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Único remédio para a atual recessão é a vacina,
diz economista
Acadêmico da UFRJ espera por onda de otimismo, quando imunizantes
passarem a reduzir números de mortes, que pode reverter rapidamente a
crise
Por: Rafael Rosas
A recessão atual tem como único remédio o fim da pandemia,
principalmente através da disseminação da vacinação contra covid-19. A
afirmação foi feita hoje pelo professor Francisco Eduardo Pires de Souza,
do Instituto de Economia da Universidade Federal do Rio de Janeiro
(UFRJ), que participou do seminário "A pandemia da covid-19 e seus
impactos na economia brasileira".
"O remédio para as recessões profundas tradicionais são as chamadas
políticas macroeconômicas expansionistas, mas para esta recessão o único
remédio é o fim da pandemia, principalmente através da vacina", disse
Souza, para quem a pandemia criou no Brasil uma "economia dual", com
um setor praticamente imune aos efeitos da covid-19 e outro setor
"suscetível", que se baseia em atividades intensivas em contato humano.
Souza colocou no primeiro grupo setores como a indústria de
transformação e a agropecuária, que se beneficiaram de uma demanda
agregada de curto prazo no ano passado, mas ressaltou que pelo menos
30% do Produto Interno Bruto (PIB) do país está no setor suscetível, que
responde ainda por um terço do emprego no Brasil.
Souza afirmou que os novos fechamentos de atividades devido ao
recrudescimento da covid-19 na maior parte do país certamente trarão uma
nova recessão no primeiro trimestre deste ano, mas frisou que, na visão
dele, quando a evolução da vacinação provocar um "declínio acentuado" da
pandemia, haverá uma "onda de otimismo".
"Junto com a liberação de uma enorme demanda reprimida, sobretudo no
setor de serviços, vai dar um impulso forte para a economia", disse,
alertando em seguida que o difícil é definir quando esse declínio da

pandemia acontecerá. "Quando esse declínio ocorrerá, é muito difícil de
projetar."
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