram a renda como um dos principais determinantes do

distanciamento quando analisam a situação da pandemia nos Estados Unidos, em que condados ricos

apresentam maior redução na mobilidade em comparação a condados pobres. Examinando o caso

brasileiro, Moraes (2020) sugere que um período mais longo de regras de isolamento pode estar

negativamente correlacionado a níveis de distanciamento, como também mostra que a queda na

mobilidade se dá mais pelas regras obrigatórias do que como uma resposta frente à gravidade da

epidemia, ponto no qual se difere de parte da bibliografia internacional. Outro estudo acerca do cenário

pandêmico no país é o de Guimarães et al. (2020), que busca entender as diferenças de adesão às

políticas entre os estados brasileiros, levando em consideração variáveis sociodemográficas, como a

informalidade no mercado de trabalho e a possibilidade de trabalho home office, e o espectro político dos

governos.

METODOLOGIA:

Partindo da hipótese de que a efetividade das políticas e do distanciamento voluntário mudam

com o tempo, foi empregado o modelo desenvolvido por Caselli et al. (2021), que consiste em uma

regressão para estimar o distanciamento voluntário e o distanciamento induzido pelas políticas de

isolamento (ou distanciamento mandatório). O recorte geográfico dos dados é dado pelas capitais e pela

segunda cidade mais populosa de cada estado brasileiro, exceto o Distrito Federal, resultando em uma

amostra de 53 municípios. O período de análise da pesquisa compreende de 26 de fevereiro de 2020 a 2

de agosto de 2021, sendo dividido em duas ondas. A primeira onda inicia-se em 26 de fevereiro de 2020

e termina em 08 de novembro de 2020, enquanto a segunda se estende de 16 de fevereiro de 2021 até 2

de agosto de 2021. Como não há consenso claro no meio científico acerca do que se constitui uma onda

epidemiológica, a divisão em ondas, para esta pesquisa, seguiu um critério visual de análise gráfica de
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casos e de mortes no Brasil e em suas regiões, considerando como término de uma onda o controle do

vírus, com uma queda substancial no número de casos, e o início de uma nova onda dado a partir de um

aumento prolongado de infecções.

Para mensurar os níveis de mobilidade, são utilizados dados de mobilidade disponíveis pelo

Google Community Mobility Reports, que representam a variação da taxa de frequência em determinado

lugar em relação ao nível pré-pandêmico. A escolha deste indicador se deu por conta da sua

disponibilidade para uma série de países ao redor do mundo, assim como para níveis subnacionais,

servindo como um bom proxy para o distanciamento social. A fim de mensurar a evolução do quadro

epidemiológico no Brasil, foram utilizados dados de novos casos confirmados de Covid-19 e novas

mortes pela doença, disponibilizados pelo Ministério da Saúde e Secretarias de Saúde de cada estado.

Para mensurar o grau rigidez das políticas de distanciamento, adotou-se o Índice de Rigidez fornecido e

consolidado pelo projeto de Blavatnik School of Government, da FGV EBAPE – Escola Brasileira de

Administração Pública e de Empresas e da Universidade de São Paulo, em contribuição ao COVID-19

Government Response Tracker da Universidade de Oxford. A escala do índice varia de 0, quando não há

políticas de restrição, a 100, que indica rigidez máxima das políticas contempladas. Para representar o

nível de desenvolvimento, foi utilizado o Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM),

proveniente do Censo 2010, realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O

índice, que leva em consideração indicadores de longevidade, educação e renda, varia de 0 a 1, sendo

que quanto maior seu valor, maior o desenvolvimento humano de determinado município.

RESULTADOS E DISCUSSÃO:

Os resultados desta pesquisa mostram que não existe trade-off entre o controle da pandemia de

Covid-19 e a preservação das atividades econômicas no médio prazo. Na realidade, há um

comportamento normal de limitar a mobilidade durante uma pandemia, o que afeta a economia,

principalmente o setor de serviços. Ou seja, a fim de evitar uma possível contaminação pelo vírus, as

pessoas irão optar por diminuir seus deslocamentos.

