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“Il y a eu dans le monde autant de pestes que de guerres. Et pourtant 

pestes et guerres trouvent les gens toujours aussi dépourvus” 

“Houve no mundo tanto pestes quanto guerras. E no entanto, as pestes, como as 

guerras, encontram sempre as pessoas igualmente desprevenidas” 

(CAMUS, 1947, pp.41) 
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I - Introdução 

 
Desde os primórdios, os seres humanos buscam domar a natureza em prol do seu próprio               

bem estar. Contudo, mesmo com fartas tentativas, a natureza ainda é, em partes, incontrolável.              

Nos últimos séculos a terra vivenciou isso de inúmeras formas sendo, uma delas, moléstias que               

se tornaram epidemias e pandemias. De fato, há relatos de enfermidades tão agressivas que              

devastaram populações inteiras a partir das épocas mais longínquas. 

A mais célebre, e avassaladora, é a Peste Negra que, no século XIV, dizimou pelo               

menos, 1/3 da população Europeia. Séculos depois, em 1918, a Gripe Espanhola tornou-se a              

epidemia mais letal da humanidade ao infectar, aproximadamente, nas estimativas mais           

pessimistas, ¼ dos seres humanos. De lá pra cá, o mundo testemunhou várias outras pestilências               

surgirem. Com diferentes características de formas de contágios, infecções e mortalidade, todas            

atingem de forma brusca deixando a humanidade sem saída, senão, vivê-las. Por fim, nos últimos               

meses, o mundo está passando, mais uma vez, por mais uma severa pandemia. Um novo               

Coronavírus embora com relativa baixa letalidade, está detendo pessoas em casa e obrigando             

que empresas, indústrias inteiras e o planeta se reinventem. 

Mesmo com anos, ou séculos, de separações, nunca estivemos preparados para o            

aparecimento de microrganismos patogênicos , o que nos torna alvos fáceis, elevando as chances              

de contágio. A busca por curas não acompanha a evolução dos males e, de vez em vez devido a                   

grande mortalidade, o mundo precisa paralisar . Nessas situações, não somente pessoas, mas             

países se tornam reféns.  

Com monumental número de mortes em pouco tempo, o foco de empresas e fábricas se               

modificando, a necessidade de se reinventar da sociedade e a mudança na demanda, é crível               

supor que os mercados não passam imunes por esse período. Portanto, este trabalho tem, como               

objetivo, estudar como epidemias e pandemias alteraram o cenário do comércio e da economia              

internacional, principalmente, nos últimos séculos.  
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Com cinco capítulos, começarei expondo aspectos gerais das doenças e sobre a atuação             

da Organização Mundial de Saúde - OMS . Depois discorrerei acerca de significativas            1

epidemias como a Peste Negra e a Gripe Espanhola, introduzindo superficialmente as do Ebola,              

HIV e a Gripe Aviária alcançando, por fim, o presente flagelo. Intento, assim, compreender              

como essas doenças afetaram os mercados, a economia e o mundo.  

No desenvolvimento desta empreitada constatei que não há como discordar da premissa            

de que “o estudo das epidemias e de sua influência no destino de povos e nações é um assunto                   

fascinante” . 2

II - Geral 
 

i. Surtos x Epidemias x Pandemias: o que são? 

Não há dúvidas de que a vida na terra está intrinsecamente ligada e - inclusive -                 

condicionada à natureza. A movimentação das placas tectônicas, a rotação do planeta, o fluxo              

das marés, são alguns fenômenos naturais que influenciam diretamente a existência humana.            

Dentre esses, podemos salientar presença e influência de cruéis micro-organismos que se            

alastram pelo mundo, muitas vezes,  devastando regiões.  

Alguns dos efeitos nefastos produzidos por bactérias e vírus são as enfermidades, que             

podem se transformar em surtos, epidemias e pandemias. Cada um desses com diferentes             

características específicas de contágio e disseminação , sendo o desenvolvimento da outra. 

O Surto, por exemplo, é o aumento repentino de casos de uma doença. Nesse caso, esse                

incremento tem que ser confinado em uma região específica, muitas vezes podem ser bairros ou               

cidades como, por exemplo, o surto de dengue em alguns municípios brasileiros  

A Epidemia é a “evolução” do surto. Aqui, além do aumento de casos há também o                

avanço para outras regiões. Tanto no âmbito municipal, quanto no estadual, federal ou, até              

mesmo, continental.  

1 Organização Mundial da Saúde (em inglês: World Health Organization - WHO). 
2 Citado no prefácio de Guido Levi, in “Doenças que mudaram a história” Editora Contexto, ISBN 
978-85-520-0075-4 
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Algumas das principais epidemias conhecidas, muitas atuais, são Chikungunya; Ebola,          

Gripe Aviária, e a Suína H1N1 e até outras situações, como o suicídio e mortes por trânsito são                  

assim consideradas.. 

Por fim, a diferença entre epidemia e a pandemia é, basicamente, a expansão continental.              

A caracterização de uma epidemia em pandemia depende da presença e atividade do vírus em               

todos os continentes. 

 

ii. A Organização Mundial de Saúde - OMS  

As tentativas de organizar os países em uma cooperação mundial norteada no tratamento             

dos problemas sanitários existem desde o século XIX. Em 1851 ocorreu, sem sucesso, a primeira               

Conferência Internacional de Saúde impulsionada pela epidemia de cólera . Desde então diversos            3

esforços foram implementados nessa cooperação. Outras convenções aconteceram em 1873 e           

1887 esta conhecida como “Convenção Sanitária do Rio de Janeiro”. No entanto, todos esses              

encontros foram concentrados unicamente em ações pontuais de acordo com o momento e             

dissolvidas logo depois.  

Contudo, após a Segunda Guerra Mundial quando discutia-se a criação da Organização            

das Nações Unidas - ONU foi indicada a necessidade de que um braço dessa nova entidade                

fosse direcionado na área de saúde como um tema global.  

Dessa forma, no ano de 1948 criou-se a Organização Mundial da Saúde - OMS. Com a                

missão - de acordo com o próprio site da organização - levar saúde para todos em todos os                  4

lugares lutando para combater moléstias. O organismo funciona por meio de conferências, sendo             

a tomada de decisão resultando por meio do consenso. As decisões passam por encontros              

ocorridos, no mínimo, a cada dois anos, além de colóquios menores diversas vezes ao ano com                

3 A cólera é causada por uma série de tipos da bactéria Vibrio cholerae. A doença transmite-se principalmente 
através da água e de alimentos contaminados com fezes humanas com presença das bactérias. Os fatores de risco 
incluem saneamento insuficiente, escassez de água potável e a pobreza.  
FINKELSTEIN RA. Cholera, Vibrio cholerae O1 and O139, and Other Pathogenic Vibrios. In: Baron S, editor. 
Medical Microbiology. 4th edition. Galveston (TX): University of Texas Medical Branch at Galveston; 1996. 
Chapter 24. Disponível em:: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK8407/ Acesso em 01 de julho 2020. 
4WHO. What we do. Disponível em: https://www.who.int/about/what-we-do. Acesso em: 28 junho2020. 
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delegados oficiais (representantes dos governos de todos os membros e representantes de            

organizações), médicos e biólogos.  

A atuação da OMS é dividida por nível de emergência, sendo três níveis, de acordo com a                 

as diretrizes da organização: 

1. Não nivelado: Evento que está ocorrendo e está sendo acompanhado pela           

OMS apesar de não requerer atuação ativa. 

2. Nível 1: Evento com consequências mínimas para a saúde pública ocorrendo           

em um ou mais países mas que, mesmo assim, requer uma resposta pequena da              

comunidade internacional, da OMS e de outras organizações.  

3. Nível 2: Evento com consequência moderada para a saúde pública ocorrendo           

em um ou mais países, demandando uma resposta média e mais imediata da             

organização e da comunidade internacional. Um grupo de suporte é deslocado           

para coordenar ações. 

4. Nível 3: Um ou mais países são afetados com altas consequências para a saúde              

pública e necessita de resposta imediata. Suporte é enviado para coordenar           

ações.  5

Assim, podemos entender o papel da OMS na diminuição de casos de moléstias ou na               

total erradicação dessas.  

iii. Como o social é afetado  

Além de fazer a população diminuir massivamente, uma pandemia gera imponentes           

impactos sociais, tanto estruturais quanto psicológicos. Desemprego, crise econômica, colapso          

no sistema de saúde, são alguns dos afetados. Psicologicamente, podemos citar a redução de              

confiança entre a população, a caça por culpados e o preconceito que sobreviventes suportam.  

5WHO . Emergencies. Disponível em: https://www.who.int/emergencies/crises/en/. Acesso em: 12 jun. 2020. 
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De acordo com um artigo publicado em maio deste ano , o encolhimento da confiança              6

entre as pessoas é um ponto extremamente importante. Com o medo constante de contaminação              

e sem atinar sobre a transmissão e os grupos de risco, o isolamento acaba afetando a confiança                 

entre grupos, uma vez que o temor de propagação sobrepõe-se ao social, gerando impactos que               

podem durar anos após o fim da pandemia ou, até, acarretar mudanças permanentes. 

