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RESUMO 
 
 

A pandemia que eclodiu ao longo de 2020, além de provocar uma crise sanitária 

global, impactou severamente as economias ao redor do mundo e impôs uma série 

de desafios a todos os setores, que precisaram se adequar rapidamente às restrições 

físicas impostas para combater o vírus da Covid-19. Nesse sentido, o presente estudo 

tem por objetivo principal analisar como as pandemias afetam as economias e expor 

as ações necessárias para reestabelecer a normalidade. Parte-se do pressuposto que 

a crise causada pela Covid-19 se assemelha às crises econômicas convencionais, e 

por esse motivo também necessitam de políticas econômicas que visem retomar a 

atividade econômica. Para tanto, é necessário apresentar a natureza e os impactos 

das crises econômicas tradicionais, explorar as perturbações econômicas 

ocasionadas pela pandemia, além de suas similaridades com as crises tipificadas, e 

indicar como é possível retomar a normalidade a partir das mudanças ocasionadas 

por esta doença de escala global.  
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ABSTRACT 
 
 

The pandemic that broke out throughout 2020, in addition to causing a global 

health crisis, severely impacted economies around the world and imposed a series of 

challenges on all sectors, which needed to quickly adapt to the physical restrictions 

imposed to combat the Covid-19 virus. In this sense, the main objective of this study 

is to analyze how the pandemias affect economies and expose the actions necessary 

actions to re-establish normality. It is assumed that the crisis caused by Covid-19 

resembles to conventional economic crises, and for this reason they also need 

economic policies aimed at resuming economic activity. To this end, it is necessary to 

present the nature and impacts of traditional economic crises, to explore the economic 

disturbances caused by the pandemic, in addition to its similarities with the typified 

crises, and indicate how it is possible to resume normality from the changes caused 

by this disease of global scale. 
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1 INTRODUÇÃO 
 
 

Esta pesquisa se concentra em avaliar como as pandemias afetam as 

economias, a partir dos impactos provocados pela Covid-19, e analisar quais seriam 

as ações necessárias para reestabelecer a normalidade. Para tanto, em um primeiro 

momento, são apresentadas algumas crises econômicas tipificadas e como estas 

podem desestabilizar as economias de modo que provoquem crises econômicas. 

Posteriormente, apresentam-se os efeitos da Covid-19 no cenário econômico, 

expondo os abalos causados na produção, sistema financeiro e alguns dos setores 

mais afetados com as restrições impostas para conter a disseminação do vírus. Por 

fim, é verificado como será possível retornar à normalidade, dado as condições 

apresentadas por esta nova doença. 

É factível afirmar que este trabalho apresenta três objetivos centrais: apresentar 

a natureza e os impactos das crises econômicas tipificadas, identificar o que é a Covid-

19 e quais foram os seus impactos nas economias e quais as ações necessárias para 

reestabelecer a normalidade. 

A justificativa para este estudo encontra-se nos danos que as pandemias 

podem acarretar para as economias mundiais. Os problemas que uma doença 

respiratória como a da Covid-19 pode provocar, vai para além do setor financeiro e 

atingem diretamente a economia real, causando recessão e desemprego todo o 

mundo. Portanto, este trabalho busca demonstrar, partindo dos conceitos tradicionais 

de crises financeiras, que as pandemias são capazes de produzir prejuízos 

suficientes, a ponto de também necessitarem políticas econômicas a fim de 

reestabelecer o crescimento econômico. A metodologia utilizada foi a pesquisa em 

artigos científicos, livros, periódicos, trabalhos acadêmicos, bases de dados 

especializadas, além de notícias da internet. 

Com o propósito de alcançar o objetivo deste trabalho, o estudo foi segmentado 

em três capítulos, além desta introdução e de uma conclusão. No primeiro capítulo 

são apreciadas alguns tipos de crises financeiras e os efeitos causados nas 

economias. O segundo capítulo pretende expor o que é a Covid-19, como esta doença 

eclodiu e quais foram os seus impactos econômicos. No terceiro capítulo, explana-se 

qual o mundo que se desenha no pós-covid e as novas práticas para reestabelecer a 

normalidade da economia. 
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2 A NATUREZA E OS IMPACTOS DAS CRISES ECONÔMICAS  

 
 

As crises econômicas são períodos em que a economia sofre uma retração em 

suas atividades, desencadeada pela redução da demanda por consumo. Por este 

ângulo, Sanseverino et al. (2016) caracterizaram as crises econômicas como “uma 

perturbação na vida econômica, atribuída, pela economia clássica, a um desequilíbrio 

entre produção e consumo e localizada em setores isolados da produção”.  

Já Morales (2012, p.35), resume a discussão de Wolfgang Streeck (2011, p.5-

29) sobre as crises econômicas ocorridas nos países capitalistas desde os anos 70 

como “produto de tensões e contradições endêmicas entre mercados capitalistas e 

políticas democráticas”. Desta forma, as interferências políticas nos mercados de 

capitais acabam impactando em sua eficiência quando visam atingir metas sociais que 

naturalmente iriam ser alcançados à longo prazo pelos livres mercados, gerando uma 

distorção que dão origem às crises econômicas (STREECK, 2011, p.7). 

Avançando com o pensamento de Streeck (ibidem, p.7), o tipo errado de 

interferência política, que distorce o mercado, provém de um excesso de democracia, 

conduzida por políticos irresponsáveis e oportunistas que se aproveitam de um público 

analfabeto em economia. Em sua visão, o mercado deveria ser liberto de mediações 

políticas, sendo pautado por normas de autoridades regulatórias independentes e 

protegidas de pressões governamentais. Segundo ele, “na linguagem da economia 

dominante, as crises aparecem como punição para os governos que falham em 

respeitar as leis naturais que são os verdadeiros governadores da economia”, por isso 

“[...] uma boa política econômica é apolítica por definição” (STREECK, 2011, p. 9-10, 

tradução nossa)1 2. 

Sequentemente, as crises podem ter origem no ambiente financeiro, causando 

desequilíbrios e recessões por conta da insaciável busca pela riqueza, seja em 

crescimento econômico ou em patrimônio do investidor. Em função da globalização, 

as turbulências que afetam determinado país, impactam na estrutura de outros países 

(VIDAL, 2011 p.18). De acordo com Vidal: 

 
“Apesar de acontecerem em épocas diferentes e sobre ativos 
diferentes, os fundamentos das crises financeiras se repetem. Por 

 
1 “In the language of mainstream economics, crises appear as punishment for governments failing to 

respect the natural laws that are the true gov ernors of the economy.” 
2 “Good economic policy is non-political by definition.” 
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exemplo, crises geralmente acontecem após períodos de amplo 
desenvolvimento econômico, abundância de crédito e expectativas de 
retornos anormais infinitos”. (VIDAL, 2011, p.18 apud REINHART E 
ROGOFF, 2010, p. 222-223) 

 
Nesse sentido, Calvo comenta sobre as características das crises financeiras 

recentes: 

 
“As crises financeiras recentes em mercados emergentes têm 
compartilhado as seguintes características: (1) Elas foram precedidas 
por grandes influxos de capital. (2) Eles evoluíram por meio de uma 
interação complicada entre os setores financeiros e não financeiros 
domésticos, investidores e bancos internacionais e governos 
soberanos. (3) Poucas pessoas foram capazes de predizê-los. (4) Eles 
levaram a uma forte desaceleração do crescimento, se não ao colapso 
total da produção.” (CALVO, 2000, p.71, tradução nossa) 3 

 
Cunha (2002, p.222) expõe que as crises nascem em diversos ambientes e 

contextos, sob diferentes estruturas econômicas e, segundo ele “a teoria econômica 

convencional costuma trabalhar os episódios de crises financeiras como resultado de 

fragilidades nos fundamentos econômicos e/ou institucionais, especialmente quando 

nos países periféricos”. 

 
 

2.1 Tipos de Crise 

 
 
Apesar de manifestar consequências semelhantes, as crises financeiras podem 

ocorrer por conta de diversas circunstâncias, podendo ser definidas como “crises de 

inflação, choques cambiais, estouro de bolha de ativos, crises bancárias, crises de 

dívidas internas e externas” (REINHART; ROGOFF, 2010). 

 
 

2.1.1 Crises Cambiais 

 
 

De forma abrangente, nas crises cambiais ocorrem desvalorizações relevantes 

da moeda local, fruto da desconfiança internacional, causando impactos significativos 

na economia real. Cunha (2002, p.204 apud KAMISNKY, REINHART, 1995) comenta 

 
3 “Recent financial crises in emerging markets have shared the following characteristics: (1) They have 

been preceded by large capital inflows. (2) They evolved through a complicated interaction among the 
domestic financial and nonfinancial sectors, international investors and banks, and sovereign governments. (3) 
Few people were able to predict them. (4) They led to a sharp growth slowdown, if not sheer output collapse.” 
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que a especulação que cerca o equilíbrio de uma moeda doméstica, capaz de causar 

uma elevada desvalorização ou intervenções governamentais significativas, na taxa 

de juros, por exemplo, culminam em crises cambiais. Isto posto, é plausível 

reconhecer que podem ocorrer ataques especulativos sem sucesso por parte dos 

agentes.  

Cunha (ibidem, p.204) também destaca que: 

 
“Os modelos convencionais de crises cambiais, desenvolvidos ao 
longo das últimas duas décadas, tenderam a enfatizar o desequilíbrio 
nos fundamentos fiscais e/ou as inconsistências temporais na 
condução da política econômica como sendo os determinantes últimos 
das rupturas”. 

