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A Pandemia está expondo vulnerabilidades de mercado que ninguém sabia que existiam 

Por Henry Farrell e Abraham Newman 16 de março de 2020 

O novo coronavírus está se configurando como um enorme teste de estresse para a 
globalização. À medida que as cadeias de suprimentos críticas quebram, e as nações 
acumulam suprimentos médicos e correm para limitar as viagens, a crise está forçando 
uma grande reavaliação da economia global interconectada. Não só a globalização 
permitiu a rápida disseminação de doenças contagiosas, mas promoveu uma profunda 
interdependência entre empresas e nações que as torna mais vulneráveis a choques 
inesperados. Agora, empresas e nações estão descobrindo o quão vulneráveis elas são. 

Mas a lição do novo coronavírus não é que a globalização falhou. A lição é que a 
globalização é frágil, apesar ou mesmo por causa de seus benefícios. Durante décadas, os 
esforços incansáveis das empresas para eliminar a redundância geraram riqueza sem 
precedentes. Mas esses esforços também reduziram a quantidade de recursos não 
utilizados — o que os economistas chamam de "folga" — na economia global como um 
todo. Em tempos normais, as empresas muitas vezes veem a folga como uma medida de 
capacidade produtiva ociosa, ou mesmo desperdiçada. Mas pouca folga torna o sistema 
mais amplo frágil em tempos de crise, eliminando falhas críticas. 

A falta de alternativas de fabricação à prova de falhas pode fazer com que as cadeias de 
suprimentos se quebrem, como fizeram em alguns setores médicos e relacionados à saúde 
como resultado do novo coronavírus. Os produtores de suprimentos médicos vitais têm 
sido esmagados por um aumento na demanda global, colocando os países uns contra os 
outros em uma competição por recursos. O resultado foi uma mudança na dinâmica de 
poder entre as principais economias mundiais, com aqueles que estão bem preparados 
para combater o novo vírus, seja acumulando recursos para si mesmos ou auxiliando 
aqueles que não estão — e expandindo sua influência no cenário global como resultado. 
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A sabedoria convencional sobre a globalização é que ela criou um próspero mercado 
internacional, permitindo que os fabricantes construam cadeias de suprimentos flexíveis, 
substituindo um fornecedor ou componente por outro, conforme necessário. A Riqueza 
das Nações, de Adam Smith, tornou-se a riqueza do mundo à medida que as empresas se 
aproveitava de uma divisão globalizada do trabalho. A especialização produziu maior 
eficiência, o que, por sua vez, levou ao crescimento. 

Mas a globalização também criou um complexo sistema de interdependência. As 
empresas abraçaram as cadeias globais de suprimentos, dando origem a uma rede 
emaranhada de redes de produção que tecem juntos a economia mundial. Os componentes 
de um determinado produto poderiam agora ser fabricados em dezenas de países. Esse 
impulso para a especialização às vezes dificultaa a substituição, especialmente para 
habilidades ou produtos incomuns. E à medida que a produção se tornava global, os países 
também se tornavam mais interdependentes, porque nenhum país poderia controlar todos 
os bens e componentes que sua economia precisava. As economias nacionais foram 
subsumidas em uma vasta rede global de fornecedores. 

A pandemia está expondo a fragilidade do sistema globalizado. 

A pandemia da doença causada pelo novo coronavírus, COVID-19, está expondo a 
fragilidade desse sistema globalizado. Alguns setores econômicos , particularmente 
aqueles com alto grau de redundância e em que a produção está espalhada por vários 
países - poderiam enfrentar a crise relativamente bem. Outros podem ser empurrados para 
perto do colapso se a pandemia impedir que um único fornecedor em um único país 
produza um componente crítico e amplamente utilizado. Por exemplo, os fabricantes de 
automóveis em toda a Europa Ocidental se preocupam com a escassez de pequenos 
eletrônicos porque um único fabricante, a MTA Advanced Automotive Solutions, foi 
forçado a suspender a produção em uma de suas fábricas na Itália. 