Para além disso, a busca por responsáveis acaba provocando perseguições, como por            

exemplo a intolerância ao povo hebreu, imputado como culpado pela Peste Negra e reputado              

como um dos fatores estimulantes da criação da Inquisição no século XV. Na época desta peste,                7

judeus foram impedidos de ocupar cargos de poder, perseguidos, e até brutalmente queimados             

vivos. Para o tribunal eclesiástico do Santo Ofício o flagelo era uma vingança divina aos               

pecados, sendo o maior destes descender judeu.  8

A discriminação sofrida pelos remanescentes de uma praga é outro exemplo           

impactante. Em uma reportagem de 2014 , o autor escreve como os sobreviventes da Ebola estão               9

sofrendo com estigmas e tendo dificuldades ao intentarem a reintegração à sociedade. 

 
III - Peste Negra  

“(...) la quale, per operazion de’ corpi superiori o per le           
nostre inique opere da giusta ira di Dio a nostra correzione           
mandata sopra i mortali, alquanti anni davanti nelle parti orientali          
incominciata, quelle d’inumerabile quantità de’ viventi avendo       
private, senza ristare d’un luogo in uno altro continuandosi,         
verso l’Occidente miserabilmente s’era ampliata.”  10

 

6 AASSVEA, Arnstein, ALFANIA, Guido, GANDOLFIA, Francesco, LE MOGLIE, Marco. Epidemics and Trust: 
The Case of the Spanish Flu, 05/2020. 
7VATICAN. CONGREGATION FOR THE DOCTRINE OF THE FAITH. Disponível em: 
http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/documents/rc_con_cfaith_pro_14071997_en.html. Acesso 
em: 28 jun. 2020. 
8 Mendigos, peregrinos, muçulmanos e várias etnias asiáticas, entre outros, também sofreram perseguições. 
9NATURE. Ebola survivors fight prejudice. Disponível em: 
https://www.nature.com/news/ebola-survivors-fight-prejudice-1.16561. Acesso em: 22 mai. 2020. 
10A qual, seja pela operação de corpos superiores ou pela obra da ira de Deus, a correção dos erros iníquos e, que 
começara alguns anos antes na parte oriental, privando aquela numerosa quantidade de pessoas de viver e, sem se 
manter em um lugar, continua a se expandir miseravelmente pelo Ocidente (BOCCACCIO, Decameron, 1348, p.1) 
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i. Sobre a peste 

É sabido que a Peste Negra, ou Peste Bubônica, desenrolada no Sec. XIV, foi uma               

pandemia devastadora que assolou o mundo entre os anos de 1347 e 1351, tendo sido o primeiro                 

grande surto europeu de peste. Com uma taxa de mortalidade elevadíssima entre 45% e 60%               11

das áreas infectadas, a doença aniquilou, estima-se, um terço da população Européia da época.  12

 

Gráfico 1 - Número de mortos, em milhões, pela Peste Negra.  

           Fonte: Venngage  13

 

Causada pela bactéria Yersinia pestis e tendo pulgas transportadas por roedores,            

principalmente ratos como vetores, a doença rapidamente se alastrou pelas insalubres grandes            

cidades da época. Não se confinando apenas nesses centros, proliferando inclusive em povoações             

mais afastadas, chegando lugares mais isolados como centros rurais e plantações. Rapidamente, a             

peste que encontrava-se em ratazanas nas urbes também apareceu em bovinos, suínos e outros              

animais no campo. 

11 BYRNE, Joseph P, FAUCI, Anthony S, et al. Encyclopedia of Pestilence, Pandemics, and Plagues, 2008, p 56. 
12 Frith, John. The History of Plague – Part 1. The Three Great Pandemics. Journal of Military and Veterans' 
Health. Disponivel em: https://jmvh.org/article/the-history-of-plague-part-1-the-three-great-pandemics/ 
13VENNGAGE. The Black Death. Disponível em: https://infograph.venngage.com/p/46452/the-black-death.       
Acesso em: 12 jun. 2020. 
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A ideia de que alguma coisa acontecia na população de mamíferos que pereciam             

inusitadamente já era conhecida, embora ignorada, principalmente na Ásia, ponto preliminar da            

doença. Dessa forma, não foi moroso o alastramento da doença para outros da espécie, como os                

humanos. Acredita-se que a pandemia se dividiu em três momentos principais: 

Inicialmente na Mongólia, por volta dos anos de 1340, com uma evolução rápida, em              

pouco tempo o país já passava por uma praga propensa a se alastrar. Por volta de 1346 a                  

pestilência, até então restrita à Ásia, chegou à Europa e o avanço no continente não foi difícil.                 

Era de se esperar que com o comércio Ásia - Europa um navio mongol atracasse em alguma                 

porto de entrada europeu disseminando a infecção. Assim, uma das piores enfermidades da             

história chega a Europa pronta para, rapidamente, dizimar imensa   parcela da população. 

Num segundo momento - possivelmente - outra embarcação atracada na costa do Mar             

Negro, fez contato com mercadores genoveses que ajudaram de forma espetacular o            

alastramento da doença pela Itália. País que, logo em seguida, estava totalmente contaminado,             

tendo sido um dos que mais sofreram. Autores importantes como Giovanni Boccaccio e sua obra               

“Decameron ”, Marchionne di Coppo Stefani e a “Cronaca Fiorentina ” e Gabriele de’Mussi e             14 15

“A História da Doença ” relataram a peste, sendo, os registros italianos da época de extrema               16

importância para o entendimento da doença. 

Logo após proliferar por toda Itália, mais uma embarcação mercante atracou em            

Marseille, na França. Ali começava a terceiro e última oportunidade para calamidade generalizar,             

quando  praticamente, todo continente  foi infectado . 17

 

 

 

 

14 BOCCACCIO, Giovanni. Decameron. 11. ed. Florença, 1348. 
15 DI COPPO STEFANI, Marchionne. Cronaca Fiorentina. Florença, 1348. 
16DE’MUSSI, Gabriele. Istoria de Morbo sive Mortalitate quae fuit Anno Dni MCCCXLVIII, Piacenza, 1348. 
17 “In Europe it spread across Spain, southern France, and most of Italy in 1348, then passed to Germany, England, 
and Norway in 1349. Continuing northeastward, plague infected Eastern Europe and the Low Countries in the next 
year, and then finally arrived in Russia in 1351–1352.” BOWERS, Kristy W, 2008, Encyclopedia of Pestilence, 
Pandemics, and Plagues, pp. 58. 
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Mapa 1 - Alastramento da Peste Bubônica entre 1346-1953 

  

Fonte:  Encyclopedia of Pestilence, Pandemics, and Plagues (2008) .  18

A Grande Peste , mesmo após o surto principal, tornou-se endêmica tendo diversas            19

recidivas até, quase, o fim do século XIV.  

 

ii. A peste atualmente 

Ao término desse momento com a praga alastrada pela Europa, a mazela continuaria a              

assombrar a vida do continente por, pelo menos, mais quatro séculos.. De vez em quando as                

cidades prosseguiram a experienciar a peste como epidemia, indo e voltando, ela ainda fazia              

milhares sucumbirem. O último surto da doença no continente foi em 1720, quando aniquilou              

metade da população de Marselha, de acordo com o autor Stefan Cunha . 20

Felizmente, a peste bubônica desapareceu quase completamente embora incluída entre as           

doenças reemergentes continua sendo potencialmente perigosa. Nos dias de hoje há tratamento            21

18 BYRNE, Joseph P, FAUCI, Anthony S, et al. Encyclopedia of Pestilence, Pandemics, and Plagues, 2008, p 56. 
19 A Peste Negra, também é conhecida como Peste Bubônica ou Grande Peste. 
20 UJVARI, Stefan Cunha – A história e suas epidemias. A convivência do homem com os microrganismos. 2003 
21FIOCRUZ. Manual da Peste. Disponível em: 
http://www.fiocruz.br/biosseguranca/Bis/manuais/epidemiologia/manual_peste.pdf. Acesso em: 01 jul 2020 
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eficaz e simples, o que reduziu sobremaneira as taxas de mortalidade e os surtos são raros, mas                 

centenas de pessoas morreram em todo o mundo nos últimos anos. 

Segundo a OMS de 2010 a 2015 foram registrados 3.248 casos no planeta, 90%              

localizados na África. Em 2017 a ilha africana de Madagascar registrou a epidemia mais recente               

onde aproximadamente 2500 pessoas foram infectadas e duas centenas morreram.  22

No Brasil, o último registro em humanos é de 2005, porém, alerta o Ministério da Saúde,                

a doença deve ser considerada um “perigo em potencial”.  23

Ao final do desenvolvimento deste trabalho, em julho de 2020, o Centro Nacional de              

Doenças Zoonóticas da Mongólia confirmou que a região de Khovd, perto das fronteiras com a               24

China e Rússia, foi totalmente isolada e colocada em quarentena. A fronteira com a Rússia foi                

fechada e as pessoas são proibidas de deixar a área, incluindo turistas pois casos de peste                

bubônica foram confirmados . 25

 

iii. O papel do comércio no contágio 

O comércio internacional exerceu um papel relevante para tornar pandêmico o vírus da             

Peste Negra contribuindo para expansão na Europa e outras regiões da Ásia. Como explanado, a               

moléstia surge no continente asiático e se dissemina rapidamente para outros continentes. Isso foi              

possível, naquela conjuntura, sobretudo por vários fatores, primordialmente, o robusto comércio           

EuroAsiático.  

