
Um dos aspectos mais negligenciados no debate público é o papel das vacinas como substituto para 

outros problemas sociais. 

 Como exemplo, podemos pensar na crescente intolerância às práticas e interesses das multinacionais 

farmacêuticas. Como você explica em seu livro, na história da aceitação social da vacina há um ponto de 

virada entre o paradigma da vacina contra a difteria, que veio com ampla divulgação popular e foi 

acolhido graças às instituições públicas, ao da poliomielite, onde interesses industriais e corporações 

profissionais começou a jogar.  

Nesse sentido, onde você colocaria a atual campanha de vacinação e o 

descontentamento que ela gerou? 
As vacinas contra a Covid foram criadas com fundos públicos. Por um lado, isso mostra que quando a 

ciência é totalmente financiada, grandes coisas são possíveis. Por outro lado, fornece evidências de que 

as empresas farmacêuticas podem não estar atentas ao interesse público. A desconfiança das empresas 

farmacêuticas estava aumentando mesmo antes do Covid.  

Em minha pesquisa, muitas vezes ouvi pais se preocuparem com o quão bem regulamentadas eram 

essas empresas e as agências governamentais responsáveis por inspecioná-las e avaliá-las. Esses medos 

cresceram com o Covid, pois governos e empresas farmacêuticas estão coordenando de perto o 

desenvolvimento e a revisão científica.David Robertson e Peter Doshi escreveram recentemente: « 

A história sugere que o fim da pandemia não seguirá 

simplesmente a conquista da imunidade de rebanho ou uma 

declaração oficial, mas acontecerá de forma gradual e 

desigual à medida que as sociedades deixarem de ser 

consumidas por medidas chocantes da pandemia.  

O fim da pandemia é uma questão que diz respeito 

sobretudo à experiência vivida e, portanto, é mais um 

fenômeno de natureza sociológica do que biológica. 

 E por isso as estatísticas – que não medem a saúde mental, o impacto na educação e a negação de laços 

sociais estreitos – não são a ferramenta que nos dirá quando a pandemia acabar”.No entanto, existe a 

preocupação de que esse fim com fronteiras incertas possa não nos trazer de volta às condições pré-

Covid-19, especialmente no que diz respeito à divisão na sociedade entre apoiadores e oponentes da 

vacina. 

 Como você imagina o mundo, digamos, em três anos? 
 Não acho que voltaremos a 2019. Não acho que a maneira como trabalhamos, vivemos e educamos os 

jovens ou professamos nossa fé será a mesma. Muitas das inovações que ocorreram são positivas. Mais 

flexibilidade no trabalho, trabalhadores que têm acesso a licença médica (o que os EUA não garantem), 

a capacidade de se conectar remotamente ou transmitir cerimônias religiosas, a capacidade de ficar em 

casa quando doente são coisas boas . 

A questão difícil agora é que nível de doença e morte pode ser considerado tolerável? Muitas das 

chamadas para se referir à Covid como endêmica assumem erroneamente que isso significa o fim. De 



fato, em muitos casos, isso sinaliza a aceitação de ondas de infecções em nível regional ou sazonal. 

Antes do Covid, a gripe sazonal matava dezenas de milhares de pessoas. 

• A Organização Mundial da Saúde estima que a gripe sazonal pode "infectar até 20% da 

população, dependendo do tipo de vírus em circulação, podendo causar uma mortalidade 

considerável". 

• Uma estimativa é que em todo o mundo, cerca de 650.000 pessoas morrem de doenças 

respiratórias relacionadas à gripe sazonal a cada ano. 

• É claro que as vacinas contra a gripe não previnem completamente a infecção, mas salvam 

vidas. Isso pode representar um modelo de como os países decidem viver com o coronavírus e 

quanta morte evitável é considerada aceitável.* 
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comunidade híbrida que discute o científico na sociedade, o social nas ciências e muito mais: está aqui 

online. Jennifer A.  
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the Shots: Why Parents Reject Vaccines (New York University Press, 2016) Gianluca Pandolfo, top 

manager da marca outdoor norte-americana: uma das marcas mundiais pioneiras no caminho da B 

Corp. 

 Consumidores mais atentos à seriedade das empresas.  

O compromisso da marca com os direitos civisdesc imgA Patagônia está acostumada a longas viagens e 

foi uma das pioneiras quando embarcou no navio B Corp em 2012. "Somos uma empresa familiar e abrir 

as portas para uma equipe de controllers externos, que vêm examinar toda a sua produção e cadeia de 

suprimentos, não foi fácil", explica. 

