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Expansão após pandemia: o que a história mostra 
As pessoas gastam mais, ajudando a recuperar empregos, assumem mais riscos e 

exigem mais dos políticos. Pandemias evidenciam e acentuam desigualdades 

preexistentes, elevando risco de agitação social 

The Economist 

A pandemia de cólera no início dos anos 1830 atingiu a França com força. 

Dizimou cerca de 3% dos parisienses em um mês, e os hospitais ficaram lotados de 

pacientes cujas aflições os médicos não conseguiam compreender. O fim da praga 

ocasionou uma retomada da economia, e a França seguiu o Reino Unido na revolução 

industrial. Mas qualquer pessoa que tenha lido Os miseráveis sabe que essa pandemia 

também contribuiu para um outro tipo de revolução. Mais prejudicados pela doença, 

os pobres avançaram contra os ricos, que haviam fugido para suas casas de campo 

para evitar o contágio. A França testemunhou instabilidade política nos anos que se 

seguiram. 

Hoje, mesmo com a covid-19 devastando países mais pobres, a parte rica do 

mundo está à margem de um boom pós-pandemia. Governos estão suspendendo 

impedimentos à circulação das pessoas à medida que as vacinações reduzem a 

quantidade de hospitalizações e mortes decorrentes do vírus. Muitos analistas 

preveem que a economia dos Estados Unidos crescerá mais de 6% este ano, ao menos 

quatro pontos porcentuais mais rapidamente do que no período pré-pandemia. 

Outros países também tendem a um crescimento rápido e incomum. A situação 

é tão inusitada que economistas estão se voltando à história para saber o que esperar. 

Os registros sugerem que, após períodos de grandes perturbações não financeiras, 

como guerras e pandemias, o PIB retorna aos níveis anteriores. Primeiro, ainda que as 

pessoas queiram sair de casa e gastar dinheiro, a incerteza persiste. Depois, as crises 

encorajam as pessoas a encontrar novas maneiras de fazer as coisas, o que apruma a 

estrutura da economia. E, finalmente, conforme demonstram Os miseráveis, a agitação 

política frequentemente se segue, com consequências imprevisíveis para a economia. 

Comecemos pensando no gasto dos consumidores. Registros de pandemias 

anteriores sugerem que, durante as fases agudas, as pessoas se comportam da mesma 

maneira que se comportaram no ano passado em relação à covid-19, economizando 
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dinheiro à medida que as oportunidades de gastar se esvaem. Na primeira metade da 

década de 1870, durante um surto de varíola, a taxa de poupança nos lares britânicos 

dobrou. A taxa de poupança no Japão mais que dobrou durante a 1.ª Guerra. Em 1919 

e 1920, quando a gripe espanhola se disseminou, os americanos guardaram mais 

dinheiro no colchão do que em qualquer outro ano até a 2.ª Guerra. 

A história também oferece um guia a respeito do que as pessoas fazem uma 

vez que as coisas voltam ao normal. Elas gastam mais, o que ocasiona uma 

recuperação no emprego, mas não há muita evidência de excessos. A noção de que as 

pessoas celebraram o fim da peste negra com “fornicação selvagem” e “regozijo 

histérico”, como supõem alguns historiadores, é (provavelmente) apócrifa. Um estudo 

recente do banco Goldman Sachs estima que, entre 1946 e 1949, os consumidores 

americanos gastaram somente cerca de 20% do que pouparam. Esses gastos extras 

certamente contribuíram para o boom do pós-guerra, apesar de os boletins mensais 

de “situação econômica” do governo a partir da segunda metade da década de 1940 

estarem repletos de preocupações a respeito de uma iminente desaceleração (e a 

economia de fato entrou em recessão entre 1948 e 1949). 

A segunda grande lição dos booms pós-pandemias é relacionada ao “lado da 

oferta” na economia – maneiras e locais de produção de mercadorias e serviços. 

Apesar de as pessoas parecem menos propensas a frivolidades após uma pandemia, 

algumas podem ficar mais dispostas a tentar novas maneiras de ganhar dinheiro. 

Historiadores acreditam que a peste negra conferiu mais ousadia aos europeus. 

Embarcar em um navio a vela para desbravar novas terras parecia menos arriscado 

quando tantas pessoas morriam em suas casas. De fato, um estudo do Escritório 

Nacional de Pesquisa Econômica dos EUA publicado em 1948 constatou que o número 

de novas empresas explodiu a partir de 1919. 

Outros economistas estabelecem ligação entre pandemias e uma outra 

alteração no lado da oferta na economia: o uso de tecnologia que prescinde de mão de 

obra. Chefes podem querer limitar a disseminação da doença, e robôs não adoecem. 

Um estudo do FMI analisa vários surtos recentes de doenças, incluindo ebola e Sars, e 

constata que “pandemias aceleram a adoção de robôs, especialmente quando o 

impacto na saúde é severo e é associado a uma queda significativa na economia”. 
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Se a automação rouba ou não o emprego das pessoas, porém, é outra questão. 

Algumas pesquisas sugerem que os trabalhadores, na verdade, se beneficiam após as 

pandemias. Um estudo do Federal Reserve Bank de São Francisco constata que as 

remunerações reais tendem a aumentar. Em alguns casos, isso ocorre por meio de um 

macabro mecanismo: a doença mata trabalhadores, deixando os sobreviventes em 

uma posição melhor para negociar o valor dos salários. 

Em outros casos, porém, aumentos nos ganhos são produto de mudanças 

políticas: a terceira grande lição dos booms históricos. Quando grande parte da 

população sofre, a iniciativa política se volta para os trabalhadores. É o que parece 

estar acontecendo: formuladores de políticas de todo o mundo estão mais 

interessados em diminuir o desemprego do que em reduzir dívida pública ou evitar 

inflação. Um novo estudo de três acadêmicos da London School of Economics também 

constata que a covid tornou os habitantes da Europa mais avessos à desigualdade. 

Em alguns casos, tais pressões detonaram a desordem política. Pandemias 

evidenciam e acentuam desigualdades preexistentes, fazendo com que os menos 

favorecidos busquem reparação. Uma pesquisa recente do FMI leva em conta o efeito 

de cinco pandemias, incluindo ebola, sars e zika, em 133 países desde 2001. E constata 

que elas ocasionaram um aumento na agitação social. “É razoável esperar que, quando 

a pandemia desaparecer, a agitação volte a emergir em localidades onde existia 

anteriormente”, escrevem pesquisadores em um outro estudo do FMI. As agitações 

sociais parecem atingir picos dois anos após o fim das pandemias. Aproveite o próximo 

boom enquanto ele durar. Em breve poderá haver uma reviravolta na história. 
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