O bacilo seguiu a chamada “Rota da Seda” (uma série de rotas interligadas usadas no comércio                26

da seda entre o Oriente e a Europa. Assim os carregamentos eram transportados por caravanas e                

embarcações oceânicas que ligavam comercialmente o Extremo Oriente e a Europa) para se             

22 WHO. Peste. Disponível em: https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/plague. Acesso em: 01 jul 
2020. 
23 SAUDE GOV. Peste. Disponível em: https://saude.gov.br/saude-de-a-z/peste. Acesso em: 01 jul 2020 
24 Mongolian National Center for Zoonotic Diseases - NCZD, Disponível em: https://nczd.gov.mn/. Acesso em: 01 
jul 2020. 
25 DAILY MAIL. Mongolia quarantines region near Russia border outbreak plague. Disponível em: 
https://www.dailymail.co.uk/news/article-8487741/Mongolia-quarantines-region-near-Russian-border-outbreak-PL
AGUE.html Acesso em 01 de julho de 2020. 
26 NOVA ESCOLA. A rota da peste: como as doenças viajam pelo mundo por meio do comércio. Disponível 
em:https://box.novaescola.org.br/etapa/3/educacao-fundamental-2/caixa/90/a-rota-das-epidemias-pelo-mundo/conte
udo/18981. Acesso em: 5 jun. 2020. 
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alastrar. Depois, a desenvoltura com a qual os ratos eram transportados sem serem percebidos              

(ou, muitas vezes, apenas ignorados devido às situações de insalubridade), fazendo com que a              

praga chegasse à outras partes do mundo contaminando novas pessoas e outras áreas. E, por               

último, a demora em entender a pestilência como algo maior, sem ter sido dada a devida                

magnitude. Fatores como esses fizeram com que, em poucos meses, o flagelo fosse expandido              

por toda Ásia e Europa, com consequências, até hoje,  de difícil aferição.  

 

Mapa 2 - Principais rotas comerciais dos séculos XIV e XV 

 

Fonte: Lebrecht (2017) 

 

Comparando o mapa atual [MAPA 2] com o anterior [MAPA 1] é possível ver,              

claramente, como as rotas de alastramento da peste bubônica se sobrepõem as rotas comerciais              

da época. Assim, não há dúvidas de que o comércio foi fator importantíssimo para elevado               

contágio da peste pela Ásia e Europa.  

Se por um lado a entrada da peste no continente foi facilitado pelo comércio na chamada                

rota da seda, podemos observar, se compararmos o zoom do Mapa 1 dado abaixo [MAPA 3] e o                  
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mapa 4 que mostra melhor as rotas internas percebemos que, da mesma forma, sua expansão               

interna também consolidou-se por meio de rotas comerciais, dessa vez, terrestres. 

 

 Mapa 3 - Zoom do Mapa 1 focado na Europa 

 

Mapa 4 - Rotas comerciais na Europa medieval        

 
Fonte: Lampman  27

iv. Efeitos no Comércio 

É indiscutível que, assim como a pandemia foi influenciada pelo comércio internacional,            

esse também tenha sofrido influências da pandemia. A Europa, desde antes da peste, já passava               

27ANCIENT HISTORY ENCICLOPEDY. Late Medieval Land & Maritime Trade Routes. Disponível em: 
https://www.ancient.eu/image/9759/late-medieval-land--maritime-trade-routes/. Acesso em: 25 jun. 2020. 
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por diversas crises econômicas, como evidencia o autor Rondon Cameron em seu livro “História              

Econômica do Mundo”:  

“(...)A peste negra foi o episódio mais dramático na crise da economia            
medieval, mas não foi de forma alguma a origem ou causa dessa crise. No fim               
do século XIII, o crescimento demográfico dos dois ou tres seculos anteriores ja             
tinha começado a estabilizar. Na primeira metade do seculo XIV, culturas           
falhadas e fomes tornaram se cada vez mais frequentes e graves. Por causa disso,              
a população pode ter começado a diminuir mesmo antes de 1348, embora isso             
não esteja provado. A Grande Fome de 1315-17 afectou todo o norte da Europa,              
dos Pirenéus à Rússia; na Flandres, a região mais densamente povoada, a taxa de              
mortalidade saltou para dez vezes mais que o seu valor normal. (...)”  28

 
Contudo, a crise anterior não exclui da Peste parte do desequilíbrio que sucedeu. A              

patologia não foi exclusividade humana e, diversos animais foram também contaminados. Isso,            

agregado a revoltas que ocorriam por todo continente europeu, minguou o comércio            

internacional da época de maneira drástica. 

De acordo com o pesquisador Stefan Cunha Ujvari: “O comércio parava, porque as             

cidades próximas ficavam com medo da Peste Bubônica chegar na cidade. Fechavam os portões              

da cidade, não tinha trâmite comercial, a economia declinava naquela cidade. As pessoas             

ficavam dentro de casa, praticamente isoladas, porque elas achavam, naquela época, que uma das              

causas da epidemia eram os miasmas, que seriam gases venenosos que saíam do solo ou mesmo                

das pessoas que morriam” . 29

 

IV - Gripe Espanhola 
 

i. Sobre a Gripe Espanhola 

A gripe espanhola, ou gripe de 1918, foi a maior, e mais devastadora, pandemia do               

Século XX. Iniciada no meio de uma guerra, não se sabe exatamente quantas pessoas foram               

vítimas mas o rápido alastramento do vírus e a fragilidade do momento estima-se um número               

para mais de 30 milhões de pessoas. 

Em 1914 havia começado a 1ª Guerra Mundial com condições sanitárias insalubres nas             

trincheiras e acampamentos, era de se esperar que houvesse mortes de combatentes por diversas              

28CAMERON, Rondo. História Económica do Mundo. 10. ed. -: Publicações Europa-América, 2004. p. 96-98. 
29 Em entrevista para o programa “Na trilha da história” da Rádio Nacional FM  e pode ser ouvida aqui.  
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doenças, como tifo e a febre quintana. Contudo, ninguém espectava que em 1918, com o conflito                

já nas últimas, uma nova vasta e mortal doença irromperia. 

Os países aliados que formavam a tríplice entente frequentemente chamaram-a de           30

"gripe espanhola." Isso ocorreu principalmente pois a pandemia recebeu maior atenção da            

imprensa espanhola que a do resto do mundo, uma vez que não estava envolvido no conflito e                 

não havia  

censura no país. Na Espanha, recebeu o nome de "gripe francesa". Em Portugal ficou              

conhecida e como "gripe pneumónica" ou simplesmente "a pneumónica". A Espanha teve um             

dos piores surtos iniciais da doença, e autoridades de saúde se esforçaram chamá-la de "apenas               

gripe" ou "a gripe", de modo a evitar o pânico entre a população. 

Embora os cientistas não saibam ao certo a origem da pandemia, é improvável que tenha               

iniciado na península ibérica . O limiar da patologia é discutível e diferentes autores já se               31

pronunciaram sobre ela. Alguns indicam que o crescimento de distúrbios respiratórios na            32

França em 1916 e na Inglaterra em 1917 seriam primeiros indícios da doença. Já outros ,               33

acreditam que os primeiros registros são de 1918 em campos de treinamento americanos. Por              

fim, mais recentemente, os dados de óbito da cidade de Nova Iorque foram examinados e, alguns                

30 A Tríplice Entente foi uma aliança militar entre o Reino Unido, a França e o Império Russo.  
Posteriormente, entre outros, juntaram-se a Itália, os Estados Unidos, Portugal e inclusive o Brasil. 
A participação brasileira nas operações terrestres se resumiu ao envio de um corpo de sargentos e oficiais do                  
Exército Brasileiro numa missão preparatória. 
MINISTÉRIO DA DEFESA - EXÉRCITO BRASILEIRO. A participação do Brasil na Primeira Guerra             
Mundial. Disponível em:   
http://www.eb.mil.br/exercito-brasileiro?p_p_id=101&p_p_lifecycle=0&p_p_state=maximized&p_p_mode=view&
_101_struts_action=%2Fasset_publisher%2Fview_content&_101_assetEntryId=1554899&_101_type=content&_10
1_urlTitle=a-participacao-do-brasil-na-primeira-guerra-mundial&inheritRedirect=true. Acesso em: 29 jun. 2020. 
31 Os dados históricos e epidemiológicos são inadequados para identificar com segurança a origem geográfica da                
pandemia, com diferentes pontos de vista sobre sua origem. 
32OXFORD, J. et al. World War I may have allowed the emergence of “Spanish” influenza. The Lancet, v. 2, n.                    
2, p. 111-114, fev./2002. Disponível em:      
<https://www.thelancet.com/journals/laninf/article/PIIS1473-3099(02)00185-8/fulltext#articleInformation>. Acesso  
em: 05 mai. 2020. 
33REID, Ann H; TAUBENBERGER, Jeffery K; FANNING, Thomas G. The 1918 Spanish influenza: integrating              
history and biology. Microbes and Infections, EUA, v. 3, n. 1, p. 81-87, fev./2001. Disponível em:                
https://doi.org/10.1016/S1286-4579(00)01351-4. Acesso em: 12 jun. 2020. 
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estudiosos acreditam que houve um crescimento de morte por problemas pulmonares e            34

influenza, o que corrobora a ideia de que os primeiros casos foram naquela metrópole. 

