
                                                                                                         
 

 

Variante Delta: qual o Impacto da covid nos próximos meses para o 

comércio?  

Por Gustavo Brusse | noonly - 21/08/2021 

 

As medidas de restrição tomadas pelo Governo como prevenção e combate à 

pandemia causada pelo Coronavírus (SARS-COVID-19) tem um impacto direto no volume de 

vendas do comercio e varejo. Portanto, saber o comportamento do número de casos e do 

número de óbitos causados pela pandemia é essencial para planejamentos da economia nos 

próximos meses. Neste artigo discutiremos o que está em jogo para a reabertura total do 

comércio e o futuro da pandemia nos próximos meses no Brasil, e consequentemente, no 

estado de São Paulo e no município de Jundiaí.  

Apesar da vacinação ter ganhado um grande impulso no Brasil no início do segundo 

semestre, aproximando da média de 1 milhão de vacinados por dia, o mundo vê a chegada de 

uma nova variante com muita preocupação, a ponto de países onde a vida cotidiana já estava 

sendo normalizada, voltarem a tomar medidas de restrições e isolamento social.   

A variante Delta foi descoberta na Índia em outubro de 2020 e nos últimos meses ela 

tem se espalhado com mais força e já se encontra em mais de 135 países no mundo. Primeiro, 

entrou na Europa, onde já é a variante dominante no Reino Unido, representando 90% dos 

casos. Nos Estados Unidos, a variante Delta representa mais de 93% das novas infecções, de 

acordo com os Centros de Controle e Prevenção de Doenças (CDC, na sigla em inglês). Aqui no 

Brasil, o primeiro caso confirmado da variante Delta ocorreu em 7 de julho na cidade de São 

Paulo, mas ainda não se tornou a variante mais disseminada no país. Considerada o foco da 

nova variante Delta, o município do Rio de Janeiro já apresenta 45% dos casos totais de Covid 

como sendo da nova variante.  

Quais os riscos que essa nova variante traz para os próximos meses? Apesar dos 

estudos ainda não mostrarem um aumento na letalidade em comparação à outras variantes, 

a Delta se mostrou mais transmissível, o que liga um alerta na vigilância sanitária do país. Isso 

porque a taxa de ocupação de leitos hospitalares deve voltar a aumentar, e com isso, novas 



                                                                                                         
 

medidas de isolamento social e restrições no comércio podem ser tomadas. Na última semana 

no Rio de Janeiro, as UTI’s atingiram 95% de lotação. A grande questão que se coloca agora é 

como as atuais vacinas se comportam frente a variante Delta e se o avanço da vacinação vai 

conseguir impedir uma nova terceira onda. 

Estudos feitos em Israel, onde a variante delta representa 99% dos novos casos e a 

vacinação já se encontra muito avançada, mostram que as vacinas AstraZeneca, Pfizer, 

Moderna e Jonhson&Jonhson possuem alta eficácia contra a casos graves e hospitalizações 

da variante Delta. Enquanto a vacina da Sinovac, a Coronavac, ainda não tem estudo 

publicado, mas resultados preliminares apontam para a necessidade de aplicação de uma 

terceira dose.  

O primeiro problema é que, apesar das vacinas protegerem de casos graves, elas não 

impedem a disseminação do vírus. Isso significa que o vírus continuará a circular entre as 

pessoas, mantendo viva a possibilidade de surgimento de novas mutações do coronavírus e 

não permitindo a resolução definitiva da pandemia. O segundo grande problema é que a 

variante Delta encontra o Brasil em um contexto de vacinação atrasada em relação aos países 

mais desenvolvidos, colocando em risco grande parte da população que não está vacinada ou 

que tomou apenas uma primeira dose. Até o dia de hoje, apenas 57,27% das pessoas 

aplicaram a primeira dose e 25,5% possuem a imunização completa no Brasil. No estado de 

São Paulo, 69,65% das pessoas aplicaram a primeira dose e 31,25% possuem a imunização 

completa. 

Podemos observar nos gráficos das figuras 1 e 2, que no último mês, os Estados Unidos 

experienciou um aumento característico de terceira onda de casos de covid (figura 1) que já 

reflete em um aumento de número de mortes (figura 2), mesmo com 51,4% da população 

completamente imunizada. Como a variante Delta chegou mais tardiamente no Brasil, esse 

comportamento ainda não foi observado, e o país ainda experimenta uma queda tanto no 

número de óbito quanto no número de casos da segunda onda de covid.  

 

 

 



                                                                                                         
 

Figura 1 – Comparação entre casos confirmados de covid nos Estados Unidos e no Brasil 
entre 1 de março de 2020 e 20 de agosto de 2021.  

 

Figura 2 – Comparação entre óbitos confirmados de covid nos Estados Unidos e no Brasil 
entre 1 de março de 2020 e 20 de agosto de 2021.  

 



                                                                                                         
 

A chegada de uma nova variante mais transmissível ainda enfrenta um cenário onde é 

cada vez mais difícil manter o nível de isolamento social encontrado no começo da pandemia. 

Faz parte desse cenário a sensação de estarmos “saindo” da pandemia por conta do avanço 

da vacinação, o acúmulo de cansaço da população em seguir as recomendações de isolamento 

social (e já sofre com consequências para sua a saúde mental), além das graves consequências 

econômicas causadas por períodos de restrições no comércio. Dados de isolamento social no 

município de Jundiaí mostram que, enquanto no primeiro ano de pandemia o índice de 

isolamento social era de aproximadamente 50%, no ano de 2021 esse índice ficou por volta 

de 30%, nunca retornando a níveis de 2020.  

Ainda assim, apesar do uso de máscara seguir obrigatório, na última terça, 17, o 

Governo do estado de São Paulo decretou fim as medidas de restrição de horário e de público 

para o comércio em todo o estado e autorizou os eventos sociais, culturais e as feiras 

corporativas com controle de público. Essas medidas devem ter um impacto direto no 

aumento no volume de vendas do comércio e varejo, representando uma retomada 

econômica principalmente no setor de serviços e eventos. 

Somando à essa abertura econômica, a característica da nova variante Delta de poder 

driblar a capacidade das vacinas atuais de impedir sua disseminação, com o baixo índice de 

isolamento social, a vacinação ainda atrasada no Brasil onde apenas 1/4 da população já está 

totalmente imunizada, deixando expostas pessoas não vacinadas e pessoas que tomaram 

apenas a primeira dose da vacina, é esperado um crescimento nos casos de covid 

característico de uma nova terceira onda para os próximos meses no Brasil. Entretanto, não é 

certo de que esse aumento nos casos irá se concretizar em um aumento expressivo nos 

números de óbitos, dado a manutenção da eficácia das vacinas para casos graves e 

hospitalizações e o rápido ritmo de vacinação atingido no início do segundo semestre desse 

ano.  

Com isso, o comerciante de Jundiaí precisa estar atento nos próximos meses com o 

avanço no número de casos da nova variante Delta, a fim de prever possíveis restrições nos 

horários de funcionamento do comércio que possa atingir as vendas do final do ano, período 

de maior movimentação no comércio varejista.  



                                                                                                         
 

Para mais informações sobre o impacto da pandemia no comércio do estado de São 

Paulo e no município de Jundiaí, acompanhe os relatórios bimensais realizados pela parceria 

noonly e o instituto de dados da associação comercial de Jundiaí (Ace Jundiaí) divulgados no 

site da associação (https://www.acejundiai.com.br/instituto-de-pesquisa-pesquisas-

relatorios/) 
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