Mortes por covid: cidades com
prefeita, em vez de prefeito
tiveram 43% menos vítimas no
Brasil
Referência no combate à covid-19, em 2020, a Nova Zelândia passou a
habitar o imaginário de milhões de pessoas em seus momentos de
tédio ou desespero em quarentenas forçadas ao redor do mundo. Ali,
apenas 26 pessoas morreram em decorrência da pandemia.
Considerada a artífice dos bons resultados sanitários do país, a
primeira-ministra Jacinda Arden foi comparada a seus pares, como o
ex-presidente americano Donald Trump e o mandatário brasileiro Jair
Bolsonaro, cujos países registraram juntos mais de 1,1 milhão de
mortes por infecções do novo coronavírus.
(BBC | 19/07/2021 | Por Mariana Sanches)
O desempenho notável de Jacinda e de outras governantes mulheres durante
a pandemia, como as líderes de Bangladesh e Taiwan, instalou uma dúvida na
cabeça de quatro economistas brasileiros. “A gente decidiu investigar se ter
uma mulher na gestão da crise sanitária poderia levar a uma diferença das
políticas públicas adotadas e causar desfechos melhores do que ter um
homem nessa mesma função”, explica o economista Raphael Bruce, do
Insper.
Junto com colegas da Universidade de São Paulo e da Universidade de
Barcelona, Bruce assina o recém-publicado estudo “Sob pressão: a liderança
das mulheres durante a crise da covid-19”, ainda sem revisão por outros
cientistas. A pesquisa oferece a primeira evidência de que ter mulheres no
poder durante uma pandemia ajuda a salvar mais vidas do que ter um homem
na cadeira.

Onde elas mandam: 44% menos mortes,
30% menos internações
No trabalho, Bruce e seus colegas usam os mais de 5.000 municípios do
Brasil como uma espécie de laboratório. Primeiro, os pesquisadores
selecionaram apenas os 1.222 municípios que, nas eleições de 2016, tiveram
eleição à prefeitura realizada em turno único e em que o primeiro e o
segundo colocados fossem de gênero diferente. Assim, limitaram a análise a
municípios de até 200 mil habitantes.
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