Com uma taxa de mortalidade de 2% da população total mundial, o vírus se espalhou               

velozmente pelos continentes e pelos insalubres campos da guerra. Dessa forma, os guerreiros ao              

retornarem para suas cidades, levaram a afecção consigo, fazendo-a se alastrar ainda mais pelo              

mundo. As taxas de mortalidade por país são ainda mais diferentes. A gripe era uma doença que                 

já existia há muito na sociedade contudo nunca de forma tão fatal. O fato de que o vírus já estava                    

introduzido em certas sociedades ajudou para que estas sofressem menos o impacto mortal da              

gripe, dado que já haviam desenvolvidas imunidade. Por isso, de acordo com o pesquisador,              

Stefan Cunha Urjval, enquanto nos Estados Unidos a taxa de população que pereceu chegou a               

0,5%, em Samoa - na Oceania - esse valor foi de 25%.   35

Assim, por diversos motivos o que começou como um surto tornou-se uma pandemia e,              

em pouco tempo, já havia matado mais que a guerra findada. Como é possível observar no                

gráfico abaixo, a gripe Espanhola matou, em torno de, 30.000.000, um número 50% maior que a                

1ª guerra, que teve, por volta de, 20.000.000 mortes. 

 

Tabela 1 - Número de óbitos estimados na Gripe Espanhola de 1918 

 

Fonte: Patterson KD, Pyle GF. 

34OLSON, D. R. et al. Epidemiological evidence of an early wave of the 1918 influenza pandemic in New York 
City. National Academy of Sciences, EUA, v. 102, n. 31, ago./2005. 
35 UJVARI, Stefan Cunha – A história e suas epidemias. A convivência do homem com os microrganismos. 2003 
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Diferentemente de outras pragas que matavam, em sua maioria, crianças e idosos, a             

Gripe Espanhola, que era uma Influenza (vírus H1N1), teve sua maior mortalidade em jovens              

entre 20 e 40 anos, o que impactou sobremaneira a economia na medida que essa idade é,                 

geralmente, a População Economicamente Ativa de um país. Em um cenário de guerra, a              

pandemia afeta, sobretudo a faixa etária  ativa no exército. 

 

Gráfico 2 - Curva de mortalidade por idade 1911-1917 (antes da Gripe Espanhola) x 1918               
(Gripe Espanhola) 

 
Fonte: Taubenberger e Morens (2006) 
 

ii. Efeitos no comércio 

Ocorrendo, em partes, simultaneamente com a 1ª Guerra Mundial, os efeitos da Gripe             

Espanhola no comércio e na economia se confundem. Assim, é difícil de separar o que foi,                

efetivamente, efeito da Gripe e o que foi a Guerra. Contudo, de acordo com Barro e Ursúa (2008)                 

o impacto do mal foi substancial uma vez que, durante pesquisas, o resultado daria como se a                  36

Gripe tivesse sido o 4º maior impacto econômico mundial desde 1870, ficando atrás apenas das               

duas grande guerras e da Grande Depressão de 1929.  

36 VOX. Coronavirus meets the Great Influenza Pandemic. Disponível em:          
https://voxeu.org/article/coronavirus-meets-great-influenza-pandemic. Acesso em: 3 jun. 2020. 

22 



 
Esses autores estimam que ao menos uma dúzia de países tiveram grande impacto             

econômico com quedas bruscas no PIB e oito com quedas bruscas no consumo. O gráfico               

abaixo, retirado do mesmo artigo, mostra a comparação de impacto da Gripe e da Guerra, em um                 

país típico. 

 

Gráfico 3 - Impacto da Gripe Espanhola e da 1ª Grande Guerra Mundial 

 

Fonte: Ursúa e Barro  37

 

Outro componente considerável para apuração acerca da Gripe Espanhola é a escassez            

de documentação da época, uma vez que os dados da moléstia e da guerra se misturam. Dessa                 

forma, grande parte das pesquisas feitas são suposições ou releituras de outras pesquisas.             

Contudo, um único relatório do período menciona uma clara relação entre mortalidade no meio              

rural e a queda nas manufaturas americanas. No entanto, embora a queda manufatureira tenha              

ocorrido e o comércio diminuído, houve uma valorização dos trabalhadores sobreviventes, dado            

uma vez o déficit de mão de obra e a não compensação por migração. 

37 Retirado de: VOX. Coronavirus meets the Great Influenza Pandemic. Disponível em: 
https://voxeu.org/article/coronavirus-meets-great-influenza-pandemic. Acesso em: 3 jun. 2020. 
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Mesmo os países que ficaram neutros na guerra, como a Suécia por exemplo, relatam um               

aumento dos domicílios em condições de pobreza, dado que cada morte causada pela pandemia              

entre chefes de família levava três pessoas adicionais para condições de pobreza. Efeitos             

negativos no caso da Suécia, também foram conhecidos nos ganhos de capital, mas não              

ocorreram em rendimentos em geral. A escassez de mão de obra propiciada pela pandemia levou               

a um subsequente aumento dos salários e dos rendimentos nos pequenos negócios.  38

Se por um lado, a reorganização da indústria trazida pela guerra gerava mais trabalho              

para todos, apesar de certas indústrias sofrerem grandes perdas, por outro, a elevada mortalidade              

de trabalhadores trazida pela gripe fez os salários subirem para aqueles que sobreviveram.  39

No mais, os dados existentes, apontam que as cidades mais acometidas pela doença             

interromperam a produção de determinados produtos e a economia mundial estagnou.. Um            

exemplo disso é disponibilizado por Stefan Cunha Ujvari, no livro “A História E Suas              

Epidemias”, onde é aludido que a Índia, que já estava em crise por conta da elevada mortalidade                 

e que escolas, transportes e órgãos públicos fecharam. Além disso, Stefan aponta para a              

diminuição da produção de algodão e juta que, atrelada a baixa colheita, ocasionou fome              

facilitando a morte de 12 milhões de pessoas no país. O autor cita a falência de instituições em                  

todos os continentes, como as perdas nas plantações de café na América Central, a fome no vale                 

do rio Ganges, na África e nas lavouras de batata na Polônia. Além da situação extremamente                

precária que a Europa, num geral, já vivia por conta da recém acabada guerra.  40

Examinando a bolsa americana, de acordo com um artigo disponibilizado pelo grupo            

Bespoke Investment, o índice Dow Jones sofreu uma queda de quase 11% durante o pico da                41

Gripe Espanhola, conforme gráfico abaixo: 

38 Karlsson, M., Nilsson, T. &amp; Pishler, S. The Impact of the 1918 Spanish Flu Epidemic on Economic 
Performance in Sweden: An Investigation into the Consequences of an Extraordinary Mortality Shock, April 
3, 2013. Disponível em: http://conference.iza.org/conference_files/SUMS_2013/pichler_s6888.pdf 
39SINCOVAGA. Efeitos das pandemias na economia: da gripe espanhola ao Covid-19. Disponível em: 
https://www.sincovaga.com.br/efeitos-das-pandemias-na-economia-da-gripe-espanhola-ao-covid- 
19/#_ftn5. Acessio em: 01/07/2020 
40 UJVARI, Stefan Cunha – A história e suas epidemias. A convivência do homem com os microrganismos. 
2003 
41 “O Dow Jones Industrial Average (DJIA) é o principal índice acionário das bolsas de valores dos Estados Unidos 
da América, refletindo o desempenho médio das cotações das ações das trinta maiores e mais importantes empresas 
norte-americanas” Fonte: https://br.advfn.com/indice/dow-jones 
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Gráfico 4 - Índice Dow Jones e mortes pela gripe espanhola - Junho 1918/Maio 1919 

 

Fonte: Bespoke  42

 

A queda na bolsa pode ser esclarecida pela diminuição do consumo conforme a             

população é acometida pela doença, contudo, em casos epidêmicos é possível, também, observar             

uma crise na produção, dada a diminuição de mão de obra, como já explicada anteriormente.               

Podemos entender essa queda, também, relacionada com a retração da produção industrial dos             

Estados Unidos na época. De acordo com especialistas, estima-se que essa diminuição tenha sido              

de 18% em 1918 o que, consequentemente, faria o Índice Dow Jones retrair também uma vez                

que a valoração da empresa decaiu.  

 

iii. A gripe no Brasil 
“Assim é que é! Viva a folia! 
Viva Momo – Viva a Troça! 

Não há tristeza que possa 
Suportar tanta alegria. 

Quem não morreu da Espanhola, 
Quem dela pode escapar 

Não dá mais tratos à bola 
Toca a rir, Toca a brincar…” 

         Música de carnaval cantada nos Democráticos,  
promovendo um baile no dia 11 de janeiro de 1919. 

42  BEESPOKE. How Markets Performed During the Spanish Flu. Disponível em: 
https://www.bespokepremium.com/think-big-blog/how-markets-performed-during-the-spanish-flu/. Acesso em: 13 
jun. 2020. 
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A Gripe Espanhola teve significativo impacto também no Brasil. Penetrou no país            

através de uma embarcação inglesa, as primeiras cidades infectadas foram Recife, Salvador e             

Rio de Janeiro, portos que receberam navios contaminados. No entanto, antes do advento da              

enfermidade no Brasil, essa era tratada com perspectiva cômica e, às vezes, como restrita aos               

países em guerra, distanciando o país do vírus. Com profunda ignorância a respeito da              

enfermidade celeremente as principais cidades brasileiras se infestaram, como foi o caso da             

capital, na época Rio de Janeiro. Com políticas de saúde e de saneamento precárias, a cidade                

tornou-se um caos. De acordo com pesquisas com população estimada em, mais ou menos, um               

milhão de pessoas, 600 mil adoeceram e 15 mil faleceram.  

