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INTRODUÇÃO 

Desde o início da pandemia, a postura 
de diversos políticos, inclusive a do governo 
federal brasileiro, 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 seriam recomendáveis, 
pois isso supostamente acarretaria uma piora 
do quadro econômico. No entanto, a extensa 
bibliografia sobre o tema, tanto internacional 
quanto nacional, tem questionado essa visão 
baseada na existência de um trade-off entre 
economia e salvar vidas, especialmente no 
médio prazo. Sob essa ótica, a atividade 
econômica já sofreria um impacto negativo 
devido ao distanciamento voluntário, 
independentemente da adoção de políticas de 
restrição de mobilidade. 

Por este lado, Maloney e Taskin (2020) 
consideram que o distanciamento social 
ocorre independentemente da presença de 
políticas de contenção e fechamento, que 
objetivam restringir a mobilidade. Ou seja, o 
distanciamento voluntário ocorreria 
independente do distanciamento mandatório 
induzido por políticas de isolamento, e poderia 
ser explicado pela aversão ao risco de contrair 
a doença, pela consciência da população ou 
pelo senso de responsabilidade social. 
Embora estes autores atribuam um peso 
maior ao distanciamento voluntário na 
redução de mobilidade, destacam a 
importância de intervenções não 

farmacológicas e do distanciamento 
mandatório, tais como o fechamento de 
serviços não essenciais e de escolas, além de 
ordens para ficar em casa, como forma de 
contenção da evolução da pandemia. 

Em consonância com estes resultados 
obtidos por Maloney e Taskin (2020), 
observou-se no Japão uma forte contribuição 
do distanciamento voluntário na redução de 
mobilidade (Watanabe e Yabu, 2020). Para o 
caso do Japão, os autores concluíram que as 
pessoas se distanciam voluntariamente 
devido a informações, como anúncios de 
medidas pelo governo e anúncios diários de 
número de casos, antes mesmo de uma 
medida efetiva de restrição de mobilidade, 
assim como apontado por Maloney e Taskin 
(2020). 

Para mais, Caselli, F., Grigoli, F., & 
Sandri, D. (2021) também reconhecem a 
importância do distanciamento voluntário na 
redução de mobilidade e, analisando os 
impactos do isolamento social na economia, 
concluem que lockdowns reduzem infecções 
impondo custos econômicos a curto prazo, 
mas as infecções também deprimem a 
economia pelo distanciamento social 
voluntário. Logo, isso indica que não há um 
trade-off entre economia e medidas políticas 
de contenção, particularmente no médio 
prazo, assim como defendido por Bastos, 
Pedro P. Z., Gabriel Petrini, Lorena Salces 
Dourado (2021). Dessa forma, a flexibilização 
das medidas de restrição não levaria a uma 
melhora da economia se o número de casos 
permanecesse alto, dada a importância do 
distanciamento voluntário. Portanto, Caselli, 
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F., Grigoli, F., & Sandri, D. (2021) defendem 
que lockdowns aplicados devem ser curtos e 
severos, de forma que seus custos 
econômicos de curto prazo sejam 
compensados por uma atividade econômica 
futura maior.  

Partindo desse debate, o objetivo 
desta pesquisa é estudar a relação entre a 
evolução da pandemia e os impactos na 
economia ao longo do tempo no Brasil, 
focando na análise comparativa entre as duas 
primeiras ondas de infecção no país. Para 
isso, a pesquisa empregou um modelo de 
regressão baseado naquele desenvolvido por 
Caselli et al. (2021) para estimar o 
distanciamento voluntário e o distanciamento 
induzido pelas políticas de isolamento (ou 
distanciamento mandatório), e suas 
importâncias relativas ao longo da pandemia. 
Vale ressaltar a importância da distinção entre 
os dois tipos de distanciamento, o voluntário e 
o mandatório, pois dessa maneira pode-se 
testar a hipótese de que a efetividade das 
políticas e distanciamento voluntário muda 
com o tempo. 

METODOLOGIA 

Partindo da hipótese de que a 
efetividade das políticas e do distanciamento 
voluntário mudam com o tempo, a pesquisa 
aplicou um modelo baseado naquele 
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), e suas 
importâncias relativas ao longo da pandemia. 

