
EUA e China: como o controle do fluxo de pessoas afeta a 

economia? 
EUA e China são as duas maiores potências mundiais. Esses países disputam 

comercialmente, tecnologicamente e, principalmente, por poder. A tensão entre essas 

duas economias está tão acirrada, que já se fala no começo da segunda Guerra Fria.  

Nesse contexto, como esses países estão conduzindo a retomada de suas economias, 

controlando o fluxo de pessoas e realizando o monitoramento de ocupação em meio a 

tantas incertezas? 

Cada um deles tem uma realidade diferente e passam por momentos distintos em 

relação à pandemia. Porém, é inegável que ambos têm grandes desafios e precisam de 

medidas estratégicas para manterem suas prosperidades.  

Os EUA vivem um momento bastante instável. O controle aparente da pandemia gerou 

a abertura gradual da economia. Isso fez com que o varejo tivesse uma alta em junho, 

assim como outros setores.   

Porém, com os bares e restaurantes lotados, o número de casos voltou a aumentar, 

principalmente em estados até então poupados, como a Flórida, em que se pensava 

que os números não chegariam a crescer significativamente. 

Como o varejo é afetado pela pandemia? 

Em junho, o varejo dos EUA apresentou um crescimento de 7,5%, em detrimento da 

reabertura de certas lojas e restaurantes do país.  

Mesmo com o recente aumento do número de casos da Covid 19, o setor segue 

otimista. Isso se deve devido à queda dos gastos das pessoas com experiência, como 

shows e viagens, o que fez com que se gastasse mais com compras online e 

impulsionou as vendas do varejo. 

Já a China, que teve seu pico de casos no início do ano, apresenta progressos nas 

vendas do varejo desde março.  

As empresas que tiveram mais sucesso nessa retomada foram as que souberam se 

adaptar à condição social atual e transformaram as mudanças propiciadas pela 

pandemia em oportunidade. Assim, investiram em e-commerce, modificaram a forma 

de engajar e adquirir consumidores, e proporcionaram entregas delivery sem contato 

pessoal. 

Apesar disso, é preciso garantir que a retomada da economia seja acompanhada do 

controle do fluxo de pessoas e que haja o monitoramento de ocupação dos lugares. 

Tudo isso para que a saúde dos cidadãos seja preservada. 



Como os shoppings centers reagem à situação global? 

Nesse contexto, a China reabriu lojas de rua e shoppings centers. Porém, as medidas 

de segurança permanecem rigorosas. Os funcionários usam máscaras e cartazes 

orientando os clientes a manterem uma distância segura uns dos outros.  

Além disso, as lojas dos shoppings estão controlando o número de pessoas dentro 

delas para evitar aglomeração. Outra medida comum está sendo a medição da 

temperatura dos clientes na porta das lojas e a utilização de álcool em gel. 

Já nos EUA ocorre o movimento contrário. A tendência no país, mesmo antes da 

pandemia, era de descentralização de lojas e o fim gradual dos shoppings centers. Com 

a atual situação global, esse processo pode ser acelerado.  

Existem cerca de 1.000 shoppings nos EUA em funcionamento, 60% deles são 

ancorados às lojas de departamento, um dos setores que mais está sofrendo com a 

pandemia. 

Apesar disso, o Mall of America, o maior shopping center dos EUA, reabriu em 1 de 

junho. Mesmo assim, muitas lojas ainda não conseguiram acompanhar a reabertura 

por não estarem preparadas para atender às condições de segurança necessárias à 

preservação da saúde dos cidadãos. 

E qual controle do fluxo de população está sendo feito? 

Nos EUA, os conglomerados Google e Apple se juntaram para disponibilizar ao governo 

uma ferramenta que permite o monitoramento do fluxo de circulação de pessoas.  

Essa ferramenta permite o rastreio de pessoas através da tecnologia bluetooth. É 

possível, ainda, verificar quem teve contato com cidadãos infectadas, para que sejam 

elaboradas estratégias de contenção da doença. 

Para que o fluxo de pessoas seja controlado, já foram criados, inclusive, aplicativos de 

celular que auxiliam os lojistas nesse monitoramento. Eles já consideram a legislação 

de cada localidade e têm interfaces amigáveis para o registro de entrada e saída de 

consumidores das lojas. 

Em relação ao fluxo geográfico de pessoas, os EUA já impõem até restrições 

domésticas. Em 27 de julho foi anunciado que cidadãos que visitarem Washington, o 

distrito federal do país, e forem provenientes dos 27 estados dos EUA com os maiores 

números de casos da doença, precisarão fazer quarentena obrigatória de 14 dias antes 

de circularem pelo distrito federal. 

Já na China, o controle em certas cidades também permanece rígido. Na capital 

Pequim, pacientes confirmados ou suspeitos da Covid 19 não podem sair da cidade.  

Além disso, pessoas que visitaram o mercado atacadista de Xinfadi, onde foram 

detectados muitos casos, também estão proibidas de deixar a capital.  



Por fim, pessoas que moram em áreas de alto risco também devem permanecer na 

cidade. Essas medidas buscam proteger o país e impedir que a doença volte a se 

propagar pelas diferentes regiões. 

Então como o controle do fluxo de pessoas afeta a economia desses países? 

Diante da atual disputa entre EUA e China, agravada pelas acusações mútuas de 

espionagem, pela guerra de quem fabricará a vacina primeiro, e pelas inúmeras 

desavenças políticas, os países precisam se reinventar para não permitirem que os 

níveis de desemprego voltem a subir e a economia apresente quedas significativas. 

Neste cenário, é evidente que é importante controlar o fluxo de pessoas a fim de 

assegurar a segurança e saúde da população. Porém, é preciso ter o cuidado de não se 

permitir que o controle migratório se torne uma atitude xenofóbica com o tempo e 

com a melhora da pandemia. 

As economias precisam girar. O varejo já sofreu o bastante no primeiro semestre do 

ano. A expectativa é de que esses países saibam medir a temperatura de suas 

desavenças para não permitirem que isso prejudique os negócios de toda população. 

 