 
Portanto, o mercado quando ciente da inconsistência dos fundamentos político-

econômicos, que provavelmente culminarão em uma crise, acaba atuando ativamente 

na desvalorização da moeda doméstica (EICHENGREEN; ROSE; WYPLOSZ, 2002, 

p.10). Todavia, quando o mercado se engana quanto às especulações, os reflexos da 

crise cambial podem ser percebidos através de outros indicadores, já que o governo 

usa de alguns artifícios para impedi-la, queimando reservas internacionais, elevando 

a taxa de juros ou intervindo diretamente no mercado de câmbio, sacrificando as 

metas de política econômica (MIRA, 2006, p.68). 

Nesse sentido, Cunha (2002, p.219 apud SCHNEIDER e TORNELL, 2000) 

evidencia a especulação dos bancos, que: 

 
“Fundados em recursos captados no mercado internacional, financiam 
as empresas domésticas em um contexto em que existem garantias 
governamentais — no caso de crise sistêmica — e imperfeições nos 
contratos. Com a presença de garantias, tornar-se-ia lucrativo para os 
bancos especularem sobre a taxa de câmbio”. 

 
Sendo assim, com a injeção de liquidez causada pelos bancos, desenvolve-se 

naturalmente um risco cambial que, dependendo do tamanho da oferta de crédito, 

precipitam a crise efetivamente (CUNHA, 2002, p.219). 

 
 

2.1.2 Crise de precificações 

 
 

A existência de bolhas é um assunto muito discutido no mercado financeiro 

quando se trata da formação de preço dos ativos. Este evento ocorre quando ativos 
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ou setores se valorizam incessantemente, sendo negociados a preços muito acima 

dos valores reais sem que haja um fundamento econômico (DAHER, 2010). 

Kindleberger e Aliber (2014) comentam que: 

 
“Após 1970, houve uma série de quatro ondas de crises financeiras, 
seguidas de recessões. A primeira (1980) envolveu Brasil, México e 
Argentina por conta da inadimplência de empréstimos, a segunda foi 
protagonizada por Japão, Finlândia, Noruega e Suécia (1990), a 
terceira foi a crise asiática (1997) e a quarta, a crise do subprime. Cada 
fase seguiu uma onda de bolhas de crédito que envolveu fluxos 
internacionais de dinheiro, valorizando a moeda e os preços dos 
imóveis ou ações nos países que recebiam esse dinheiro.” 
(KINDLEBERGER; ALIBER, 2014, p. 16-17) 
 

Isto significa que as bolhas de crédito em algum momento acabam estourando, 

visto que: 

 
“[...] envolvem aumentos não sustentáveis nas dívidas de um grupo de 
devedores ou nos preços das ações. A dívida pode aumentar mais 
rapidamente do que a receita por alguns poucos anos; não por um 
período extenso. Enquanto ela aumenta 20 ou 30% ao ano, os 
devedores têm um registro impecável de pagar os juros programados 
no prazo. No devido tempo, a taxa de crescimento da dívida diminui, 
e chega a “hora da verdade”, quando não há dinheiro suficiente para 
novos empréstimos para pagar os juros dos empréstimos pendentes. 
Então os preços dos imóveis e ações caem. Além disso, quando a taxa 
de crescimento das dívidas diminui, as moedas sofrem depreciação, e 
muitas vezes, de modo muito rápido.” (ibidem, p.17) 
 

Como consequência, as moedas desses países sofreram uma forte correção, 

motivando a falência de instituições financeiras. Logo, os governos foram obrigados a 

resgatarem esses bancos, através de grandes investimentos, acarretando diversas 

nacionalizações e fusões das principais empresas (KINDLEBERGER, 2014, p.18-19).  

 
 

2.1.3 Crises bancárias 

 
 

De acordo com Silva (2017, p.19-20 apud BORDO e EICHENGREEN, 2002), 

crise bancária é o resultado de sucessivas falências bancárias correlacionadas à 

interrupção da conversibilidade dos depósitos bancários em moeda. Esse fator 

compromete todo o sistema bancário, levando a intervenções governamentais a fim 

do reestabelecimento a liquidez. 
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Segundo Kamisnky e Reinhart, os problemas comentados acima acabam 

resultando e agravando outros tipos de crise: 

 
“[...] os problemas no setor bancário normalmente precedem uma crise 
monetária - a crise monetária aprofunda a crise bancária, ativando 
uma espiral viciosa; A liberalização financeira frequentemente 
precede as crises bancárias. A anatomia desses episódios sugere que 
as crises ocorrem à medida que a economia entra em recessão, após 
um boom prolongado da atividade econômica alimentado pelo crédito, 
entradas de capital e acompanhado por uma moeda sobrevalorizada.” 
(KAMISNKY; REINHART, 1999, p.473, tradução nossa)4 

 
É possível afirmar, portanto, que as crises bancárias e cambiais andam juntas, 

em um ciclo vicioso posterior às liberações financeiras, que ativam a fase de expansão 

e queda, consequência do crédito fácil (KAMISNKY e REINHART, 1999, p.491-494). 

 
 

2.1.4 Crises de dívidas internas e externas 

 
 

Também podendo ser descrita como “Crises de balanço de pagamentos”, 

Cunha (2002, p. 204 apud KAMISNKY, REINHART, 1995) comenta que esses tipos 

de crise “originam-se da incapacidade de um país de honrar o serviço de sua dívida 

externa, quer ela seja privada, quer seja soberana”. 

 
 

2.2  Os principais danos à economia 

 
 
Os impactos das crises geralmente podem seguir um efeito cascata, onde uma 

consequência leva a outra até que a recessão possa virar uma depressão, caso não 

sejam adotadas políticas que estimulem a economia a fim de conter este ciclo de 

queda. Além disso, Sanseverino et al. (2016, p.33) comentam que a integração 

econômica dos países desenvolvidos e emergentes permite que os impactos das 

crises sejam absorvidos por todos os integrantes da “teia” econômica, destacando, 

entretanto, os diferentes níveis de turbulência, reações e consequentemente ritmo nas 

retomadas do crescimento. 

 
4 “Problems in the banking sector typically precede a currency crisis--the currency crisis deepens the 

banking crisis, activating a vicious spiral; financial liberalization often precedes banking crises. The anatomy of 
these episodes suggests that crises occur as the economy enters a recession, following a prolonged boom in 
economic activity that was fueled by credit, capital inflows, and accompanied by an overvalued currency.” 
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2.2.1 Inflação e Desemprego 

 
 

Segundo o Banco Central do Brasil (2021), “a inflação é caracterizada pelo 

aumento dos preços de bens e serviços e implica na diminuição do poder de compra 

da moeda”. A alta da inflação desestimula o investimento no setor produtivo e 

prejudica o crescimento econômico, afetando as camadas mais pobres do país, que 

têm pouco acesso a instrumentos financeiros de proteção. Além disso, uma inflação 

alta pode aumentar o custo da dívida pública visto que a taxa de juros necessita cobrir 

a inflação e ainda incluir um prêmio de risco que compense as incertezas (BANCO 

DO BRASIL, 2021). 

Portanto, com um ambiente econômico desfavorável, há uma elevação da taxa 

de juros, que atinge o consumo e força a queda dos preços. Entretanto, o aumento da 

taxa de juros desestimula investimentos e financiamentos no ambiente real da 

economia, que consequentemente elevam a taxa de desemprego. 

Streeck (2011, p.10) expõe em seu artigo a crise do capitalismo democrático 

pós-guerra, que aconteceu por volta da década de 70, e comenta que houve uma 

crescente inflação no ocidente conforme o declínio do crescimento econômico. A 

contenção da inflação veio alguns anos depois, acompanhado das consequências: 

 
“A inflação foi vencida após 1979 (Figura 1), quando Paul Volcker, 
recém-nomeado pelo presidente Jimmy Carter como presidente do 
Federal Reserve Bank, elevou as taxas de juros a níveis sem 
precedentes, fazendo com que o desemprego saltasse para níveis 
nunca vistos desde a Grande Depressão.” (STREECK, 2011, p.12, 
tradução nossa)5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
5 "Inflation was conquered after 1979 (Figure 1) when Paul Volcker, newly appointed by President 

Carter as chairman of the Federal Reserve Bank, raised interest rates to an unprecedented height, causing 
unemployment to jump to levels not seen since the Great Depression." 
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Gráfico 1 - Taxas de Inflação, 1970-2010 

 

Fonte: OECD Economic Outlook Database No. 87 (2010) 

 
Após a continuidade da política desinflacionaria de Volcker por Ronald Reagan, 

segundo Streeck (2011, p.14), o desemprego aumentou quase que regulamente 

(Figura 2).  

 
Gráfico 2 - Taxas de Desemprego, 1970-2010 

 

Fonte: OECD Economic Outlook Database No. 87 (2010) 
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2.2.2 Dívida Pública 

 
 

Enquanto a inflação retraía, a dívida pública começava a crescer, 

decepcionando quem acreditava que o fim da inflação indicaria o retorno da ordem 

econômica. Para Streeck:  

 
“O aumento da dívida pública na década de 1980 teve muitas causas, 
como o fim dos aumentos tributários automáticos por conta da baixa 
inflação, a desvalorização da dívida pública por conta do 
enfraquecimento das moedas correntes, o crescente desemprego 
(que aumentava os gastos sociais) e por fim, as cobranças de direitos 
sociais criados na década de 70.” (STREECK, 2011, p.14, tradução 
nossa)6 

 
Streeck (2011, p.14, tradução nossa)7, comenta então que “com a inflação não 

mais disponível para fechar a lacuna entre as demandas dos cidadãos e dos 

"mercados", o ônus de garantir a paz social recai sobre o estado”.  

 
 

2.3  Minsky e a fragilidade financeira 

 
 

Hyman Minsky (1982, p.13) comenta em seu livro que a instabilidade é uma 

característica observada em nossa economia, “como um normal resultado do 

processo econômico”. Levando em conta que todas as decisões dos agentes 

econômicos são voltadas para a aferição de um farto lucro através do investimento no 

ambiente real ou financeiro e o financiamento faz-se necessário para impulsionar isso, 

o autor centraliza o seu estudo nas configurações desses financiamentos, que servem 

de indícios para uma crise. 