Para além da crise social causada, o medo de sair nas ruas e ser contaminado era tão                 

grande que os corpos dos mortos permaneciam por dias ou até semanas aglomerados nas              

calçadas e não somente a cidade, sofreu economicamente. A gripe obrigou o fechamento de              

comércios e indústria em vários estados causando, como citado por Ricardo Augusto dos Santos,              

uma grave crise de abastecimento, paralisando o país.  

A doença escancarou a situação precária em que se encontrava a saúde no país. Não               

existiam hospitais públicos. Muitos doentes, sem saber a quem recorrer, procuravam ajuda nas             

delegacias de polícia e igrejas. Foi graças ao abalo provocado pela gripe espanhola que o               

governo finalmente começou a montar uma rede de saúde pública . 43

 

VI - Outras grandes epidemias do século XX 
 

As doenças citadas anteriormente são apenas alguns exemplos dos males que afligiram a             

existência humana. Só no Século XX diversas mazelas tornaram-se endêmicas e impactaram o             

dia a dia de colossal quantidade de pessoas e países. Na tabela abaixo é possível observar os                 

enormes padecimentos do século XX, tendo, claramente, a Gripe Espanhola como o maior. 

43 Em 1920 foi criado o Departamento Nacional de Saúde Pública. A regulamentação desse diploma legal sofreu 
substituição e modificações até a publicação do Decreto em 1923, que vigorou como Regulamento Sanitário 
Federal, por muitos anos. Disponível em: http://www.funasa.gov.br/cronologia-historica-da-saude-publica 
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Nesse capítulo me proponho a discorrer um pouco a respeito de alguns outros malefícios que                

transcorreram em lugares isolados mas que, mesmo assim, afetaram a economia e comércio             

local.  

Modernamente no mundo globalizado a difusão de enfermidades é célere transcorrendo           

com facilidade em decorrência da intensa e veloz movimentação, inclusive internacional, de            

pessoas e mercadorias. 

 

Tabela 2 - Epidemias de Influenza no século XX (até 2007) 

 
Fonte: World Health Organization  44

 

44RIBEIRO, Ana Freitas. Influenza: trajetória no século XX. BEPA. , São Paulo, v. 4, n. 41, p. 13-20, mai./2007.                   
Disponível em:  
http://periodicos.ses.sp.bvs.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1806-42722007000500003&lng=pt&nrm=iso. 
Acesso em: 14 jun. 2020. 
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i. Ebola 

A crise do Ebola iniciou-se em 2014 na República da Guiné e rapidamente se expandiu               

para outros países como Libéria e Serra Leoa. Com uma mortalidade altíssima, de 40%, a               

epidemia dizimou milhares em todo continente. Restringindo-se a África Ocidental essa área            45

sentiu pesadamente as sequelas econômicas que o vírus causou. Poucos meses depois dos             

primeiros casos, as companhias aéreas já estavam suspendendo voos para a região e os principais               

países como a República da Guiné, Libéria e Serra Leoa, fechando suas fronteiras. 

Essa crise abalou diversas áreas das economias locais. Além do turismo, o transporte,             

mineração e agricultura foram áreas afetadas. As restriçoes prejudicaram diretamente o comércio            

local limitando severamente a movimentação de bens e pessoas, mergulhando os países que             

dependem do comércio entre-fronteiras em crises econômicas. 

Um relatório da Food and Agriculture Organizations of the United Nations - FAO             

apresenta as principais cadeias de produtos agrícolas (arroz, batata, cassava, óleo de palma,             

produtos animais e cacau) da Libéria, Guiné e Serra Leoa fazendo uma análise apurada do efeito                

do Ebola nesta rede. O mapa abaixo, extraído o do relatório, mostra a importância do comércio                

entre esses países e, assim, podemos compreender como o bloquear fronteiras pode ser             

impactante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45 15 países desta região encontram-se unidos numa organização de integração regional, a Comunidade Econômica               
dos Estados da África Ocidental (ou ECOWAS, da sua denominação em inglês, Economic Community of West                
African States). 
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Mapa 5 - Comércio entre Guiné, Libéria e Serra Leoa 

 

Fonte: FAO  46

 

Além do comércio, o PIB de todos os três países caiu drasticamente, chegando a pontos               

negativos, por exemplo  em  Serra Leoa, como pode ser observado no gráfico abaixo: 

 

Gráfico 5 - Impacto da epidemia de Ebola no PIB da Libéria, Guiné e Serra Leoa 

 

46FOOD AND AGRICULTURE ORGANIZATION OF THE UNITED NATIONS. Impact of the Ebola Virus             
Disease Outbreak on Market Chains and Trade of Agricultural Products in West Africa. Disponível em:               
http://www.fao.org/3/a-i5641e.pdf. Acesso em: 01 jul 2020. 
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Fonte: THE WORLD BANK  47

 
ii. HIV 

Não se sabe ao certo sobre o ínicio do Vírus da Imunodeficiência Humana (VIH ou HIV,                

do inglês Human Immunodeficiency Virus), pesquisas já relataram fragmentos do vírus no            

sangue de um homem em 1959 , mas crê-se que originou-se em 1920, em primatas no Congo.                48

Contudo, foi somente no final dos anos 70 que a doença ampliou e tornou-se uma epidemia. No                 

início do anos 80 o HIV estava disperso por todos os continentes e entre 100.000 e 300.000                 

indivíduos já estavam infectados. 

O HIV, de início, seria detectada apenas em homosexuais e relacionado com essa             

orientação sexual, sendo, naquela fase, por incompreensão, intolerância e preconceito, apelidada           

de “Peste Gay” ou “Peste Rosa”, rótulo que prestou grande ajuda a sua disseminação, porque os                

heterossexuais automaticamente supuseram-se imunes ao contágio, conforme expressado por         

Drauzio Varella médico cancerologista e escritor, um dos pioneiros no tratamento da doença no              

Brasil . Somente em 1982 descobriu-se que outros grupos também estariam sujeitos a            49

contaminação, como hemofílicos e usuários de heroína, pois é propagado principalmente nas            

relações sexuais sem o uso de preservativos (incluindo sexo anal e, até mesmo, oral), bem como                

nas transfusões de sangue contagiadas, agulhas hipodérmicas e de mãe para filho, durante a              

gravidez,  parto ou amamentação. 

Desde 1999 que a AIDS (Síndrome da imunodeficiência adquirida em inglês: Acquired            

Immuno Deficiency Syndrome) é reconhecida como epidemia quando a Organização Mundial de            

Saúde declarou que a doença era a quarta maior causa de morte mundialmente, alcançando o               

primeiro posto no continente africano . De acordo com a UNAIDS (Joint United Nations             50

47THE WORLD BANK . 2014-2015 West Africa Ebola Crisis: Impact Update. Disponível em:             
https://www.worldbank.org/en/topic/macroeconomics/publication/2014-2015-west-africa-ebola-crisis-impact-update
?utm_content=bufferf4881&utm_medium=social&utm_source=plus.google.com&utm_campaign=buffer. Acesso  
em: 13 jun. 2020. 
48AVERT. ORIGIN OF HIV & AIDS. Disponível em: https://www.avert.org/professionals/history-hiv-aids/origin.         
Acesso em: 13 jun. 2020. 
49 DRAUZIO VARELLA. Aids Feminina. Disponível em:       
https://drauziovarella.uol.com.br/drauzio/artigos/aids-feminina-artigo/. Acesso em: 31 jun 2020 
50AVERT. History of HIV and AIDS overview. Disponível em:         
https://www.avert.org/professionals/history-hiv-aids/overview#footnote1_npe7x67. Acesso em: 15 jun. 2020. 
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Program on HIV/AIDS) programa das Nações Unidas criado em 1996 e que tem a função de                

criar soluções e ajudar nações no combate à AIDS, em 2018, 37,9 milhões de pessoas foram                

relatadas com a doença  sendo que, naquele ano, 1.7 milhões de novos casos foram reportados. 

 

Gráfico 6 - Número de casos, novos infectados e morte por AIDS 

 

Fonte: Our World In Data  51

 

Por conta da precariedade do saneamento básico da África e, uma vez que, o vírus passa                

por fluídos (sangue, sêmen, secreções vaginais e leite materno), esse é o continente mais              

acometido pela AIDS, principalmente, a África Subsaariana. Assim, foi, e é, a região mais              

influenciada economicamente pela enfermidade. De acordo com um artigo de 2002 as            52

principais repercussões são: redução da oferta de mão de obra, redução de produtividade,             

redução de exportação e, em consequência direta, o aumento de importações. 

Esse mesmo texto explica cada um desses efeitos . Primeiramente, a redução da oferta             53

de mão de obra se dá pela ampla quantidade de pessoas com o vírus, um exemplo apresentado , é                   

51 OUR WORLD IN DATA. HIV / AIDS. Disponível em: https://ourworldindata.org/hiv-aids. Acesso em: 13 jun.               
2020. 
52DIXON, Simon; MCDONALD, Scott; ROBERTS, Jennifer. The impact of HIV and AIDS on Africa's              
economic development. BMJ, EUA, v. 324, n. 7331, p. 232-234, jan./2002. Disponível em:             
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1122139/. Acesso em: 13 jun. 2020. 
53DIXON, Simon; MCDONALD, Scott; ROBERTS, Jennifer. The impact of HIV and AIDS on Africa's              
economic development.p. 232-234, 
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na mineração onde, naquele ano, previa-se uma redução de 10% da oferta de mão de obra .                54

Quanto a produtividade, foi apresentado como o custo por empregado contaminado era alto             

(entre $17, no Quênia, até $300, na Uganda). Tais custos reduzem os lucros das empresas,               

limitando a produtividade. Com a redução da produtividade as exportações diminuem, obrigando            

as importações a crescerem exponencialmente, e isso pode aumentar ainda caso a quantidade de              

casos em setores primordiais, como a mineração, elevem. Além desses impactos públicos, a vida              

privada da população também é abalada uma vez que é necessário que famílias gastem ainda               

mais em saúde, reduzindo  o patrimônio desses.  