Desse modo, a economia é afetada pela pandemia

independente das políticas de isolamento, dada a

importância do distanciamento voluntário nesse cenário.

Analisando o impacto do distanciamento

voluntário e o impacto do distanciamento causado por

políticas na queda da mobilidade no Brasil, nota-se que

os dois foram mais significativos na primeira onda do

que na segunda. Os fatores que podem explicar esse

comportamento são o uso de máscaras, que aumenta a
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sensação de segurança das pessoas ao saírem de suas casas; a vacinação, sobretudo dos mais vulneráveis

à doença; o cansaço da pandemia; a necessidade de trabalhar; a existência de mais informações a

respeito da pandemia; e, por fim, o fato de as pessoas se considerarem imunes após se contaminarem.

Sendo assim, percebe-se que as pessoas respondem mais a políticas do que voluntariamente. Esse

resultado está em consonância com a bibliografia nacional consultada, composta pelos artigos de

Guimarães et al. (2020) e Moraes (2020), que defende o argumento de que as pessoas respondem mais a

regras de distanciamento compulsórias do que à gravidade da pandemia, hipótese contrária à parte dos

artigos internacionais.

Além disso, Caselli et al. (2021)

argumentam que a contribuição do

distanciamento social voluntário é mais

significativa em países com maior renda per

capita, uma vez que as pessoas têm mais

oportunidades de trabalharem de casa, bem

como conseguem ficar um tempo sem trabalhar,

dados as poupanças pessoais e os benefícios

sociais. Já em países com renda inferior, a

queda da mobilidade é causada, em maior parte, pelas políticas de distanciamento, uma vez que o

distanciamento voluntário é limitado. Ou seja, o distanciamento voluntário não é sempre maior, mas

difere entre os tipos de países. Como observado nesta pesquisa, no Brasil, dada as características de sua

economia subdesenvolvida, o distanciamento mandatório foi responsável pela maior parte da queda da

mobilidade ao longo do tempo, consistente, portanto, com o argumento de Caselli et al (2021).

CONCLUSÕES:

A partir dos resultados desta pesquisa, conclui-se que, a médio prazo, não existe trade-off entre a

atividade econômica e o controle da pandemia. No entanto, a economia é afetada pela pandemia

independente das políticas de isolamento, uma vez que, em um cenário de disseminação da doença, o

distanciamento voluntário assume importância significativa. Desse modo, nota-se a necessidade de

adoção de lockdowns curtos e severos, assim como defende a bibliografia consultada. Essa medida, por

controlar a pandemia rapidamente, impede que ocorra um distanciamento social voluntário prolongado,

de modo que seus custos econômicos de curto prazo são compensados por uma atividade econômica

futura maior. Sendo assim, percebe-se a importância do distanciamento voluntário na economia, que

seria até maior se não houvesse o distanciamento mandatório.

Além disso, as contribuições desta pesquisa ratificam a hipótese proposta pela bibliografia

nacional de que as pessoas respondem mais a regras de distanciamento compulsórias do que à gravidade
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da pandemia. Ao analisar o impacto do distanciamento voluntário e o impacto do distanciamento

mandatório na queda da mobilidade nos municípios brasileiros, observa-se que os dois foram mais

significativos na primeira onda do que na segunda. Nota-se também que a queda da mobilidade causada

pelo distanciamento mandatório é mais imediata e mais profunda do que a causada pelo distanciamento

voluntário. Contudo, o impacto do distanciamento voluntário é mais prolongado, enquanto a queda da

mobilidade devido a políticas apresenta uma recuperação em V. Sendo assim, reforça-se mais uma vez a

importância do distanciamento social voluntário, bem como de medidas que visem diminuir a

disseminação da doença rapidamente.
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