Desta forma, Minsky (1982, p. 67) se concentra nas especulações envolvidas 

na economia capitalista avaliando o fluxo de caixa de empresas e famílias segundo a 

organização estabelecida para quitar suas dívidas de financiamentos com os recursos 

esperados de suas operações em um prazo estabelecido. Como proposições, o autor 

descreve seis principais: 

 
6 "Rising public debt in the 1980s had many causes. Stagnant growth had made taxpayers more averse 

than ever to taxation; and with the end of inflation, automatic tax increases through what was called "bracket 
creep" also came to an end." 

7 “With inflation no longer available for closing the gap between the demands of citizens and those of 
‘the markets’, the burden of securing social peace fell on the state.” 
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“1ª) Uma economia capitalista que opere sem restrições e que possua 
um sistema financeiro sofisticado, complexo e em contínua evolução, 
apresenta períodos de estabilidade e períodos de comportamento 
turbulento e até mesmo caótico. A busca de realização de interesses 
próprios pelas diversas unidades (operacionais e financeiras) que 
constituem uma economia capitalista leva, ao longo do tempo, à 
emergência de condições propícias ao comportamento turbulento e 
caótico da economia mesmo partindo-se de situações que 
previamente tenham favorecido uma trajetória estável. 2ª) Portanto, 
períodos de estabilidade e episódios de comportamento econômico 
turbulento e caótico são fenômenos endógenos às economias 
capitalistas. 3ª) O comportamento turbulento e caótico da economia 
pode assumir a forma de inflações interativas, bolhas especulativas ou 
profundas deflações de débitos interrelacionadas. 4ª) À medida que 
processos inflacionários, especulativos e de deflação de débitos se   
estabeleçam, parecem   adquirir   movimento   próprio.   Contudo, 
exatamente quando   o   comportamento   caótico   parece   infindável, 
uma   combinação   de restrições impostas por instituições e práticas, 
por intervenções de política que possam afetar a estrutura institucional 
e por propriedades de auto-organização dos mercados - cria 
condições que atenuam os processos incoerentes e que firmam um 
cenário propício à emergência de um novo regime de estabilidade. 5ª) 
Esse novo regime de estabilidade pode estabelecer-se com baixos 
níveis de atividade econômica:  é provável que a estagnação 
caracterize a estabilidade que se segue à turbulência. 6ª) Com o 
passar do tempo, a busca de interesses próprios pelas diversas 
unidades de   uma   economia   capitalista   leva   à   aceleração   da   
expansão   bem   como   à emergência da especulação e de uma baixa 
inflação que, também, com o passar do tempo, conduzem a um outro 
regime de expansões incoerentes e contrações desastrosas.”. 
(CANUTO, 2016, p.21-22) 

 
Nesse sentido, a instabilidade não se restringe a choques externos e políticas 

mal-conduzidas, seria algo exógeno ao sistema capitalista, sendo papel das 

instituições e dos governos redirecionar a economia à estabilidade. Marcato (2014, p. 

43) expõe que a origem de uma crise em uma economia forte se dá pela ausência de 

dificuldades financeiras sérias que acabam alimentando o entusiasmo dos 

investidores, resultando em uma descontrolada busca por financiamento no curto 

prazo enquanto as instituições financeiras utilizam de inovações financeiras que visam 

absorver toda essa demanda por crédito. Segundo Minsky (1986), são estes 

momentos de euforia os grandes vilões da estabilidade, quando as instituições visam 

novas formas de engordar seus rendimentos, se esquivando das autoridades 

econômicas e cometendo excessos, levando a economia no sentido de uma crise 

financeira. 
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Segundo Marcato (2014), 

 
“Cada inovação financeira teria como consequência o financiamento 
de uma demanda adicional por capital e por ativos financeiros, 
conduzindo a níveis maiores de investimento. Dessa forma, tem-se um 
aumento no preço dos ativos, o que, por sua vez, aumentaria o preço 
de demanda por investimento atual e aumentaria o financiamento 
disponível para investimento”. (MARCATO, 2014, p. 44) 

 
Em vista disso, Hyman Minsky (1982) busca classificar os agentes econômicos 

de acordo com a sua postura de financiamento, destacando a importância do fluxo de 

caixa para honrar com os compromissos de dívida. 

Caso a receita esperada for satisfatória para cumprir com os pagamentos de 

compromissos financeiros, a unidade será classificada como hedge. Isso incorre que 

esses são capazes de honrar tanto com o pagamento do principal, quanto com o 

pagamento dos juros. Porém, dado a imprevisibilidade dos fluxos de renda, a 

manutenção dessa posição dependerá da margem de segurança adotada como 

premissa no momento da contração da dívida para que não se torne uma unidade 

especulativa. 

Uma vez que haja a necessidade de postergar o pagamento da dívida em 

função de uma receita abaixo do necessário para o pagamento dos passivos, a 

unidade será denominada como especulativa. Nesse caso, o fluxo de receitas é 

suficiente apenas para o pagamento dos juros da dívida. Na especulação existe 

sempre a esperança de refinanciamento caso haja necessidade, porém, é mais 

sensível às flutuações do mercado financeiro e um aumento na taxa de juros. 

As unidades econômicas denominadas de Ponzi também são especulativas, 

porém apresentam uma renda esperada insuficiente para honrar até com o 

pagamento de juros da dívida, necessitando aumentar o endividamento para rolar os 

compromissos de dívida. 

Dessa forma, Minsky (1992, p. 7) propõe que a estabilidade da economia 

depende do equilíbrio entre os três tipos de unidade. Caso o financiamento de hedge 

domine, demonstra que a economia busca equilíbrio, porém, em caso de tendência 

para financiamento do tipo Ponzi, haverá problemas econômicos graves. O autor 

complementa destacando que em regra, sempre haverá oscilações, onde a economia 

apresenta situação estável em alguns momentos e apresenta-se instável em outros, 

entretanto, durante longos períodos de euforia, a economia transita de um ambiente 

estável para um ambiente instável. Segundo Minsky (1975, p. 126 apud GONTIJO e 
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DE OLIVEIRA, p. 6), neste momento “as formas aventureiras de financiamento dos 

investimentos dá resultados positivos, e outros seguem os aventureiros”. Desta forma 

ocorre a transição dos agentes em posição hedge para a posição especulativa e, 

possivelmente, desta para a posição Ponzi. 

Consequentemente, esta excitação do mercado desencadeia uma fragilidade 

financeira que expõe a economia aos “cisnes negros” que causam grandes impactos 

e suscitam em dificuldades financeiras severas, deflagrando uma crise (GONTIJO e 

DE OLIVEIRA, 2009, p. 7 apud MINSKY, 1975, p. 11-12).  

Por mais que o estudo de Minsky foque em uma economia com forte 

intermediação bancária, é razoável aplicar alguns dos conceitos abordados no 

contexto vivenciado de pandemia. Nesta, ocorreu uma considerável queda nas 

entradas de caixa das empresas e dos trabalhadores, dificultando a manutenção de 

sua adimplência quanto às suas obrigações. Com a adoção do isolamento social, esse 

problema se agravou e, visando amortecer os efeitos da crise, foi necessária uma 

expansão do crédito e de assistências sociais. As unidades de Hedge conseguiram 

absorver o choque com um pouco menos de estresse, enquanto as unidades mais 

frágeis precisaram renegociar suas obrigações e foram fortemente afetadas, esse 

baque foi amplificado para o restante da cadeia econômica haja visto sua 

interdependência. 

 
 
2.4  Considerações finais 

 
 
Neste primeiro capítulo foram expostos alguns fatores que podem desencadear 

as crises econômicas, resumidamente caracterizados por estresses na economia. De 

acordo com a pesquisa bibliográfica, as crises podem iniciar por diversos motivos e 

acabam necessitando de ações de políticas públicas e econômicas no sentido de 

reestabelecer a atividade econômica. 

Apesar da literatura não caracterizar uma pandemia como crise econômica, os 

impactos de uma pandemia na economia são bastante semelhantes aos efeitos de 

uma crise econômica tradicional, como as citadas por Reinhart e Rogoff (2010). A 

disparada do dólar ao longo de 2020, por exemplo, estimulada pela insegurança dos 

investidores estrangeiros que retiraram seu capital dos mercados emergentes visando 

proteger seu patrimônio, ilustra como o mercado motiva a desvalorização das moedas 
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domésticas diante das incertezas econômicas que uma doença a nível global 

proporciona. Até o fechamento do mês de setembro de 2020, alguns países como 

Brasil e Argentina acumulavam uma queda superior a 20% frente ao dólar (figura 3), 

moeda considerada reserva de valor e uma proteção diante de turbulências da 

economia (ARIENTI, 2013). 

 
Gráfico 3 - Desvalorização das moedas de países emergentes frente ao 

Dólar 

 

Fonte: O próprio autor, baseado em dados da CNN Brasil (2020) 

 

Além disso, em linha com o quarto princípio de Minsky (2016), as restrições 

sociais impostas a fim de conter o avanço da pandemia afetaram a estrutura 

econômica, elevando os índices de desemprego em todo o mundo. Segundo relatório 

divulgado pela Organização Internacional do Trabalho (OIT), em janeiro de 2021, a 

pandemia causou a perda de 225 milhões de postos de trabalho, número que supera 

em quatro vezes o que foi perdido na crise financeira de 2009. 

O documento expõe os dados pelas jornadas de trabalho perdidas em 

comparação com o quarto trimestre de 2019 (figura 4), que representam 8,8% das 

horas de trabalho global, equivalentes a 255 milhões de empregos em tempo integral. 