Em uma era anterior, os fabricantes poderiam ter acumulado estoques de suprimentos 
para se proteger em um momento como este. Mas na era da globalização, muitas empresas 
assinam o famoso ditado do CEO da Apple Tim Cook de que o inventário é 
"fundamentalmente mau". Em vez de pagar para armazenar as peças que precisam para 
fabricar um determinado produto, essas empresas dependem de cadeias de suprimentos 
"just-in-time" que funcionam como o nome sugere. Mas no meio de uma pandemia global, 
just-in-time pode facilmente se tornar tarde demais. Em parte como resultado de 
problemas na cadeia de suprimentos, a produção global de laptops caiu até 50% em 
fevereiro, e a produção de smartphones pode cair 12% no próximo trimestre. Ambos os 
produtos são construídos com componentes produzidos por fabricantes asiáticos 
especializados. 

ESCASSEZ CRÍTICA 

Gargalos de produção como os da fabricação de eletrônicos também estão dificultando a 
luta contra o novo coronavírus. Suprimentos médicos críticos, como reagentes, um 
componente-chave dos kits de teste que os laboratórios usam para detectar RNA viral, 
estão ficando sem estoque ou sem estoque em muitos países. Duas empresas dominam a 
produção dos reagentes necessários: a holandesa Qiagen (recentemente comprada pela 
gigante americana Thermo Fisher Scientific) e a Roche, que tem sede na Suíça. Ambos 
não conseguiram acompanhar o aumento extraordinário da demanda por seus produtos. 



A escassez atrasou a produção de kits de teste nos Estados Unidos, que se vê tendo que 
entrar na fila atrás de outros países para comprar os produtos químicos de que precisa. 

À medida que o novo vírus se espalha, alguns governos estão cedendo aos seus piores 
instintos. Mesmo antes do surto do COVID-19 começar, os fabricantes chineses fizeram 
metade das máscaras médicas do mundo. Esses fabricantes aumentaram a produção como 
resultado da crise, mas o governo chinês efetivamente comprou todo o fornecimento de 
máscaras do país, ao mesmo tempo em que importou grandes quantidades de máscaras e 
respiradores do exterior. A China certamente precisava deles, mas o resultado de sua onda 
de compras foi uma crise de oferta que atrapalhou a resposta de outros países à doença. 

À medida que o novo vírus se espalha, alguns governos estão cedendo aos seus piores 
instintos. 

Os países europeus não se comportaram muito melhor. Rússia e Turquia proibiram a 
exportação de máscaras médicas e respiradores. A Alemanha fez o mesmo, embora seja 
membro da União Europeia, que deveria ter um "mercado único" com livre comércio 
irrestrito entre os estados-membros. O governo francês deu o passo mais simples de 
apreender todas as máscaras disponíveis. Os funcionários da UE reclamaram que tais 
ações minaram a solidariedade e impediram a UE de adotar uma abordagem comum para 
combater o novo vírus, mas foram simplesmente ignoradas. 

Essas dinâmicas mendigo-teu-vizinho ameaçam aumentar à medida que a crise se 
aprofunda, sufocando as cadeias de suprimentos globais para suprimentos médicos 
urgentes. O problema é terrível para os Estados Unidos, que se atrasaram para adotar uma 
resposta coerente à pandemia e está com poucos suprimentos que precisará. Os Estados 
Unidos têm um estoque nacional de máscaras, mas não foi reabastecido desde 2009 e 
contém apenas uma fração do número que poderia ser necessário. Sem surpresa, o 
conselheiro comercial do presidente Donald Trump, Peter Navarro, usou essa e outras 
escassez para ameaçar aliados e justificar uma nova retirada do comércio global, 
argumentando que os Estados Unidos precisam "trazer para casa suas capacidades de 
fabricação e cadeias de suprimentos para medicamentos essenciais". Como resultado, a 
Alemanha está supostamente preocupada que o governo Trump faça o movimento 
agressivo de comprar completamente uma nova vacina em desenvolvimento por uma 
empresa alemã, a fim de usá-la nos Estados Unidos. Berlim está agora considerando se 
deve fazer uma contra-oferta sobre a vacina ou proibir a transação dos EUA. 

