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I Desde o inı́cio da pandemia, houve uma explosão de pesquisa econômica sobre a Covid-19:

I medo de ser infectado afeta o comportamento das pessoas e, consequentemente, da epidemia
I polı́ticas ótimas de isolamento social
I crise econômica que impede o funcionamento de alguns setores mas não outros
I crise econômica que afeta proporcionalmente mais as mulheres
I como informar o público sobre os sintomas para aumentar a notificação de casos
I restrições levam a maior informalidade
I discurso polı́tico pode afetar isolamento social



I Frequentemente, espera-se de economistas que sejam futurólogos
I há muita futurologia em alguns desses trabalhos

I Mas o que permite a economistas fazer previsões?

1. Teoria econômica
I se X, então Y
I explicações a partir do comportamento individual
I micro → macro

2. Coleção de evidência empı́rica
I desafio: em geral, muitas coisas acontecem ao mesmo tempo
I experimentos naturais: evento no qual conseguimos isolar o efeito de um acontecimento
I olhar para o passado
I V. Pareto (1906): a ciência é analı́tica e a prática é sintética
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I Exemplo: desastres naturais podem levar a mudanças permanentes sobre a distribuição espacial
da atividade econômica?
I eventos climáticos extremos tendem a ficar mais frequentes com a mudança climática
I climate refugees: milhões de pessoas migrando devido a mudanças climáticas
I podemos escrever modelos econômicos em que isso ocorre ou não ocorre

I Mas a evidência empı́rica não é muito clara
I terremoto de 1907 em San Francisco vs 1908 em Messina

I Desafio: desastres naturais tendem a afetar muita coisa. P.ex., furacão Maria
I vı́timas humanas
I destruiu casas
I afetou a rede elétrica
I destruiu as plantações de café na ilha
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I eventos climáticos extremos tendem a ficar mais frequentes com a mudança climática
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I Investigar um evento mais “controlado”: geada de 1975 no Paraná
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I Exercı́cio estatı́stico para entender os efeitos da geada. Abaixo, o efeito sobre emprego em
fazendas
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I O que aprendemos com esse experimento natural? Como conectar com a teoria econômica?

I São necessárias algumas condições para um desastre natural levar a mudanças permanentes na
distribuição da atividade econômica:
I destruir uma âncora da atividade econômica: cafezais (capital fixo)
I complementaridade das escolhas de vizinhos
I situação econômica em que as pessoas migrem



A ciência é analı́tica e a prática é sintética

Passado Teoria Econômica Futuro
Experimento Questão

Teste da teoria Previsão