A maior parte dessa perda foi ocasionada pela inatividade dos trabalhadores e não 

pelo desemprego em si, fruto das restrições que impediram as pessoas de exercerem 

suas profissões. Estima-se que o impacto na renda global chegou próximo de 4 

trilhões de dólares, equivalente a 4,4% do PIB mundial (OIT, 2021). 
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Gráfico 4 - Perdas em horas de trabalho (em porcentagem) 

 

Fonte: O próprio autor, baseado em dados da OIT (2021) 

 

Mais da metade da perda total da jornada de trabalho mundial foi verificada no 

segundo trimestre de 2020, justamente por conta das rígidas restrições de circulação 

de pessoas. A partir do terceiro trimestre, foi observado uma recuperação, dado o 

início de um relaxamento nas contenções, número que continuou declinando até o 

quarto trimestre a patamares próximos ao início do ano, com o início de uma 

recuperação da economia de forma moderada (OIT, 2021). 

Portanto, é razoável reconhecer que os efeitos de uma pandemia são 

semelhantes aos efeitos das crises econômicas tipificadas citadas nesse capítulo, e 

também necessitam de políticas econômicas com o objetivo de resgatar a atividade 

econômica. Por conta do impacto causado, foi necessária uma injeção de estímulos 

na economia que, segundo levantamento do Bank of America (2020, apud VALOR 

INVESTE, 2020), chegam à monta de vinte e cinco trilhões de dólares, cerca de 29% 

do PIB global. 
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3 A CRISE ECONÔMICA CAUSADA PELA COVID-19 

 
 

Um dos desastres mais ameaçadores da vida humana são as pandemias, por 

serem doenças que fogem do controle e se estendem pelo mundo inteiro, devastando 

e mudando radicalmente as civilizações. A Covid-19 é apenas mais uma das doenças 

que preocupam a população mundial, além da Peste Negra que matou um quarto da 

população da Europa e enfraqueceu a capacidade produtiva das propriedades feudais 

no século XIII e da Gripe Espanhola, responsável pela infecção de um quarto da 

população mundial no início do século XX, considerada uma das epidemias mais 

mortais da história (SCHUELER, 2020). 

Segundo Almeida (2021), o desmatamento e a queima de combustíveis fósseis 

tornaram uma epidemia um acontecimento bem provável, visto que está levando os 

animais silvestres a ficarem mais próximos às civilizações, elevando o risco de algum 

vírus zoonótico se combinar com os animais para nos infectar, conforme comenta 

Ellwanger (2021):  

 
“Basta que as condições ecológicas sejam favoráveis e uma nova 
doença pode emergir. O problema não é a biodiversidade e, sim, as 
formas agressivas e desequilibradas pelas quais os humanos 
interagem com ela”. (ELLWANGER, 2021, apud ALMEIDA, 2021) 

 
 

3.1  Breve relato sobre a Covid-19 

 
 
A Covid-19 é uma doença infecciosa pertencente a uma família de vírus 

denominado coronavírus, que já infectava humanos antes da pandemia, causando 

sintomas leves de gripe, como tosse, dor de cabeça e garganta. O nome dessa família 

de organismos se dá por conta de sua aparência microscópica que lembra a de uma 

coroa. 

Segundo Gruber (2020), a coroa deste vírus é composta por uma proteína 

denominada Spike Protein (proteína S) que é responsável pela penetração nas células 

dos hospedeiros e iniciar a infecção (figura 5). Nesse sentido, Cuffari (2021, tradução 

nossa)8 comenta que “sem a proteína S, vírus como o novo SARS-CoV-2 não seriam 

 
8 “Without the S protein, viruses like the novel SARS-CoV-2 would not be able to interact with the cells 

of potential hosts like animals and humans to cause infection. As a result, the S protein represents an ideal 
target for vaccine and antiviral research endeavors.” 
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capazes de interagir com células de hospedeiros potenciais, como animais e 

humanos, para causar infecção.” 

 
Figura 1 - Estrutura de uma partícula viral de um coronavírus 

 

Fonte: Adaptado de Orpheus FX / Shutterstock.com 

 

Nas últimas décadas, muitos coronavírus que infectam uma gama de 

hospedeiros, de mamíferos a pássaros, foram identificados em animais que não tem 

relação nenhuma, sugerindo o salto desses vírus entre as espécies, mostrando o quão 

perigosa as zoonoses9 são para os seres humanos, dado a capacidade que possuem 

para infectar novos hospedeiros a partir de sua evolução viral (BELOUZARD et al., 

2012).  

Quanto a sua evolução, à medida que esses são expostos à seleção natural do 

ambiente, sofrem mutação e evoluem a ponto de possuir maior virulência e evitar a 

imunidade induzida de uma vacina. De acordo com Jaimes et al. (2020), 

taxonomicamente10 o SARS-CoV-2 é classificado como um betacoronavírus e de 

acordo com a sua linhagem, está intimamente relacionado ao vírus da SARS (figura 

6), também responsável por um surto global em novembro de 2002. 

 

 

 

 
9 A Organização Mundial da Saúde (OMS) define a zoonoses como “Doenças ou infecções 

naturalmente transmissíveis entre animais vertebrados e seres humanos” (OMS, 2016). 
10 Taxonomia é o estudo científico responsável por determinar a classificação sistemática de diferentes 

coisas em categorias. 
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Figura 2 - Árvore filogenética do vírus SARS-CoV-2 

 

Fonte: Jaimes el al. (2020) 

 
Dessa forma, a pandemia da Covid-19 poderia ter sido combatida 

antecipadamente se comparada com a epidemia causada pela SARS no início do 

século, dado a semelhança virulenta da doença que abalou a Ásia. A crise sanitária 

causada pelo SARS-CoV fez com que o PIB da China recuasse em 1,1%, causando 

um estrago de praticamente 15 bilhões de dólares, enquanto os Estados Unidos foram 

impactados com uma redução de 0,1% no PIB (figura 7). 

Além disto, é necessário ressaltar que a participação da China no cenário global 

no início dos anos 2000 é bem diferente do cenário atual. Em 2000 sua participação 

internacional era de 3,6% e saltou para aproximadamente 18% em 2020 (RIVEIRA, 

2020), e a cidade berço da doença, Wuhan, que se localiza estrategicamente entre as 

maiores cidades do país, sendo um importante centro industrial, pioneira em novas 

tecnologias e abrigando grandes empresas automobilísticas foi a primeira a sentir o 

impacto da doença (SODRÉ, 2020). 
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Gráfico 5 - Impacto do surto da SARS no PIB dos países 

 

Fonte: Reuters Graphics [20--] 

 
 

3.2  A origem da doença e os modos de transmissão para humanos 

 
 
Segundo um relatório da Organização Mundial da Saúde (OMS) publicado no 

primeiro semestre de 2021, os estudos apresentados por diversos pesquisadores 

indicam quatro possíveis cenários que culminaram na crise sanitária vivenciada 

atualmente: Transmissão zoonótica direta (contágio direto de animal para humano), 

introdução por meio de um hospedeiro intermediário seguido por transmissão 

zoonótica (um animal intermediário entre um animal infectado e o humano), infecção 

através de alimentos ou introdução por meio de um acidente de laboratório (OMS, 

2021). 

Os pesquisadores elaboraram uma avaliação de risco qualitativa para descobrir 

quais dessas opções é a mais provável de ter ocasionado esta doença. As duas 

opções mais prováveis envolvem transmissão direta de um mamífero para o ser 

humano, mostrando o perigo das zoonoses para a humanidade decorrente da relação 
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desgastada do capitalismo com a natureza, fonte da exploração excessiva de 

commodities (LAPORTA e PRIST, 2020).  

Na hipótese de transmissão direta, considera-se que um animal hospedeiro 

transmitiu a doença para um humano e este transmitiu diretamente para outro 

humano, enquanto na transmissão via hospedeiro intermediário, o SARS-CoV-2 é 

disseminado de um animal para outro animal e, após isto, ocorre a o alastramento em 

seres humanos (OMS, 2021). O relatório classificou esses dois cenários como 

provável e muito provável, respectivamente. Se estas proposições se confirmarem, é 

razoável considerar que o desmatamento é uma das causas prováveis para o 

surgimento do novo coronavírus, já que as áreas onde os principais hospedeiros da 

doença vivem não estivessem sido desmatadas, este vírus continuariam isolados em 

florestas fechadas, longe da população (LAPORTA e PRIST, 2020). 

Na hipótese de o contágio ter ocorrido através alimentos, a transmissão 

acontece via embalagens contaminadas de produtos congelados, também fruto de 

zoonose. Entretanto, pesquisadores classificaram essa hipótese como “possível”, 

dado que a probabilidade de uma contaminação desse tipo se mostra muito baixa, 

visto que a produção industrial de alimentos possui rigorosos critérios de higiene e é 

regularmente auditada. 

No último cenário de estudo, a OMS (2021) considera a evolução do vírus em 

laboratório, seguida de infecção acidental por parte da equipe em atividade. Apesar 

de raros, os acidentes de laboratório podem acontecer, principalmente porque muitos 

laboratórios ao redor do mundo estão trabalhando com morcegos decorrente dos 

surtos causados nos últimos anos, com a SARS e MERS. Estes acidentes podem 

ocorrer por conta de negligência ou práticas inadequadas de segurança. 

Segundo a OMS (2021, p. 119, tradução nossa)11, “a cepa CoV RaTG13 mais 

próxima conhecida (96,2%) do SARS-CoV-2 detectada em esfregaços anais de 

morcegos foi sequenciada no Wuhan Institute of Virology”. Segundo o relatório, este 

laboratório mudou-se para um novo local próximo ao mercado de Huanan. 

