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Diz-se que a decisão de se sair de uma guerra é tão 

difícil como a de entrar nela. A situação em que nos 

encontramos com a pandemia do Covid-19 (em que não 

escolhemos entrar) e seus impactos em todos os setores 

da sociedade nos coloca esse enorme desafio. Em 

especial, ganham destaque as consequências na atividade 

econômica, que, argumentam alguns, podem ter reflexos 

ainda maiores que a própria pandemia. Assim, o tema 

precisa ser enfrentado levando-se em conta o tempo, a 

amplitude e a intensidade da doença na população, mas, 

também, e talvez sobretudo, como controlar e gerenciar 

economicamente os efeitos do surto.  

Em nossa sociedade (em situações ordinárias) não é 

aceitável a escolha de perda humana sob qualquer 

hipótese, muito menos estabelecer o valor da vida. 

Entretanto, isso não exime profissionais como médicos – 

em situação limite – serem obrigados a fazer escolhas 

capitais. Governantes também não, e em situações como a 

que vivemos, essa realidade se impõe e espera-se dos 

verdadeiros líderes decisões que contemplem alternativas 

ótimas (ainda que duras, sofridas). Neste momento, parece 

claro em vários estudos que o quadro de elevadíssima 

contaminação e provável alta demanda de tratamento de 

infectados, que poderão chegar ao estado crítico da 

doença, autorize a adoção de soluções mais extremas, 

capazes de ponderar perdas e ganhos em quadro de 

elevada incerteza. Isso, mesmo considerando que existem 

também aqueles mais céticos, que não acreditam na 

possibilidade de qualquer interferência realmente eficaz 

no processo de contaminação da população, razão por que 

o surto seguiria seu curso independentemente das ações 

tomadas, por seu efeito supostamente marginal. 

Para muitos de nós economistas, interpretar as 

situações em seus limites é um bom começo, porque em 

regra o quadro ótimo estará provavelmente entre essas 

duas situações. Em termos concretos, em nosso caso, as 

situações limites são as de total ou nenhum isolamento da 

população. A inconveniência da assunção dos riscos 

inerentes a ambas parece óbvia, e assim o desafio será 

encontrar uma posição intermediária, levando-se em 

consideração as restrições não somente econômico-

financeiras, mas também morais (indissociáveis da só 

cogitação de se pensar amenizar o que propõem aqueles 

que pretendem conferir ao problema tratamento 

exclusivamente vinculado às suas exigências 

epidemiológicas). Desta forma, ainda que alguns modelos 

indiquem uma alternativa sub-ótima sob enfoque do 

equilíbrio dinâmico do sistema, permitir que uma parcela 

da população morra em benefício de maiores efeitos na 

economia do país é uma excrecência em si. Assim, 

pressupõe-se a quarentena (com manutenção dos 

serviços essenciais) por limite máximo até o ápice da curva 

de contaminação. Essa a primeira hipótese, cuja 

consequência imediata é desenvolver mecanismos de 

funding (créditos adicionais extraordinários no orçamento) 

para arcar com todas as despesas imediatas e sequenciais 

dessa decisão. Essa consequência, contudo, é uma 

restrição em si, haja vista que existirá um limite desse 

financiamento e portanto um limite de tempo para que 

façamos o máximo possível com esses recursos. 

Felizmente, embora sob incerteza, os modelos apontam 

para um período crítico de aproximadamente dois meses. 

Assim, a construção de um modelo de phase-out 

ideal da quarentena, deveria focar quando a taxa marginal 

do índice de contaminação alcançasse o ponto de inflexão 

(taxa marginal = zero), com reserva para eventual 

possibilidade de reaparecimento da doença. A política 

óbvia, portanto, parece o lockdown temporário, seja pela 

perspectiva moral ou econômica. Ganhamos tempo. 

Tempo para achatar a curva de contaminação (e, com isso, 

diminuir mortes), e ganhar tempo para encurtar a curva 

com a descoberta de tratamento. 