 Gianluca Pandolfo, diretor comercial Emea da histórica 

marca californiana de outdoor, fundada em 1973 por 

Yvon Chouinard, uma lenda viva da escalada livre no 

parque Yosemite. Desde então, muitas coisas mudaram e 

hoje a empresa, que se considera uma “empresa de 

ativistas”, sente-se em boa companhia. " 

O movimento B Corp cresceu muito nos últimos tempos e 

agora grandes multinacionais, como a Danone, também 

aderiram, mas até alguns anos atrás era um movimento 

muito restrito, formado em sua maioria por médias e 

pequenas empresas", observa Pandolfo . 

Clientes“Esse crescimento coincidiu com uma forte demanda do público em encontrar também no 

mercado produtos de empresas que não tenham apenas o lucro como objetivo”, observa Pandolfo.  



Os movimentos nascidos nos últimos anos em defesa do clima 
A partir de Greta Thunberg, influenciam cada vez mais a forma como os consumidores lidam com as 

ofertas que encontram no mercado. E a pandemia de Covid-19 ajudou a aumentar o foco em produtos 

verdes. " 

Não só os caras do Fridays for Future ou Millennials, mas também os consumidores mais velhos 

tornaram-se muito mais cuidadosos com o que escolhem, porque comprar as coisas certas é uma das 

formas mais importantes de contribuir para a defesa do meio ambiente e do bem-estar. clima", destaca 

Pandolfo, que também atribui o mérito de esclarecer a certificação B Corp. " 

Há muito greenwashing e os consumidores acham difícil encontrar o caminho de volta. É fácil para nós 

desmontar declarações instrumentais de empresas que talvez se enfeitam com detalhes irrelevantes, 

mas não colocam o compromisso ambiental e social no centro de seus negócios. Para o público, no 

entanto, é mais difícil distinguir.  

Um selo que certifica um produto como feito por uma Empresa B oferece aquelas garantias que cada 

vez mais precisamos”. 

 O fato é que, mesmo com a maior boa vontade, a fabricação tem repercussões importantes no meio 

ambiente. «A nossa filosofia é que nenhuma empresa se pode definir verdadeiramente como 

sustentável e nós próprios não o somos, porque o sistema em que operamos não o é.  

Basta pensar no significado da palavra: sustentável é algo que pode continuar daqui até o infinito e 

claramente esse sistema não pode continuar por tanto tempo. Qualquer produção explora os recursos 

do planeta de uma forma ou de outra e, portanto, contribui para prejudicar o meio ambiente.  

A única maneira é tentar minimizar esses danos e, sempre que possível, devolver ao 

planeta muito mais do que é preciso”. 
Um dos ensinamentos fundamentais do movimento B Corp, para Pandolfo, é a tensão pela melhoria 

contínua, já que a certificação exige novas verificações a cada dois anos e, portanto, um ajuste 

progressivo do caminho. “Na Patagônia, por exemplo, somos bons em ações em prol do meio ambiente, 

mas ainda temos muito a aprender sobre a abertura à diversidade social, étnica e sexual.  

• Deste ponto de vista, a comparação com um 

olho externo foi de grande ajuda e agora 

estamos a tentar melhorar também nessa 

frente», raciocina Pandolfo. 

• Tomar partidoEm sua jornada ao planeta B 

Corp, a Patagonia descobriu, entre outras 

coisas, que o mundo ao ar livre é muito 

dominado por homens brancos. “ 

Na escalada e outras atividades esportivas há poucas mulheres, negras ou pertencentes à comunidade 

LGBT+ e entendemos que elas não se sentem seguras em lidar com um ambiente tão homogêneo, por 

isso estamos fazendo um grande esforço para ajudar a abrir também essas atividades . categorias que 

agora não as praticam”, explica Pandolfo, que no ano passado se posicionou a favor do projeto Zan, 



completo com cartazes nas lojas da Patagônia, a única voz do mundo empresarial disposta a colocar a 

cara nele. 

 "Na Itália existe essa atitude" neutra "por parte das empresas, que não querem correr o risco de perder 

clientes tomando partido politicamente, enquanto nos Estados Unidos o compromisso político de quem 

faz negócios, artistas e desportistas é completamente normal" diz ele nota Pandolfo. E conclui: "O que 

há de errado em usar uma marca conhecida para direcionar o público a favor de uma boa causa?". 