Entretanto, ainda segundo o relatório, “os três laboratórios em Wuhan 

trabalhando com diagnóstico de CoVs e desenvolvimento de vacina tinham 

instalações de nível de biossegurança de alta qualidade (BSL3 ou 4)” (OMS, 2021, p. 

 
11 "The closest known CoV RaTG13 strain (96.2%) to SARS-CoV-2 detected in bat anal swabs have been 

sequenced at the Wuhan Institute of Virology." 
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119, tradução nossa)12. Por esse motivo, os pesquisadores consideraram que uma 

origem laboratorial seria extremamente improvável. 

 
 

3.3  Correlações entre a pandemia e a política 

 
 
Para muitos, a pandemia causada pela Covid-19 pegou o mundo de surpresa, 

entretanto, Ramonet (2020) considera que não foi tão de surpresa assim. Segundo 

ele, as pandemias recentes como a SARS e MERS nos mostraram as proporções 

incontroláveis que estas doenças desconhecidas podem tomar, causando milhares de 

mortes ao redor do globo (RAMONET, 2020). O segundo ponto é que pesquisadores 

já haviam alertado as autoridades quanto ao surgimento de um novo vírus com 

potencial pandêmico e que os países não estavam preparados para enfrentamento de 

uma possível pandemia.  

A análise mais antecipada sobre o assunto seria de um documento enviado à 

Casa Branca em novembro de 2008, intitulado de “Global Trends 2025: A Transformed 

World”, fruto de um trabalho de diversos especialistas de todos os cinco continentes 

do planeta. O estudo visa estimular o pensamento estratégico de longo prazo, 

identificando as principais tendências globais para o futuro para que auxilie os 

tomadores de decisão a enxergar o rumo que os eventos globais estão tomando, a 

fim de identificar oportunidades de intervenções políticas para alterar alguns desses 

eventos pontuais. O documento aponta com precisão que até o ano de 2025 teríamos 

um problema com o surgimento de um novo vírus que causaria uma pandemia global, 

caso não desenvolvêssemos soluções adequadas para combate: 

 
“O surgimento de uma doença respiratória humana nova, altamente 
transmissível e virulenta, para a qual não há contramedidas 
adequadas, pode iniciar uma pandemia global. Se uma doença 
pandêmica surgir até 2025, a tensão e os conflitos internos e 
internacionais se tornarão mais prováveis à medida que as nações 
lutam - com capacidades degradadas - para controlar o movimento 
das populações que buscam evitar a infecção ou manter o acesso aos 
recursos.” (FINGAR, 2008, p. 75, tradução nossa)13. 

 
12 "The three laboratories in Wuhan working with either CoVs diagnostics and/or CoVs isolation and 

vaccine development all had high quality biosafety level (BSL3 or 4)." 
13 "The emergence of a novel, highly transmissible, and virulent human respiratory illness for which 

there are no adequate countermeasures could initiate a global pandemic. If a pandemic disease emerges by 
2025, internal and cross-border tension and conflict will become more likely as nations struggle—with 
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Além disso, alertou-se quanto ao ambiente mais propício para o surgimento do 

possível surto respiratório. Dado que a manifestação de uma doença com potencial 

pandêmico deriva de uma mutação genética das cepas de doenças que já circulam 

no reino animal, Fingar (2008) sugere que: 

 
“Se uma doença pandêmica surgir, provavelmente ocorrerá primeiro 
em uma área marcada por alta densidade populacional e estreita 
associação entre humanos e animais, como muitas áreas da China e 
do Sudeste Asiático, onde as populações humanas vivem próximas ao 
gado. Práticas não regulamentadas de criação de animais podem 
permitir que uma doença zoonótica como o H5N1 circule nas 
populações de gado - aumentando a oportunidade de mutação em 
uma cepa com potencial pandêmico. Para se propagar com eficácia, 
uma doença teria que ser transmitida a áreas de maior densidade 
populacional.” (FINGAR, 2008, p. 75, tradução nossa)14 

 

Nesse cenário, uma demora da identificação do surto seria ideal para o 

alastramento repentino da doença e por mais que se restringissem as viagens 

internacionais, os indivíduos com sintomas leves ou assintomáticos seriam 

responsáveis por levar a doença para os demais continentes. Tudo isso aliado a 

ausência de uma vacina eficaz, tornaria o planeta inteiro vulnerável a infecção, 

gerando um grande impacto econômico mundial e matando milhões de pessoas 

(FINGAR, 2008).  

Desta forma, fica evidente as advertências dos pesquisadores aos governos, 

alertando sobre o modo de produção utilizado, baseado na exploração excessiva da 

natureza, ação que permite que os vírus consigam alcançar a mutação necessária 

para infectar a população humana rapidamente a nível global. Um informe mais 

recente acerca do assunto elaborado pelo Pentágono à Casa Branca, avisava sobre 

a precariedade do sistema de saúde dos Estados Unidos da América e o risco que 

isso representava caso surgisse uma nova doença respiratória, principalmente se 

relacionada à Influenza, nesse sentido o documento apontou os principais recursos a 

serem demandados em caso de um surto pandêmico: 

 
 

degraded capabilities—to control the movement of populations seeking to avoid infection or maintain access 
to resources." 

14 "If a pandemic disease emerges, it probably will first occur in an area marked by high population 
density and close association between humans and animals, such as many areas of China and Southeast Asia, 
where human populations live in close proximity to livestock. Unregulated animal husbandry practices could 
allow a zoonotic disease such as H5N1 to circulate in livestock populations—increasing the opportunity for 
mutation into a strain with pandemic potential. To propagate effectively, a disease would have to be 
transmitted to areas of higher population density." 
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“Uma doença operacionalmente significativa tem sérias implicações 
para a segurança nacional dos Estados Unidos. Essas implicações 
para a segurança nacional podem incluir graves consequências 
econômicas, políticas e sociais, tanto doméstica quanto 
internacionalmente. Haverá interesses conflitantes por recursos 
globalmente. A competição e a escassez de recursos incluirão MCM 
(por exemplo, vacinas, antimicrobianos e preparações de anticorpos), 
MCM não farmacêutico (por exemplo, ventiladores, dispositivos, 
equipamentos de proteção pessoal, como máscaras faciais e luvas), 
equipamento médico e apoio logístico. Isso terá um impacto 
significativo na disponibilidade da força de trabalho global.” 
(PENTÁGONO, 2017, p.11, tradução nossa)15. 

 
Por fim, de acordo Senhoras (2020a, p. 33), “as epidemias fazem parte da 

realidade de um mundo cada vez mais globalizado, gerando uma série de 

sensibilidades e vulnerabilidades biológicas aos Estados Nacionais”. 

Diante do exposto, quanto a possível origem da doença e os alertas a respeito 

de surtos cada vez mais prováveis no longo prazo, faz-se necessário um plano para 

prevenção de novas pandemias. Segundo um artigo científico publicado pela revista 

Science, o valor estimado dos custos de ações propostas para prevenção gira em 

torno de 22 a 31 bilhões de dólares por ano e o valor presente estimado para estes 

custos de prevenção por 10 anos representaria apenas 2% dos custos demandados 

para combater a pandemia da Covid-19 (DOBSON et al., 2020). Ou seja, o custo para 

se resguardar de uma possível pandemia é nitidamente inferior ao custo de se 

combater uma pandemia em curso. 

 
 

3.4  Os impactos na economia 
 
 
Em virtude da negligência quanto a prevenção e propagação do vírus, o 

impacto desta doença trouxe severas consequências à economia. Devido ao mundo 

globalizado atual, os danos a curto prazo logo surgiram, abalando as cadeias de 

suprimentos globais e alastrando as tendências negativas do crescimento global 

 
15 "An operationally significant disease has serious national security implications for the Unites States. 

Theses national secutity implications may include severe economic, political, and social consequences both 
domestically and internationally. There will be competing interests for resources globally. Competition for, and 
scarcity of resources will include MCM (e.g. vaccines, antimicrobials, and antibody preparations), non-
phamaceutical MCM (e.g. ventilators, devices personal protective equipment such as face masks and gloves), 
medical equipment, and logistical support. this will have a significant impact on the availability of the global 
workforce." 
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(SENHORAS, 2020b, p. 40). A seguir, é explanado algumas das sequelas deixadas 

pela pandemia.  

 
 

3.4.1 Choques de oferta e demanda 
 
 
A oferta e a demanda são forças que agem mutuamente e ditam o ritmo da 

economia. Em suma, é definida pela quantidade de produtos disponibilizados pelas 

empresas e a quantidade de bens e serviços que os consumidores estão dispostos a 

comprar, respectivamente (ETULAIN, 2019). 

Uma característica importante dessa crise é pontuada por Junior e Rita (2020), 

o seu gatilho. Afinal o choque de oferta não foi estimulado por problemas econômicos 

de produção ou por conta de bolhas financeiras e de crédito. A peculiaridade se deu 

por conta das intervenções de distanciamento social imposta por todos os países do 

mundo, com o objetivo de reduzir a disseminação do vírus e “diluir” a contaminação 

da população ao longo do tempo (figura 12), permitindo que todos recebessem 

tratamento adequado, que segundo Houvèssou et al. (2021) culminou em efeitos 

positivos para os países que adotaram de início, enquanto países como Brasil e EUA 

continuaram o aumento nos casos por não adotarem as medidas a nível nacional. 