INFLUÊNCIA VIRAL 

Enquanto o governo Trump tem usado a pandemia para recuar na integração global, a 
China está usando a crise para mostrar sua disposição de liderar. Como o primeiro país 
atingido pelo novo coronavírus, a China sofreu gravemente nos últimos três meses. Mas 
agora está começando a se recuperar, assim como o resto do mundo está sucumbindo à 
doença. Isso representa um problema para os fabricantes chineses, muitos dos quais estão 
agora funcionando novamente, mas enfrentando uma demanda fraca dos países em crise. 
Mas também dá à China uma enorme oportunidade de curto prazo para influenciar o 
comportamento de outros Estados. Apesar dos primeiros erros que provavelmente 
custaram a vida de milhares de pessoas, Pequim aprendeu a combater o novo vírus, e tem 
estoques de equipamentos. São ativos valiosos — e Pequim os implantou com habilidade. 



No início de março, a Itália pediu a outros países da UE que fornecessem equipamentos 
médicos de emergência, uma vez que a escassez crítica forçou seus médicos a tomar 
decisões dolorosas sobre quais pacientes tentar salvar e quais deixar morrer. Nenhum 
deles respondeu. Mas a China fez, oferecendo-se para vender ventiladores, máscaras, 
trajes de proteção e cotonetes. Como argumentaram os especialistas chineses Rush Doshi 
e Julian Gewirtz, Pequim procura se retratar como líder da luta global contra o novo 
coronavírus, a fim de promover a boa vontade e expandir sua influência. 

Pequim procura se retratar como líder da luta global contra o novo coronavírus. 

Isso é estranho para a administração Trump, que tem demorado a responder ao novo vírus 
(e que acha que banir viajantes da Europa é a melhor defesa contra uma doença que já 
está se espalhando rapidamente em seu solo). Longe de servir como um provedor global 
de bens públicos, os Estados Unidos têm poucos recursos que podem oferecer a outros 
Estados. Para adicionar insulto à injúria, os Estados Unidos podem em breve encontrar-
se recebendo caridade chinesa: o bilionário cofundador do Alibaba, Jack Ma, ofereceu 
doar 500.000 kits de teste e um milhão de máscaras. 

A NOVA GEOPOLÍTICA DA GLOBALIZAÇÃO 

À medida que os formuladores de políticas em todo o mundo lutam para lidar com o novo 
coronavírus e suas consequências, eles terão que confrontar o fato de que a economia 
global não funciona como eles pensavam. A globalização exige uma especialização cada 
vez maior do trabalho entre os países, um modelo que crie eficiências extraordinárias, 
mas também vulnerabilidades extraordinárias. Choques como a pandemia COVID-19 
revelam essas vulnerabilidades. Provedores de fonte única, ou regiões do mundo 
especializadas em um determinado produto, podem criar fragilidade inesperada em 
momentos de crise, fazendo com que as cadeias de suprimentos se rompam. Nos próximos 
meses, muitas outras dessas vulnerabilidades serão expostas. 

O resultado pode ser uma mudança na política global. Com a saúde e a segurança de seus 
cidadãos em jogo, os países podem decidir bloquear as exportações ou apreender 
suprimentos críticos, mesmo que isso prejudique seus aliados e vizinhos. Tal retirada da 
globalização tornaria a generosidade uma ferramenta de influência ainda mais poderosa 
para estados que podem pagar por isso. Até agora, os Estados Unidos não têm sido um 
líder na resposta global ao novo coronavírus, e cedeu pelo menos parte desse papel à 
China. Esta pandemia está remodelando a geopolítica da globalização, mas os Estados 
Unidos não estão se adaptando. Em vez disso, é doentio e escondido sob as cobertas. 
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