Um modelo de phase-out pré-definido e 

organizado, além de responsável sob todos aspectos, é 

também uma obrigação do Estado. Sim, não somente 

porque a preservação da vida e segurança do povo são 
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direitos fundamentais, mas porque, com esta alternativa, o 

Estado faz uma retração econômica induzida, 

administrada, em que o seu apoio econômico à sociedade 

e a sua coordenação até o retorno à normalidade são 

essenciais. Essa parece a melhor solução dado o tempo 

decorrido e as nossas condições fáticas, que nos separam, 

por exemplo, da Coreia do Sul, que enfrentou o problema 

sem “fechar” sua economia. Não temos condições de 

reproduzir aqui ações como as de realizar teste universal 

da população e promover o rastreamento de indivíduos, e 

provavelmente não contaríamos com a compreensão e 

colaboração uniformes da sociedade e dos governantes 

país afora. Talvez, muito pelo contrário. 

A alternativa proposta então, sem prejuízo de 

utilização das medidas adotadas na Coreia do Sul no limite 

do possível, parte da intervenção ágil e eficiente seguindo 

orientações de experts em especial, mas não somente, até 

o ápice da curva de contaminação. A partir desse 

momento, o gerenciamento da crise passaria a ter um 

componente de risco associado ao funcionamento da 

economia e seus resultados. Dado o ineditismo e a 

magnitude desta crise, bem como a dinamicidade e os 

impactos não claramente mensuráveis dos setores da 

economia, o mapeamento e a estruturação dos sistemas 

aptos a prever o devido reestabelecimento da oferta e sua 

contribuição na cadeia produtiva deveriam utilizar, sempre, 

hipóteses mais restritivas. Em verdade, diferentemente da 

política a que estamos submetidos hoje, em que se espera 

minimizar o crescimento da curva de contaminados com 

restrição em orçamento pré-definido, no phase-out 

deveríamos procurar maximizar os resultados da atividade 

econômica sujeita ao comportamento de decréscimo da 

curva de infectados. 

Dessa forma, a partir deste momento, com o 

achatamento da curva e o desafogamento de hospitais e 

atendimento adequado, os efeitos econômicos suprimidos 

nos dois meses de ataque total à disseminação viral, 

precisam ser priorizados (porque se farão sentir 

fortemente), sob pena de irreversibilidade do quadro 

econômico e de impactos ainda maiores que os do Covid-

19. Mas a liberação de retorno às atividades, em uma 

vertente de análise, não deve ser feita de forma ampla, 

geral e irrestrita. O gerenciamento precisará ocorrer 

primeiro dentre aqueles setores com maior impacto 

agregativo e multiplicador na cadeia de produção e, 

gradativamente ampliar para todos os demais setores da 

economia. Essa transição deverá levar em conta, 

obviamente, a quantidade de pessoas reinseridas e os seus 

impactos na curva de contaminados, estabelecendo 

limites de aceitação. Alternativamente, com menos 

obstrução e interferência estatal, poderão ser liberados 

todos os setores a voltar a atividade, mas com gradualismo 

no quantitativo de pessoas. 

Obviamente, o controle desse phase-out beira a 

utopia, e certamente precisará de um rigor enorme, frente 

as certas insatisfações e os eventuais abusos e 

favorecimentos (nosso mal eterno). Essa a razão, inclusive, 

para que exista limite de tempo para início e duração do 

phase-out. Nessa fase, ainda que não reapareça o surto, 

ficará evidente o trade-off de vidas extras não salvas diante 

da necessidade de reaquecer a economia. Não faltarão 

críticas daqueles que quase irresponsavelmente hoje 

advogam pela não quarentena, mas abandonar opinião dos 

experts no assunto não pode estar no tabuleiro decisório 

dos governantes responsáveis. 

Em resumo, a solução analítica do modelo proposto 

de phase-out baseia-se fundamentalmente na 

maximização de uma função objetivo que represente o PIB, 

sujeito a restrição que seja expressa na equação, que 

represente a curva de contaminados e o índice de 

mortalidade de nossa realidade. A estruturação 

macroeconométrica desse sistema complexo exige 

robustez dos modelos epidemiológicos,  aprendizado e 

ajuste contínuo dos sistemas de equações, com 

Inteligencia Artificial. A calibragem dinâmica do modelo 

deverá também nortear dinamicamente a política, com 

ajustes devidos.  

Paradoxalmente, a economia brasileira pela 

primeira vez em rumo liberal, ficará sujeita a uma 

“dependência de amplo planejamento estatal” para 

retornar ao seu eixo principal. O custo justifica: vidas 

humanas. 