 
Gráfico 6 - Curva Pandêmica de Contaminação 

 

Fonte: Adaptado de Gourinchas (2020) 
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Entretanto, por mais que estas medidas sejam essenciais no ponto de vista da 

saúde pública, estas restrições impostas à circulação, independente do grau, 

provocaram impactos macroeconômicos consideráveis, dado que muitas empresas 

foram obrigadas a fechar temporariamente as portas e milhões de trabalhadores 

deixaram de produzir durante algum tempo. À vista disso, Gourinchas expõe porque 

a economia sofre com tais medidas: 

 
“Uma economia moderna é uma rede complexa de partes 
interconectadas: funcionários, empresas, fornecedores, 
consumidores, bancos e intermediários financeiros... Todo mundo é 
funcionário, cliente, credor etc. de outra pessoa... Uma parada 
repentina como a descrita acima pode facilmente desencadear uma 
cadeia em cascata de eventos, alimentados por decisões 
individualmente racionais, mas coletivamente catastróficas.” 
(GOURINCHAS, 2020, p. 3, tradução nossa)16. 

 
Nesse sentido, Baldwin e Di Mauro (2020, p. 11) comentam que em uma 

economia simplificada, as famílias possuem a mão-de-obra e vendem para as 

empresas esta força de trabalho em troca do salário, que é utilizado para comprar 

bens produzidos pelas empresas que utilizam a força de trabalho das famílias ou são 

poupados para investimento no mercado financeiro. Segundo o autor, “uma 

interrupção do fluxo em qualquer lugar causa uma desaceleração em todos os 

lugares” (BALDWIN e DI MAURO, 2020, p.11, tradução nossa)17. 

Na figura abaixo (figura 13), Baldwin e Di Mauro (2020) elucidam de forma 

didática como o dinheiro circula na economia e onde são os pontos de choque, 

causados por qualquer interrupção. Primeiramente, as famílias que não recebem os 

seus pagamentos acabam diminuindo seus gastos e poupança, o que contribui para 

a queda na demanda doméstica e estrangeira, visto que a procura por produtos 

importados também declina. Esta redução da demanda afeta as cadeias de 

abastecimento internacional e doméstica, que também tem como gatilho a contração 

da produção causada pela limitação da força de trabalho. 

 
 
 

 
16 “A modern economy is a complex web of interconnected parties: employees, firms, suppliers, 

consumers, banks and financial intermediaries… Everyone is someone else’s employee, customer, lender etc…  
sudden stop like the one described above can easily trigger a cascading chain of events, fueled by individually 
rational but collectively catastrophic decisions.” 

17 "In short, a flow disruption anywhere causes a slowdown everywhere." 
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Figura 3 - Fluxo do dinheiro na economia 

 

Fonte: Adaptado de Baldwin e Di Mauro (2020) 

 
A falência de empresas é outro ponto comentado por Baldwin e Di Mauro 

(2020), visto que essas têm seu fluxo de caixa afetado por conta de fatores que 

suprimem a renda das famílias. Quando as empresas quebram, os trabalhadores 

ficam sem renda, logo os gastos e investimentos das famílias se contraem, o que 

acaba afetando também o setor financeiro que por sua vez deixa de injetar recursos 

para as empresas continuarem investindo em seu crescimento. Por fim, o governo 

também é afetado por conta da baixa arrecadação de impostos, visto que o fluxo da 

renda acaba sendo interrompido. 

 
 

3.4.2 O impacto da pandemia nos PIB’s 

 
 
Podendo ser considerado o termômetro da economia, o PIB mede a geração 

de riqueza de um país em determinado período e é útil na avaliação do crescimento 

da economia. Assim sendo, Rabelo define como “o somatório de todos os bens e 

serviços finais produzidos em um determinado país durante um ano” (RABELO, 2007, 

p. 14). Ou seja, o PIB também serve de indicador para a geração de empregos, visto 

que considera o consumo das famílias e investimentos das empresas. Se a economia 

expande, a demanda aumenta e o trabalho também. 
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Bosquerolli et al. (2020) comentam que “o ano de 2020 foi marcado por uma 

drástica mudança pela qual a população teve que se acostumar, ou seja, com a 

pandemia de Covid-19 as pessoas tiveram que adotar medidas de isolamento social, 

gerando uma queda na economia”. E nessa queda da economia, segundo dados da 

OCDE, apenas a China apresentou um crescimento econômico em 2020, se 

comparado ao ano anterior (figura 14), apesar de apresentar o pior desempenho do 

país nos últimos 44 anos (FOLHA DE SÃO PAULO, 2021).  

 
Gráfico 7 - Variação percentual do PIB entre 2019 x 2020 

 

Fonte: O próprio autor, baseado em dados da OECD (2021) 
 
Outro país que se destaca, por ser uma potência mundial, são os Estados 

Unidos que recuaram 3,5% em relação ao ano anterior, queda que não acontecia 

desde a Segunda Guerra Mundial (FOLHA DE SÃO PAULO, 2021b). 

De forma geral, a pandemia afetou o desempenho do PIB de todos os países, 

entretanto, o declínio foi menor do que o esperado, de acordo com o último relatório 

de 2020 divulgado pelo FMI (Fundo Monetário Internacional) em outubro, o World 

Economic Outlook (figura 15). 
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Gráfico 8 - Projeção do PIB mundial em outubro de 2020 

 

Fonte: O próprio autor, baseado em dados do FMI (2020) 

 
Percebe-se que o único país, dentre os apresentados, que apresentou uma 

queda praticamente em linha com a última projeção divulgada foi a Inglaterra que 

registrou um tombo de 9,9% enquanto se previa um declínio de 9,8%. 

 
 

3.4.3 A pandemia e o sistema financeiro 

 
 
Diante do exposto até o momento, a instabilidade econômica e incertezas que 

a doença trouxe provocaram uma grande volatilidade no mercado financeiro, gerando 

estragos nas bolsas de valores mundiais. O índice S&P 500 VIX18 (figura 16), 

conhecido como o índice do medo, alcançou níveis de oscilação próximos aos da crise 

do Subprime, no auge do pânico, em 2020. 

 

 

 
18 O índice VIX mede o preço das opções das ações que compõem o índice S&P 500. Dessa forma, esse 

índice mede as expectativas em relação às 500 ações do Standard & Poor’s pelos 30 dias seguintes. O índice 
ficou conhecido por medir a volatilidade do mercado em tempo real e por isso é utilizado como um indicador 
de risco, o seu cálculo se dá através de uma fórmula totalmente automatizada, onde são usadas uma série de 
dados de compra e venda de ações. (REIS, 2019) 
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Gráfico 9 - Índice de volatilidade S&P 500 

 

Fonte: TradingView (2021) 
 
Isso levou à uma liquidação desenfreada de ativos financeiros, causando um 

derretimento das bolsas mundiais (figura 17), descrito por Roubini como “a queda mais 

rápida de todos os tempos” (ROUBINI, 2020, tradução nossa)19.   

 
Gráfico 10 - Perdas de valor de mercado das principais Bolsas de 

Valores 

 

Fonte: O próprio autor, baseado em dados da Investing.com (2021) 
 

 
19 “The fastest such decline ever.” 
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De acordo com Mendes e Lino (2021), tais quedas refletem a transferência do 

capital dos investidores para reservas tradicionais de valor: 

 
“IBOVESPA (São Paulo), FTSE-MIB (Milão), NYSE (NY), Dow Jones 
(NY), FTSE 100 (Londres), Nikkei (Tóquio), Nasdaq (NY) e SSE 
(Xangai) são alguns exemplos que perderam valor, pois os 
investidores internacionais, diante das instabilidades econômicas e 
incertezas advindas do COVID-19, retiram seus recursos para investir 
principalmente em dólar e ouro, reservas tradicionais para um 
ambiente altamente volátil no mercado.” (MENDES e LINO, 2021, p. 
300, tradução nossa)20. 

 
 

3.4.4 Impactos em alguns setores 

 
 
A pandemia afetou todos os setores da economia, porém, com intensidades 

diferentes. Aqueles setores que dependiam da presença física dos consumidores 

foram os mais impactados e precisaram se reinventar para sobreviver, migrando para 

o mundo digital. 

 
 

3.4.4.1 Entretenimento 

 
 
Em 2020 os cinemas e teatros tiveram um baque, visto que estúdios de 

produção precisaram fechar temporariamente, contudo, o público que foi forçado a 

ficar em casa passou a consumir mais conteúdos digitais e de televisão. A receita 

global de 2020 relacionada ao entretenimento teatral e doméstico/móvel recuou 18% 

em relação ao ano anterior, atingindo o menor valor de arrecadação desde 2016, com 

um faturamento de 80,8 bilhões de dólares (figura 18). 

Este número foi comprimido principalmente por conta da queda de receita 

teatral que totalizou 71%, enquanto o entretenimento digital cresceu 31% e foi 

responsável por 76% da receita total. Enquanto isso a receita de mídia física (Blu-ray 

e DVD) continua em declínio constante. 

 

 
20 “IBOVESPA (São Paulo), FTSE-MIB (Milan), NYSE (NY), Dow Jones (NY), FTSE 100 (London), Nikkei 

(Tokyo), Nasdaq (NY) and SSE (Shanghai) are some examples that have lost value, as international investors, in 
view of the economic instabilities and uncertainties arising from COVID-19, withdraw their funds to invest 
mainly in dollar and gold, traditional reserves for a highly volatile environment in the market.” 
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Gráfico 11 - Receita global de Teatro e Entretenimento doméstico/móvel 
(em bilhões de dólares) 

 

Fonte: O próprio autor, baseado em dados da Motion Picture Association (2021) 
 
 

3.4.4.2 Varejo 
 
 
A partir de março de 2020 o varejo começou a se transformar, passando de 

lojas físicas para compras online, acelerando a transformação digital do setor. O 

tráfego de pedestres nas lojas evidentemente despencou (figura 19). 

 
Gráfico 12 - Tráfego mensal de pedestres nos EUA 2020x2019 

 

Fonte: O próprio autor, baseado em dados da Placer.ai apud Retail Dive (2021) 
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Com isso, a participação do e-commerce que deveria aumentar ao longo dos 

anos e representar parte significativa das vendas, cresceu abruptamente em 2020 e 

acelerou esse processo (figura 20), registrando um aumento de 32,5%, quase o dobro 

do que vinha crescendo anualmente desde 2016 (SALPINI, 2021). 