Os dados utilizados representam uma 
amostra de 53 municípios: a capital Brasília; 
as 26 capitais estaduais, exceto o DF; e as 26 
cidades mais populosas (fora a capital) de 
cada Estado, exceto o DF. Já o período de 
análise da pesquisa vai de 26 de fevereiro de 
2020 a 2 de agosto de 2021, sendo dividido 
em duas ondas: a primeira compreendida 
entre 26 de fevereiro de 2020 e 08 de 
novembro de 2020, enquanto a segunda se 
estende de 16 de fevereiro de 2021 até 2 de 
agosto de 2021. Por fim, o modelo construído 
utiliza os seguintes dados. 
 
Mobilidade 
 Este trabalho utiliza como proxy do 
distanciamento social os 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, embora haja 
algumas limitações importantes. Por exemplo, 
estes dados exigem uma boa cobertura de 
smartphones entre a população adulta, sendo 
que no Brasil há uma cobertura razoável de 
52% quando ajustada a população adulta 
(Maloney e Taskin, 2020). Além disso, o 
fornecimento dos dados requer utilização da 
internet e só é disponibilizado pelos usuários 
que aceitem compartilhar seus dados com a 
Google, de modo que há uma restrição da 
amostra populacional (Caselli et al., 2021). 
Apesar dessas limitações, os dados foram 
amplamente utilizados na literatura nacional e 
internacional, e acabam sendo mais 
representativos do que outros dados, como os 
fornecidos pela Apple, que apresentam um 
recorte de classe mais restrito (Huang, 2021). 
 
Saúde 
 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. Os 
dados são disponibilizados pelas Secretarias 
Estaduais de Saúde. 
 A evolução da pandemia com um 
aumento acelerado do número novos de 
casos, deve levar a um aumento do grau de 
distanciamento social, seja pela aversão ao 
risco de contrair a doença, seja pelo senso de 
responsabilidade social. Assim como uma 
redução dos novos casos deve levar a um 
relaxamento do distanciamento social. 
 
Níveis de rigidez das políticas 
 Para mensurar o grau rigidez das 
políticas de distanciamento, foi utilizado o 
Índice de Rigidez fornecido e consolidado pelo 
projeto de Blavatnik School of Government, 
FGV EBAPE – Escola Brasileira de 
Administração Pública e de Empresas, e 
Universidade de São Paulo, em contribuição 
ao COVID-19 Government Response Tracker 
da Universidade de Oxford. O índice leva em 
consideração os seguintes 
subindicadores:  fechamento de escolas e 
universidades; fechamento de locais de 
trabalho; cancelamento de eventos públicos; 
restrições de aglomerações de pessoas; 
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fechamento de transporte público; adoção de 
políticas de "shelter-in-place" e de outras 
formas de confinamento em casa; restrições 
de mobilidade interna entre cidades/regiões; 
restrições de viagens internacionais; e 
presença de campanhas públicas de 
informação (esta última refere-se à medidas 
de apoio ao sistema de saúde, enquanto 
todas as demais dizem respeito a políticas de 
contenção e fechamento). 

A escala do índice varia de 0 a 100. O 
valor mínimo, 0 (zero), indica que não há 
políticas de restrição, ao passo que o valor 
máximo, 100 (cem), indica rigidez máxima das 
políticas contempladas pelo índice. Feitas 
essas considerações, um aumento do Índice 
de Rigidez deve induzir um maior nível de 
distanciamento social, sobretudo o 
distanciamento mandatório, enquanto o 
relaxamento das políticas, expresso pela 
redução do Índice de Rigidez, deve implicar 
em uma redução do distanciamento social. 
 
Nível de desenvolvimento 

Para representar o nível de 
desenvolvimento, utilizou-se como variável de 
controle o Índice de Desenvolvimento 
Humano Municipal (IDHM) proveniente do 
Censo 2010, realizado pelo Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística (IBGE).  O índice 
leva em consideração indicadores de três 
esferas do desenvolvimento humano: 
longevidade, educação e renda. O índice varia 
de 0 a 1, sendo que quanto maior seu valor, 
maior o desenvolvimento humano de 
determinado município. 