Ainda não há cura para AIDS, contudo, mudanças comportamentais, adoção de medidas            

preventivas e a criação de medicamento retroviral contribuíram para as reduções no número de              

infectados e, mesmo com o crescimento de casos, o número de morte vem decaindo ano após                

ano, como é possível ver no gráfico acima.  

Hoje em dia o impacto da doença na economia e no comércio já foi bastante reduzido, embora, a                  

atual existência de mais de 35 milhões de portadores de um vírus sexualmente transmissível,              55

causador de um mal incurável, controlado com dificuldade, dá a dimensão da tragédia humana              

provocada pela epidemia. 

 

iii. Gripe Aviária 

A Gripe Aviária, doença causada por uma variedade do vírus Influenza (H5N1)            

hospedado por aves, mas que pode infectar diversos mamíferos foi identificada na Itália por volta               

de 1900 mas é, no entanto, conhecida por existir em grande parte do globo, concentrando-se hoje                

principalmente no sudeste asiático, existindo também casos recentes na Turquia, Romênia e            

Inglaterra. Geralmente, restrita somente às aves, têm sido relativamente fácil conter a doença aos              

animais, sacrificando-os quando necessário. Contudo, bloquear a disseminação dessa forma tem           

gerado impactos significativos nas exportações de frango, inclusive, no Brasil que é - atualmente              

- maior exportador mundial dessa mercadoria , de acordo com a Associação Brasileira de              

54 A África é o maior produtor de diamantes, produzindo metade dos diamantes no mundo. Tendo um enorme 
impacto sobre o crescimento econômico do continente. 
55UNAIDS. Estatísticas. Disponível em:  https://unaids.org.br/estatisticas/. Acesso em: 20 jun. 2020. 

32 



 
Proteína Animal no relatório consolidado do setor brasileiro de aves e suínos de 2019 .              56

Restringida primeiramente a Ásia, diversas medidas sanitárias foram adotadas nos países           

asiáticos permitindo uma maior entrada no mercado para o Brasil. Contudo, com a expansão da               

Gripe para o continente Europeu e para a África, a demanda diminuiu sobremaneira nos              

principais consumidores do frango brasileiro.  

No quadro abaixo é possível entender como as expectativas (apresentados como p(¹))            

tiveram de ser revistas e decaíram (apresentadas como R(²)). Marcado em vermelho está o              

consumo previsto e revistado nos principais continentes afetados pela epidemia, e em amarelo a              

importação prevista e revistada no mesmos continentes. 

 

Tabela 3 - Balanço das carnes avícolas. Projeção x revisão das projeções (de consumo,              

importação e exportação) 

 

Fonte: FAO   57

 

56 Retirado do relatório anual da ABPA de 2019. Disponível em: https://abpa-br.org/relatorios/ . Acesso em: 13 jun.                 
2020. 
57Retirado do site do Instituto de Economia e Agricultura do Governo do Estado de São Paulo Disponível em:                  
http://www.iea.sp.gov.br/out/TerTexto.php?codTexto=4932. Acesso em: 13 jun. 2020. 
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O balanço real das exportações no ano de 2006 podem ser vistas abaixo, no gráfico               

gerado pela plataforma COMTRADE. Pode-se observar uma queda considerável de 21 pontos de             

2004 para 2005 e ainda maior para 2006, chegando a valores negativos. 

Gráfico 7 - Taxa média anual do crescimento de exportações da carne de frango 

 

Fonte: COMTRADE. 
 

V - Covid-19 
 

i. Sobre a Covid-19 
“A História é uma velhota, que se repete sem cessar” 

Eça de Queiroz, in Cartas de Inglaterra. 
 

O surto da recém-descoberta Sars-CoV-2 causador da doença COVID 19 - acrônimo em             

inglês de Coronavirus Disease 2019 - , é uma pandemia atualmente em curso de uma síndrome                

respiratória aguda grave. Coronavírus estão por toda parte. Eles são a segunda principal causa,              

após rinovírus, de resfriado comum e, até as últimas décadas, raramente causavam doenças mais              

graves em humanos.  

Em 31 de dezembro de 2019, a Organização Mundial da Saúde (OMS) foi alertada sobre               

vários casos de pneumonia na cidade de Wuhan, província de Hubei, na República Popular da               

China. Tratava-se de uma nova cepa de vírus que não havia sido identificada anteriormente. Um               

mês depois, em 30 de janeiro de 2020, a Organização Mundial da Saúde (OMS) já declarava, que                 

o surto da doença causada pelo novo coronavírus – na data, então denominada COVID-19 –               
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constituía uma Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional, o mais alto nível de              

alerta da Organização. A eclosão deu origem a um flagelo global alastrando-se aceleradamente,             

até agora, por mais de 215 países. Em janeiro, o novo coronavírus estava concentrado na China,                

e só alguns casos chegavam a outros países, através de pessoas infectadas que viajavam de avião                

ou navio. No final daquele mês, já eram 10.000 infectados na China e – naquele momento – em                  

outros 129 países. No início de fevereiro foram registrados vários surtos na Coreia do Sul, Itália,                

Alemanha e Espanha. No Brasil, o primeiro caso foi confirmado em 26 de fevereiro, mas               

passavam de 1.500 menos de um mês depois. Em 11 de março de 2020, as manifestações da                 

COVID-19 foi caracterizada pela OMS como uma pandemia . 58

No dia primeiro de abril de 2020, o Secretário-geral das Nações Unidas, António             

Guterres, afirmou que a crise era o maior desafio da humanidade desde a Segunda Guerra               

Mundial, tanto pela ameaça às vidas quanto pelas consequências à economia mundial. Até o              59

final do mês o número total de infectados no mundo ultrapassaria 2 milhões, atualmente – 1a.                

Quinzena de julho de 2020 – são mais de 11 milhões, com a média de infecções confirmadas                 

em torno de 220 mil casos diários, sendo as maiores elevações nos Estados Unidos, no Brasil,                

Rússia e na Índia respectivamente, países que somados representam pouco menos da metade das              

mortes. O que mais contribui para o agravamento da pandemia é a agilidade com que o vírus se                  

espalha, impressiona a constatação de que levou mais de três meses para que o número de                

registros da Sars-CoV-2 em seres humanos ultrapassa-se a marca de 1 milhão. De 7 milhões               

para 8 milhões, passou-se apenas uma semana. No presente somente os Estados Unidos             

registram 3 milhões de casos — ou seja, aproximadamente 30% dos diagnósticos confirmados             

mundialmente . O Brasil está em segundo lugar em relação aos números absolutos da pandemia,              60

com quase 1 milhão e meio  de casos, números que continuam em ascensão diariamente.  61

58GLOBO. OMS declara pandemia de coronavírus. Disponível em:        
https://g1.globo.com/bemestar/coronavirus/noticia/2020/03/11/oms-declara-pandemia-de-coronavirus.ghtml. Acesso  
em: 17 jun. 2020. 
59ONU NEWS. ONU celebra Dia da Convivência Pacífica com mensagem da Assembleia Geral. Disponível em:               
https://news.un.org/pt/story/2020/05/1713852. Acesso em: 18 jun. 2020. 
60CENTER FOR DISEASE CONTROL AND PREVENTION. Coronavirus disease: Cases in the U.S.. Disponível             
em: https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/cases-updates/cases-in-us.html. Acesso em: 20 jun. 2020. 
61COVID SAÚDE. Painel Coronavírus. Disponível em: https://covid.saude.gov.br/. Acesso em: 20 jun. 2020. 
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A principal complicação é que mesmos pacientes sem sintomas são capazes de repassar o              

vírus e estima-se que dois terços das infecções foram transmitidas por pacientes assintomáticos.             

Somado a isso, o fato de que o coronavírus sobrevive até 72 horas em algumas superfícies e a                  

análises genéticas preliminares que identificaram uma proteína na superfície do vírus que é capaz              

de infectar as células humanas com muita rapidez. A moléstia contamina as células atacando              

uma proteína chamada furina, a mesma achacada em casos de Ebola e HIV. Como a furina está                 

presente em vários tecidos humanos, isso significa que o corona é capaz de afetar vários órgãos,                

especialmente os pulmões, o fígado e o intestino.   62

Até agora o número de mortes – dados advindos da Universidade Johns Hopkins             

(Dashboard by the Center for Systems Science and Engineering) - ultrapassou quinhentos mil             63

no mundo, no entanto, esse cálculo apenas revela uma parte do total de contágios, uma vez que                 

as políticas de detecção variam entre os países, alguns computando apenas os pacientes             

hospitalizados. 

Neste período um terço da população do planeta – em pânico – manteve quarentena ou               

restrições de deslocamento. Isso representa - impressionantes - 2,6 bilhões de pessoas em algum              

tipo de isolamento, uma grandeza de modo algum já experimentada.  