 
Gráfico 13 - Vendas do e-commerce (em bilhões de dólares) 

 

Fonte: O próprio autor, baseado em dados da Placer.ai apud Retail Dive (2021) 
 

 
3.4.4.3 Turismo 

 
 
O turismo foi um dos setores que mais sofreram em 2020 com uma perda de 

4,5 trilhões de dólares, saindo de uma contribuição ao PIB mundial de 10,4% para 

5,5% (WTTC, 2021). De acordo com a Organização Mundial do Turismo (2021a), este 

foi o pior ano da história do turismo, com um bilhão de chegadas internacionais a 

menos que o ano de 2019, registrando uma queda de 74% (figura 21). 

Por conta disso, a receita proveniente dos gastos de visitantes internacionais 

sofreu um baque de 930 bilhões de dólares, dado que os turistas gastaram cerca de 

536 bilhões de dólares em 2020, frente à 1.466 bilhões de dólares no ano anterior 

(OMT, 2021b). 
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Gráfico 14 - Queda nas chegadas de turistas internacionais por região 
2020 x 2019 

 

Fonte: O próprio autor, baseado em dados da OMT (2021) 
 

 
3.4.4.4 Construção Civil 

 
 
O setor da construção no Brasil mantinha uma queda moderada no nível de 

atividade e emprego no início de 2020 e sofreu uma queda brusca a partir de março 

de 2020, mês que marca o início dos impactos da pandemia (figura 22). Entretanto, 

os números foram melhorando ao decorrer dos meses, até que a utilização da 

capacidade operacional atingisse o maior nível do mês de dezembro desde 2014 (CNI, 

2020), provavelmente um reflexo de construtoras querendo recuperar o atraso em 

obras que ficaram paradas ao longo do ano. 

 

Gráfico 15 - Evolução da atividade, emprego e capacidade de operação 

 

Fonte: O próprio autor, baseado em dados da Confederação Nacional da Indústria (2020) 
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3.5  Considerações finais 

 
 

A apreciação teórica a respeito da natureza e os impactos das crises 

econômicas, realizada na primeira parte deste trabalho, possibilitou a compreensão 

dos gatilhos que levam aos desequilíbrios econômicos e como estes eventos 

repercutem negativamente na economia. 

Este capítulo se propôs a apresentar como uma pandemia consegue abalar a 

economia e produzir prejuízos semelhantes às crises da literatura tradicional expostas 

preliminarmente. Mello et al. (2020) comentam que geralmente em crises financeiras, 

como a que ocorreu em 2008, os bancos centrais atuam para reverter o prejuízo no 

setor financeiro antes que a crise afete bruscamente a produção. Entretanto, na atual 

crise, que iniciou no ambiente real, as autoridades monetárias não conseguem atuar 

de forma tão imponente com a finalidade de reestabelecer a atividade produtiva.  

Nesse sentido, a pandemia expôs principalmente a vulnerabilidade da 

globalização, que tornou as cadeias logísticas mais complexas e as nações mais 

dependentes entre si. Este modelo capitalista baseado na especialização e eficiência, 

proporcionou um crescimento da produção global, mas também sofreu justamente 

pela sua essência, fundamentado pela distribuição da produção em vários países. 

Desta forma, a suspensão da produção de alguns fabricantes é capaz de impactar 

todo um setor da economia por exemplo. (FARRELL e NEWMAN, 2020)
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4 AÇÕES NECESSÁRIAS PARA RESTABELECER A NORMALIDADE 

 
 

A apresentação dos impactos causados pela pandemia, evidencia que os 

danos mais severos da Covid-19 ocorreram em seu início, quando o mundo se 

encontrava bastante despreparado para um surto global. Em 2021, os mercados 

apresentaram recuperação no primeiro trimestre, se comparado com o mesmo 

período do ano anterior (figura 23). No entanto, a projeção do desempenho global até 

2022 ainda não é suficiente segundo o último relatório divulgado pela OECD, onde é 

comentado que “a economia global permanece abaixo de sua trajetória de 

crescimento pré-pandemia e em muitos países da OCDE os padrões de vida até o 

final de 2022 não estarão de volta ao nível esperado antes da pandemia”. (OECD, 

2021, tradução nossa)21 

 
Gráfico 16 - Variação percentual do PIB 1T20 x 1T21 

 

Fonte: O próprio autor, baseado em dados da OECD (2021) 

 

Além dos prejuízos causados anteriormente, isso se deve ao fato de ainda 

possuirmos menos de um terço da população vacinada na média dos países de alta 

renda (MCPHILLIPS, 2021) e não se saber ao certo quanto tempo de imunização as 

 
21 “The global economy remains below its pre-pandemic growth path and in too many OECD countries 

living standards by the end of 2022 will not be back to the level expected before the pandemic.” 
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vacinas aplicadas até o momento oferecem e como ela varia de pessoa para pessoa 

(OMS, 2021). 

Portanto, é razoável afirmar que ainda precisaremos conviver com esta doença 

por um bom tempo, visto que o fim dela só será decretado com a queda elevada dos 

números de casos, de forma que o vírus passe para a classificação endêmica22 (VIVA 

BEM, 2021). Desta forma é preciso se adaptar à nova realidade na qual o mundo se 

encontra, uma vez que a Covid-19 pode ser um marco histórico para o início do século 

XXI, segundo a antropóloga a historiadora Lilia Schwarcz (apud MARIANE, 2020). 

 
 

4.1  Criando economias mais resilientes 

 
 
No ano de 2020, os governos do mundo inteiro agiram de forma rápida para 

mobilizar recursos em combate à COVID-19. Segundo um levantamento do Bank of 

América, a injeção de estímulos soma 25 trilhões de dólares e representa 29% do PIB 

global de 2019 (COSTA, 2020). Estes valores nos mostram que lidar com uma 

pandemia custa caro no quesito econômico e social, sendo necessário a 

implementação de medidas que enrijeçam as economias. 

 
 
4.1.1 A importância de um futuro mais sustentável 

 
 

Com a população mundial crescendo cada vez mais, o ritmo de produção 

econômica teve um expressivo aumento para satisfazer a demanda de bem-estar 

humano. Segundo Khatri et al. (2020), mais da metade do PIB mundial são altamente 

ou moderadamente dependente da natureza, o que significa, portanto, que as 

economias são bastante vulneráveis às perturbações climáticas fruto do esgotamento 

da natureza. 

A dependência da natureza varia bastante dependendo do setor e em alguns 

casos esse vínculo pode estar oculto, necessitando de recursos naturais através das 

cadeias de abastecimento (figura 24). 

 

 
22 “Ocorre quando uma doença se manifesta com frequência em determinadas regiões, geralmente 

provocada por circunstâncias ou causas locais.” (SANCHES, 2021) 
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Gráfico 17 - Dependência da natureza por setor, em % de Valor Agregado 
Bruto23 

 

Fonte: Khatri et al. (2020) 

 
É possível perceber que mais de 30% dos vinte e dois setores listados acima 

são totalmente dependentes da natureza de forma direta, sendo composto por 

agricultura, alimentos/bebidas, construção e eletricidade, atividades econômicas 

extremamente importantes para a economia.  

Essa alta exposição à natureza soa um alerta em relação ao risco de perdas 

significativas em caso de declínio na capacidade de fornecimento de insumos pelo 

meio ambiente, já que o ritmo de degradação da natureza é preocupante. Estima-se 

que a atividade humana já destruiu quase um terço da área florestal global, além de 

metade dos recifes de corais em todo o planeta (figura 24), o que contribui também 

para as mudanças climáticas que estão ocorrendo no planeta. 

 

 

 

 
23 A Valor Agregado Bruto é uma métrica que determina o valor que uma atividade agrega aos bens e 

serviços consumidos no seu processo produtivo (KENTON, 2021). 
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Figura 4 - O que a ação humana já causou à natureza 

 

Fonte: Khatri et al. (2020) 

 

Por conta disso, é necessário direcionar subsídios para fomentarmos uma 

agricultura mais sustentável e regenerativa, que contribua com a absorção de 

carbono, redução das emissões de diversos gases do efeito estufa, além de melhorar 

a saúde do solo e sua biodiversidade (TOOP, 2020). Caso não haja nenhuma medida 

de enfrentamento contra essas alterações naturais que culminam em mudanças 

climáticas, mais 100 milhões de pessoas podem entrar na zona da pobreza na próxima 

década, segundo o World Bank Group (2021).  

Portanto, além de contribuir para a manutenção do planeta, regiões que foquem 

em economias mais verdes, com baixo teor de carbono, ainda poderiam criar cerca 

de 65 milhões de novos empregos até o final da década (ONU, 2018). 

 
 
4.1.2 O mercado de trabalho pós-covid 

 
 

Em relação ao mercado de trabalho, houve uma mudança significativa no modo 

de produção, principalmente na questão do aspecto de trabalho presencial. Os postos 

de trabalho que necessitam de maior proximidade física (figura 24), provavelmente 

serão os que mais sofrerão mudanças de acordo com a mudança nos modelos de 

negócios por conta da Covid-19. (LUND, 2021) 
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Gráfico 18 - Proporção da proximidade física de acordo com a categoria 
de trabalho 

 

Fonte: O próprio autor, baseado em dados de Lund et al. (2021) 

 

Os trabalhadores mais vulneráveis, que ocupam estes cargos de atendimento 

mais direto ao consumidor como os de alimentação, vendas físicas e suporte 

administrativo por exemplo, serão os mais afetados, principalmente pelo expressivo 

crescimento do e-commerce, além da constante automação de funções mais simples. 