Nessa perspectiva, cidades com 
maiores níveis de desenvolvimento humano 
devem apresentar maiores índices de 
distanciamento social, uma vez que, maiores 
níveis de renda podem indicar 
tendencialmente maiores recursos para 
manter o distanciamento físico, e maiores 
níveis de educação podem estar atrelados a 
maior conscientização com relação às 
medidas sanitárias preventivas. 
 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

Os resultados da pesquisa mostram 
uma grande importância tanto do 
distanciamento voluntário como do 
distanciamento mandatório na redução da 

mobilidade:  

 

 Embora os dois tipos de 
distanciamento tenham impactos 
significativos sobre a mobilidade nas duas 
ondas, há uma redução da importância do 
distanciamento voluntário mais do que 
proporcional em relação ao distanciamento 
mandatório na segunda onda. Isso pode ser 
explicado pela exaustão mental que longos 
períodos de isolamento imprimem nas 
pessoas, assim como pela necessidade de 
aumentar a renda por meio do trabalho e 
recomposição dos níveis de poupança que 
foram utilizados para manter o distanciamento 
(Moraes, 2020). Outros fatores que podem explicar 
essa redução são: uso de máscaras e vacinação, 
que acabam gerando uma redução de aversão ao 
risco de contrair a doença; novas informações a 
respeito da covid-19; e as pessoas se 
considerarem imunes após se infectarem pelo 
vírus. Vale ressaltar que uma redução maior do 
distanciamento voluntário está em consonância 
com os resultados dos artigos nacionais de 
Guimarães et al. (2021) e de Moraes (2020), que 
concluem que as pessoas respondem mais às 
políticas do que à evolução dos casos, em 
contraposição aos resultados obtidos por parte da 
literatura internacional. 

Por sua vez, a redução do impacto das 
políticas no distanciamento social traz 
implicações importantes. Dado que em países 
de renda média, como o Brasil, boa parte da 
população não tem recursos para manter um 
isolamento longo, políticas de distanciamento 
mais rígidas e mais curtas devem ser 
priorizadas por serem mais efetivas no 
controle da pandemia. Além disso, políticas de 
suporte à renda seriam complementares às 
políticas de contenção para que as pessoas, 
sobretudo aquelas que se encontram em 
situação de vulnerabilidade social, tenham 
condições de manter o distanciamento 
(Famiglietti e Leibovici, 2022). 
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 Para mais, ao comparar os impactos 

na mobilidade do distanciamento mandatório 

e do distanciamento voluntário, observa-se 

que o distanciamento voluntário tem uma 

evolução mais suave do impacto, conforme a 

pandemia evoluía, e apresenta um efeito 

relativamente estável ao longo do tempo: 

 

 De outra forma, os impactos das 

políticas apresentam uma volatilidade maior 

com a evolução do quadro epidemiológico. 

Isso corrobora a adoção de medidas de 

restrição de mobilidade mais rígidas e de 

menor duração. 

CONCLUSÕES 

Diante dos resultados obtidos, conclui-
se que não existe um trade-off entre a 
economia e políticas de contenção e 
fechamento, especialmente no médio prazo. 
Isso se deve ao fato de a economia sofrer um 
impacto negativo independente da adoção de 
tais políticas, dada a importância do 
distanciamento voluntário na redução da 
mobilidade social e, consequentemente, no 
nível de atividade econômica. 

Nesse sentido, analisando os impactos 
do distanciamento voluntário e do 
distanciamento mandatório, observou-se que 
os dois têm sua importância na redução da 
mobilidade, ainda que com suas 
particularidades. Por um lado, o 
distanciamento voluntário tem um impacto 
mais gradual e estável, de modo que caso a 
pandemia não seja controlada, as pessoas 
não se sentirão seguras para deixar o 
isolamento, impactando negativamente a 
economia por um período mais longo. Por 
outro lado, o distanciamento mandatório tem 
um impacto mais volátil sobre a mobilidade. 
Dessa maneira, corrobora-se a adoção de 
medidas de restrição curtas e severas, como 

os lockdowns, de modo a conter a evolução 
da pandemia e permitir a retomada da 
atividade econômica, compensando no médio 
prazo os custos econômicos observados no 
curto prazo. Ou seja, não há trade-off entre 
medidas políticas e economia no médio prazo, 
pois as medidas políticas curtas e severas 
permitem justamente a retomada econômica 
posterior. 

Por fim, quando comparadas as duas 
ondas no Brasil, conclui-se que as pessoas 
respondem mais às políticas do que à 
evolução da pandemia, estando em 
consonância com a literatura nacional, e em 
contraposição aos resultados obtidos por 
parte da literatura internacional. De toda 
maneira, pode-se dizer que os resultados 
mostraram que a efetividade das políticas e o 
distanciamento voluntário mudam com o 
tempo e, embora se reduzam os impactos dos 
dois tipos de distanciamento, eles continuam 

relevantes na segunda onda. 
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