 

ii. Efeitos no comércio  

O impacto político, cultural e socioeconômico da praga vem causando alterações           

profundas na sociedade humana constituindo uma ameaça de desestabilização à economia           

mundial que inclui instabilidades social e econômica com a queda do mercado global de ações;               

xenofobia e racismo contra pessoas de descendência asiática, disseminação de informações falsas            

(chamadas “Fake News”) e o encerramento de escolas e universidades, numa já ultrapassada             

avaliação, em pelo menos 115 países, afetando mais de 1.6 bilhão de estudantes.  64

62HOFFMANN, Markus; KLEINE-WEBER, Hannah; PÖHLMANN, Stefan. A Multibasic Cleavage Site in the            
Spike Protein of SARS-CoV-2 Is Essential for Infection of Human Lung Cells. Mollecular Cell: subtítulo da                
revista, EUA, v. 74, n. 5, p. 779-784, dez./2005. Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.molcel.2020.04.022.            
Acesso em: 20 jun. 2020. 
63JOHNS HOPKINS UNIVERSITY AND MEDICINE. Covid-19 dashboard. Disponível em:         
https://coronavirus.jhu.edu/map.html. Acesso em: 4 jul. 2020. 
64UFMG. Em tempos de pandemia, educação a distância expõe abismo entre ricos e pobres. Disponível em:                
https://ufmg.br/comunicacao/noticias/a-educacao-nos-tempos-do-coronavirus. Acesso em: 20 jun. 2020. 
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Em muitos casos, o funcionamento das indústrias foi paralisado – ou, no mínimo,             65

desacelerado – e isso fez com que a oferta de produtos para a exportação caísse               

consideravelmente. 

Com as pausas e restrições à aglomeração a produção industrial de muitas nações             

diminuiu drasticamente nos últimos meses. Tem também havido discussão sobre uma possível            

reversão da globalização mais ampla, sobretudo no que diz respeito a cadeias de fornecimento,              

percebe-se para o futuro imediato o empenho para verticalização interna. E, como em toda crise               

econômica, a tendência é que haja uma diminuição também no consumo, mais um fator que traz                

para baixo os volumes de exportação. 

Extremadas alterações de comportamento e mudanças de paradigmas estão em curso           

causando séria revolução na forma como é encarado o trabalho a partir de casa, uma vez que para                  

conter o ímpeto do vírus várias empresas aderiram ao homeoffice, com tecnologias que             

enfrentavam dificuldades na sua adoção sendo absorvidas rapidamente por todos. Este efeito            

também tem sido observado, em resultado das escolas fechadas, no incremento do ensino a              

distância .  66

Além disso a pandemia resultou numa diminuição vigorosa das viagens de turismo e a              

trabalho, bem como as presenças em conferências internacionais, substituídas pelos análogos           

virtuais, o que vem afetando maiormente o tráfego aéreo planetário que foi extremadamente             

minimizado .  67

65ECONOMIA UOL. Maior paralisação fabril desde Segunda Guerra afeta Europa e EUA. Disponível em:              
https://economia.uol.com.br/noticias/bloomberg/2020/03/19/maior-paralisacao-fabril-desde-segunda-guerra-afeta-eu
ropa-e-eua.htm. Acesso em: 28 jun. 2020. 

66NAÇÕES UNIDAS BRASIL. Coronavírus deixa mais de 776 milhões de alunos fora da escola, diz UNESCO.                
Disponível em:  
https://nacoesunidas.org/coronavirus-deixa-mais-de-776-milhoes-de-alunos-fora-da-escola-diz-unesco/. Acesso em:   
20 jun. 2020. 

67ECONOMIC PER FORMANCE OF THE AIRLINE INDUSTRY. Semi-annual report. Disponível em:           
iata.org/en/iata-repository/publications/economic-reports/airline-industry-economic-performance-june-2020-report/. 
Acesso em: 20 jun. 2020. 
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Ademais há expectativa que as sequelas econômicas no crescimento global podem ser            

superiores aos do surto de SARS em 2002-2004 podendo as decorrências diretas se prolongar por               

anos com seguramente um período de recessão em escala global. 

Essa consideração é corroborada num recente relatório do Fundo Monetário          68

Internacional - FMI onde foram apresentados dados nada motivantes.  

“A magnitude e a velocidade do colapso da atividade         
econômica é diferente de tudo o que já aconteceu na nossa época. (...)             
Esta é uma crise verdadeiramente global e nenhum país será poupado.           
(...) Pela primeira vez desde a Grande Depressão, economias         
avançadas, mercados emergentes e economias em desenvolvimento       
estarão em recessão ao mesmo tempo. A renda per capita deve diminuir            
em mais de 170 países.”  69

Outrossim numa atualização, em conferência de imprensa, Gita Gopinath , Conselheira           

Econômica e Diretora, Departamento de Pesquisa do organismo internacional, estimou “uma           

recessão mais profunda em 2020 e uma recuperação mais lenta em 2021. A produção global               

deverá diminuir em menos 4,9% em 2020 (...) Seguido de uma recuperação parcial com              

crescimento projetado em 5,4% em 2021. Essas projeções implicam uma perda acumulada para a              

economia global em dois anos, superior a US $ 12 trilhões em decorrência dessa crise.”  70

Imprevisivelmente, em contrapartida, avista-se que a provação aflorou admiravelmente o          

lado humano da coletividade despertando um adormecido senso de união global. A ajuda             

frequente as pessoas se torna comum. Ir ao mercado para o vizinho, valorizar os entregadores e                

profissionais da saúde estão fazendo parte do nosso dia a dia, entre tantos exemplos.  

68INTERNATIONAL MONETARY FUND. World Economic Outlook, April 2020: The Great Lockdown.           
Disponível em: https://www.imf.org/en/Publications/WEO/Issues/2020/04/14/weo-april-2020#Chapter%201.   
Acesso em: 27 jun. 2020. 
69 “The magnitude and speed of collapse in activity that has followed is unlike anything experienced in our                  
lifetimes.(...)This is a truly global crisis as no country is spared (...). For the first time since the Great Depression                    
both advanced economies and emerging market and developing economies are in recession. . Income per capita is                 
projected to shrink for over 170 countries." Tradução própria. IMFBLOG. The Great Lockdown: Worst Economic               
Downturn Since the Great Depression. Disponível em:       
https://blogs.imf.org/2020/04/14/the-great-lockdown-worst-economic-downturn-since-the-great-depression/. Acesso  
em 26 jun. 2020. 
70“We are now projecting a deeper recession in 2020 and a slower recovery in 2021. Global output is projected to                    
decline by minus 4.9 percent in 2020 (...). Followed by a partial recovery with growth projected at 5.4 percent in                    
2021. Now these projections imply a cumulative loss to the global economy over two years of over $12 trillion                   
from this crisis”. Tradução própria. Retirado da transcrição da Press Conference on the Release of the World                 
Economic Outlook Update. Disponível em     
https://www.imf.org/en/News/Articles/2020/06/25/tr062420-transcript-of-the-press-conference-on-the-release-of-the
-world-economic-outlook-update. Acesso em 26 de jun. 2020. 
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Aliás a situação também estaria levando pessoas a considerar mais seriamente os            

impactos ambientais de suas decisões de compras, de acordo com a avaliação de Oliver Wright,               

diretor e líder da prática global de bens de consumo da Accenture.  71

“A pandemia deve promover uma era de consumo mais sustentável e saudável nos             

próximos 10 anos, fazendo com que os consumidores busquem conciliar suas compras, e como              

isso se reflete em questões globais de sustentabilidade - sugerindo uma existência humana mais              

equilibrada". 

"Já vínhamos observando essas mudanças há algum tempo, mas o que surpreende é a               

escala e o ritmo - comprimindo em questão de semanas as mudanças que provavelmente              

levariam anos para acontecer. As mudanças no comportamento e em hábitos de consumo devem              

superar o período da pandemia, estendendo-se muito além dos próximos 18 meses e             

possivelmente por boa parte desta década", afirma Wright.  72

 

iii. A  Covid-19 no Brasil 

O Brasil não ficou imune da hecatombe. O primeiro caso de contágio confirmado no país               

ocorreu numa quarta-feira de cinzas, que é o primeiro dia da Quaresma no calendário Cristão               

ocidental (Católico). As cinzas que os Cristãos Católicos recebem neste dia são um símbolo da               

mudança de vida, recordando a passageira, transitória, efêmera fragilidade da vida humana,            

sujeita à morte. Além de infecções confirmadas até então o Brasil ocupa o segundo lugar com                

mais mortes no mundo, somente atrás dos Estados Unidos. O país concentra perto de 15 % de                 

todas as vítimas do planeta e, no inicio de julho já se aproximava de 65 mil óbitos. . 73

Os diversos efeitos negativos verificados em escala mundial repercutirão incontestavelmente          

sobre a economia brasileira, que – sem dúvidas – enfrentará, assim como todas nações em               

desenvolvimento, danos econômicos sem precedentes. 