Em 2020, o crescimento das vendas via comércio eletrônico foi de quase 28% no 

mundo todo (figura 25). Em contrapartida, empregos relacionados à logística e 

transporte deverá aumentar, porém este crescimento não deverá suprir a perda de 

trabalhos de baixa remuneração. (ibidem) 

 
Gráfico 19 - Crescimento do e-commerce em 2020 

 

Fonte: O próprio autor, baseado em dados do eMarketer (2021) 
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Por conta disso, segundo Lund et al. (ibidem), “mais da metade dos 

trabalhadores de baixa remuneração desempregados precisarão adquirir habilidades 

diferenciadas e migrar para ocupações em faixas salariais mais altas para permanecer 

empregados”. Isso se deve ao fato de que as competências exigidas no futuro serão 

voltadas para a tecnologia e habilidades emocionais, enquanto atividades mais 

básicas declinarão (figura 26). 

 

Gráfico 20 - Mudança na participação do total de horas de trabalho das 
habilidades no cenário pós-covid 

 

Fonte: Adaptado de Lund et al. (2021) 

 
 

Isso mostra que a desigualdade tende a aumentar dado que a expectativa é de 

crescimento em cargos de maior especialização ao mesmo tempo que teria um 

declínio em ocupações de menor remuneração. Portanto, para alcançar uma 

recuperação sustentável, é preciso capacitar as pessoas para os empregos do futuro, 

de forma que se tornem mais acessíveis aos cidadãos e melhore a vida das pessoas. 

Esta é a melhor forma de impulsionar o crescimento e desenvolvimento econômico, 

preparando melhor os indivíduos, investindo em qualificação profissional, oferecendo 

trabalhos mais justos e dignos, além de investir em um trabalho decente e sustentável 

que providencie um crescimento centrado no indivíduo (RYDER E SAMANS, 2019). 
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4.1.3 Resiliência digital 
 
 

Mediante os bloqueios sociais impostos pela covid-19, a tecnologia que antes 

era uma facilitadora para o crescimento das empresas, passou a ser fundamental para 

a continuidade de grande parte dos negócios ao redor do mundo, possibilitando que 

colaboradores desempenhem seus trabalhos de casa.  

Diante disso houve uma aceleração na digitalização das empresas, como 

evidencia uma pesquisa realizada com alguns CEOs, conduzida pela revista Fortune 

e Deloitte, mostrando que 77% dos diretores executivos entrevistados concordam que 

a transformação digital de suas empresas foram aceleradas durante a pandemia 

(LAMBERT, 2020). 

Além disso, uma pesquisa global da McKinsey & Company mostrou que as 

empresas aceleraram a digitalização em relação às interações com os clientes (figura 

27), cadeias de suprimentos e operações internas de três a quatro anos, enquanto a 

participação de produtos digitais ou habilitados para o digital acelerou por volta de 

sete anos (LABERGE et al., 2020). 

 
Gráfico 21 - Porcentagem média das interações com clientes por meio 

digital 

 

Fonte: LaBerge et al. (2020) 

 
Em razão dessa aceleração, fica evidente que a tecnologia se mostrou um fator 

de resiliência para a economia global, já que a digitalização das empresas potencializa 

a integração do chão de fábrica ao pensamento estratégico da organização, elevando 

consideravelmente a produtividade (TOTVS, 2021). Porém, enquanto o mundo 
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caminha cada vez mais rápido para a indústria 4.024, preocupa a quantidade de 

pessoas que ainda não possuem contato com o meio digital, atualmente cerca de 40% 

da população mundial não possui acesso à internet25. À vista disso, é importante que 

haja um comprometimento do governo e empresas para enfrentar o desafio da 

inclusão digital, investindo em infraestrutura e capacitação das pessoas, dado que a 

negligência nesse sentido pode impactar no crescimento das empresas, uma vez que 

menos pessoas terão dinheiro para gastar com bens e serviços e terá necessidade de 

impostos mais altos para compensar o gasto crescente em previdência social 

(BALDWIN, 2020). 

 
 

4.2  Políticas fiscais sustentáveis 
 
 
Diferentemente da crise financeira de 2008, onde alguns países europeus 

adotaram políticas de austeridade para conter os impactos causados pela recessão, 

na pandemia o mundo inteiro deliberou por estimular as economias através de gastos 

públicos. Isso se deve ao fato de que optar por cortar gastos em um momento de 

recessão pode atrapalhar completamente a recuperação econômica, como aconteceu 

em alguns países europeus na crise de 2008, a exemplo da Grécia (figura 30). 

 
Gráfico 22 - PIB de países europeus antes e depois da crise de 2008 

 

Fonte: House, Proebsting e Tesar (2017) 

 
24 “A indústria 4.0 refere-se à rápida digitalização na manufatura atualmente. Trata-se da combinação 

de inovações e tecnologias digitais capazes de revolucionar a produção industrial.” (TOTVS, 2021) 
25 Segundo dados da Statista, em janeiro de 2021 havia 4,66 bilhões de pessoas ativas na internet, o 

que representa aproximadamente 60% da população mundial. (JOHNSON, 2021) 
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Os governos e bancos centrais injetaram quantias significativas nas economias 

e, de acordo com o Debtclock26 (figura 31), esse endividamento excedeu 100% da 

relação dívida/PIB em 6 das 9 maiores economias do mundo27. Portanto, essa dívida 

dos países atingiu níveis recordes e questiona-se como esse problema será 

solucionado no longo prazo, já que isso possivelmente seria o motivo da próxima crise 

financeira mundial, segundo a economista-chefe do Banco Mundial, Carmen Reinhart 

(FROUFE, 2021).  

 
Figura 5 - Endividamento das maiores economias do mundo 

 

Fonte: Debtclock (2021) 

 
Por este motivo, governos devem assumir uma postura proativa para evitar que 

problemas relacionados a dívida se tornem irreversíveis. A implementação de 

reformas tributárias e o apoio a países com risco de solvência até que se alcancem a 

sustentabilidade da dívida, são algumas alternativas para este cenário (KHARAS e 

 
26 Debtclock é um site americano que tem o propósito de informar a condição financeira de alguns 

países através de fórmulas complexas e valores verificados em fontes confiáveis. 
27 As 10 maiores economias em 2021 de acordo com o PIB, segundo o FMI são: Estados Unidos, China, 

Japão, Alemanha, Reino Unido, Índia, França, Itália, Canadá e Coreia do Sul respectivamente (DAMETTO, 2021). 
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DOOLEY, 2020). Aliado a isso, é necessário a partir de agora que os países definam, 

de forma diligente, os planos de gastos e déficits fiscais de forma que a dívida tome 

um rumo sustentável. 

 
 

4.3  Considerações finais 

 
 

Considerando o que foi exposto nesse capítulo, é possível concluir que a Covid-

19 trouxe uma série de mudanças significativas às economias, cuja adaptação é 

fundamental para que seja possível o reestabelecimento da economia mundial a 

patamares antes vistos. 

A pandemia ao mesmo tempo que restringiu nossa liberdade, nos fez evoluir 

em anos quanto à digitalização das empresas, o que de certa forma impacta 

diretamente no bem-estar da sociedade. Além disso, mostrou que é necessário 

observar a relação entre o modo de produção atual e a capacidade de fornecimento 

da natureza, de modo a evitar problemas crônicos irreversíveis que afetem o 

abastecimento das cadeias de produção. 

O fato é que esta doença mudou de forma profunda o sistema capitalista e o 

modo de produção atual, acelerando a transformação para a indústria 4.0, mostrando 

que será necessário que as economias incorporem permanentemente as 

transformações para retomar o crescimento. 
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5 CONCLUSÃO 

 

 

O desenvolvimento do presente estudo possibilitou uma compreensão de como 

as pandemias impactam nas economias, uma reflexão acerca das similaridades com 

as crises econômicas tipificadas e as atitudes imprescindíveis para estabelecer a 

economia de uma outra forma. Por se tratar de um problema que nasce no ambiente 

real da economia, é importante avaliar como contornar a crise sanitária em paralelo 

com a resolução dos impactos econômicos. 

De um modo geral, as pandemias trazem consequências bastante similares às 

crises tipificadas estudadas na literatura tradicional, mas a principal diferença se 

apresenta em seu gatilho, já que doenças como a covid-19 se alastram rapidamente 

e interrompem de forma repentina a produção, afetando a economia em modo 

cascata, já que afeta a produção, desemprega famílias, reduz o investimento privado, 

diminui a arrecadação de impostos e leva a falência de empresas. 

Nessa situação, os países de modo geral precisaram se endividar bastante 

para injetar dinheiro nas economias e auxiliar de forma emergencial as empresas e 

famílias, além de registrarem receitas menores fruto de uma baixa arrecadação de 

impostos durante o período de lockdowns. Diante desse cenário, é compreensível 

afirmar que pandemias são problemas consideráveis que causam impactos 

significativos na economia, a ponto de exigirem ações adequadas para a retomada do 

crescimento econômico. 

Mediante isso, são apresentadas quatro ações necessárias para reestabelecer 

a economia. Primeiro, faz-se necessário identificar formas de minimizar os impactos 

causados ao meio ambiente de forma a contribuir para a reversão da perda da 

natureza, visto que o ecossistema do planeta está sendo destruído e isso impactará 

diretamente os setores altamente dependentes. Além disso, é preciso capacitar a 

mão-de-obra menos qualificada para os empregos do futuro, que necessitam de maior 

especialização, visando aumentar a oferta de trabalho nesse sentido. Outrossim, as 

empresas necessitam priorizar investimentos em infraestrutura tecnológica para não 

comprometer seu crescimento, visto que o mercado de forma geral migrou para o 

digital. Por fim, é crucial que se adote políticas fiscais diligentes por parte dos países, 

para que as dívidas contraídas tomem um rumo sustentável à longo prazo. 
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