71 Accenture - https://www.accenture.com/ (NYSE: ACN) é uma empresa global de serviços profissionais, com              
atuação e oferta de soluções em estratégia de negócios, consultoria, digital, tecnologia e operações. 
72ACCENTURE. Outmaneuver uncertainty: Navigating the human and business impact of Covid-19.           
Disponível em: https://www.accenture.com/us-en/about/company/  Acesso em: 20 jun. 2020. 
73O GLOBO. Brasil registra 64365 mortes por Covid 19 informa consórcio de veículos da imprensa em                
boletim das 20h. Disponível em:     
https://oglobo.globo.com/sociedade/coronavirus/brasil-registra-64365-mortes-por-covid-19-informa-consorcio-de-v
eiculos-da-imprensa-em-boletim-das-20h-24515993 Acesso em: 05 julho  2020. 
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“A queda econômica provocada pelo choque continua e está cada vez mais difícil de              

prever, mas há indicações claras de que as coisas vão piorar muito para os países em                

desenvolvimento antes de melhorar”, afirmou o secretário-geral da Conferência das Nações           

Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento (UNCTAD), Mukhisa Kituyi.  74

A diminuição das exportações, queda no preço de commodities, interrupção da cadeia            

produtiva de alguns setores, decaída nos preços dos ativos e piora das condições financeiras, bem               

como a redução no fluxo de pessoas e mercadorias reduzirá de maneira significante o              

crescimento da economia, frustrando a expectativa de que, após o tímido crescimento do Produto              

Interno Bruto (PIB) do ano passado, a atividade econômica brasileira demonstraria mais vigor             

em 2020. Tal diagnóstico é da Instituição Fiscal Independente (IFI), no Relatório de             

Acompanhamento Fiscal (RAF) nº 38, divulgado na primeira semana de junho.   75

No documento, a IFI aponta que, dependendo da extensão dos choques e das medidas de               

política econômica adotada pelos países, poderá haver aumento do desemprego. “No caso            

brasileiro, isso seria muito preocupante, dada a existência de um contingente de desocupados             

relativamente elevado, em torno de 12 milhões de pessoas sem levar em consideração a parcela               

da população que está subempregada e os desalentados”, diz o relatório . No mesmo documento              76

revisou-se de -2,3% para -6,5% a projeção para o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB)               

em 2020.  

No gráfico abaixo podemos observar a mudança de PIB entre 2019-2023, tendo 2019             

como base. Nele o PIB brasileiro somente retornaria ao patamar inicial em 2023, três anos após o                 

início da crise.  

 

 

 

74NAÇÕES UNIDAS. ONU pede pacote de US$2,5 trilhões para países em desenvolvimento superarem crise              
do coronavírus. Disponível em:    
https://nacoesunidas.org/onu-pede-pacote-de-us25-trilhoes-para-paises-em-desenvolvimento-superarem-crise-do-cor
onavirus/. Acesso em: 20 jun. 2020. 
75Disponível em: https://www12.senado.leg.br/ifi/relatorio-de-acompanhamento-fiscal. Acesso em: 20/06/2020 
76De acordo com dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, esse número é superior e atinge em torno                   
de 12,9 milhoes. Disponivel em  https://www.ibge.gov.br/explica/desemprego.php Acesso em 29/06/2020. 
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Gráfico 8 - Variação do PIB tendo 2019 como PIB base 

 

Fonte: IBGE e IFI. Retirado do relatório do IFI 

 

O Índice de Atividade Econômica (IBC-Br), divulgado em 18 de junho pelo Banco             

Central (BC) apontou que nível de atividade da economia brasileira registrou retração de 9,73%              

em abril, na comparação com o mês anterior. Já a Secretaria de Política Econômica do               77

Ministério da Economia, salienta que “ainda há grande incerteza sobre a dimensão e extensão              

temporal do problema”, e que por isso as estimativas "devem ser interpretadas com cautela".  78

 
iv. O que podemos esperar para o futuro? 

“A luz é especialmente apreciada 
após a escuridão.” 

Texto Judaico 
 

77GLOBO. 'Prévia' do PIB indica tombo de 9,73% na economia brasileira em abril, maior queda desde 2003.                 
Disponível em:  
https://g1.globo.com/economia/noticia/2020/06/18/previa-do-pib-do-bc-indica-tombo-de-973percent-na-economia-b
rasileira-em-abril.ghtml. Acesso em: 20/06/2020 
78Disponível no Boletim Macro Fiscal da SPE.       
http://www.fazenda.gov.br/centrais-de-conteudos/publicacoes/conjuntura-economica/boletim-macrofiscal/boletim-m
acrofiscal-marco-2020-v11.pdf. Pp 12. Acesso em: 20/06/2020 
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Que mundo será após o coronavírus? Com certeza a crise que estamos vivendo será              

superada. O tempo será de transformação, e algumas mudanças serão estruturais. Se a peste              

acelerou o fim da Idade Média e a epidemia de SARS normatizou a tecnologia na China da                 

década passada, o novo coronavírus marcará a reversão da globalização e o aumento das              

desigualdades, avalia Alfredo Pinto, chefe da Bain & Company na América do Sul: “Estamos              

convictos de que o coronavírus será a pá de cal (sobre a globalização). Se ela já vinha se                  

desacelerando com a guerra comercial entre EUA e China, agora passará por uma reversão. Com               

as dificuldades nas cadeias de suprimento hoje, muitas empresas buscarão alternativas mais            

locais. A disponibilidade ganhará ascendência sobre a eficiência.”  79

Pressuponho que encontramo-nos possivelmente afastados do distanciamento histórico        

necessário para assimilar este momento singular, se bem algumas conjunturas podem, de            

imediato, serem vislumbradas para a pós-catástrofe: 

Primeiro: o mundo não vai mais existir daquela maneira que conhecemos e por longo              

tempo conviveremos com recessão em escala mundial.  

Segundo: dificilmente seremos os mesmos. Levará algum tempo para que as pessoas            

readquiram confiança para retornarem os contatos diretos. Os países ficarão mais fechados. Os             

controles de fronteira se tornarão mais rígidos e a xenofobia aumentará. 

Terceiro: a chamada revolução tecnológica será acelerada e os novos padrões de            

comportamento presumidamente serão a confirmação de tendências que já se desenhavam, com            

impacto profundo em três dimensões: política, econômica e geopolítica. 

Diante disso, sem dúvidas, harmonização e união serão imprescindíveis nas futuras           

relações sociais e a nova situação de solidariedade entre as pessoas, com novos sentimentos de               

auxílio aos mais necessitados, como vem sendo feito mundo afora, há que perdurar. Seremos              

menos individualistas, não mais indiferentes às desigualdades sociais. 

Enfim, o importante benefício resultante do distanciamento impelido pela crise,           

persistirá o fortalecimento dos valores familiares. Sendo assim um vírus cruel de uma síndrome              

79 O GLOBO. O mundo não será o mesmo após o coronavírus. Conheça 6 forças que moldarão o futuro.                   
Disponível em:  
https://oglobo.globo.com/economia/o-mundo-nao-sera-mesmo-apos-coronavirus-conheca-6-forcas-que-moldarao-fut
uro-24431458. Acesso em: 20 jun. 2020. 
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letal poderá ser a amálgama que careceremos para serena incorporação do advento da incerta              

nova era. 

 

VI - Conclusões 
Repetidamente, em diversas épocas, surtos de significantes moléstias causam pânico,          

quarentena e fatalidades à humanidade. Conforme evidenciado neste trabalho as doenças do            

passado refletiram sua época e alteraram o curso dos acontecimentos, desafiando o mundo que as               

criou. Embora não seja indicativo do que acontecerá no futuro aprendemos com os ciclos              

históricos que as sequelas nunca são facilmente incorporadas..  

Neste momento o planeta está enfrentando outra provação, a mais grave das últimas 

gerações, que criou uma das maiores crises financeiras globais desde a Grande Depressão,             

momento histórico que resultou em pessoas desempregadas, indústrias fechadas, registros de           

falências  e marcas profundas por todos os territórios do mundo.  

A atual pandemia antecipa mudanças que já estavam em curso, como o trabalho remoto;              

a educação a distância, a busca por sustentabilidade e a cobrança, por parte da coletividade, para                

que as empresas sejam socialmente mais responsáveis. Para além disso, a diminuição no             

comércio acarretará impactos substanciais no PIB e no consumo dos países, além de relevantes              

impactos nas balanças comerciais das nações.  

Entre as consequências imediatas da pandemia, a recessão profunda deve se agravar não             

somente no Brasil, mas no resto do mundo, ocasionando a reorganização da ordem econômica              

universal com a descontinuação do que era discutido anteriormente e a força dominante será,              

mais uma vez, a reconstrução e reformulação praticamente em sua totalidade, com novos acordos              

internacionais na tentativa de superação das agruras. Essa singular situação acarretará, até agora             

ainda incomensuráveis, reflexos nas ordens social e econômica e assim como, naturalmente, no             

ordenamento político, com grande dose de imprevisibilidade, de forma a desafiar as autoridades             

e a população a adotarem medidas originais de superação abalando ineditamente o planeta.             

Outras mudanças que talvez não fossem tão perceptíveis ainda agora ganham novo sentido             
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diante, como exemplos, o fortalecimento de valores como solidariedade e empatia, assim como o              

questionamento do modelo de sociedade baseado no consumismo. 

As pandemias não são tão recordadas, por exemplo quanto às guerras, mas suas             

implicações se comparam aos principais eventos da história já que elas redefinem, de maneira              

crucial, os rumos sociais, políticos e econômicos da humanidade. 

Finalmente, que possamos aprender a conveniência de atentar que tão terríveis flagelos            

são advertências de que somos suscetíveis a infecções virais e em questão de pouco tempo elas                

podem tomar proporções universais, mantendo um permanente estado de alerta a fim de tornar              

menos danosas suas transcendências. 
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