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O QUE É ECONOMIA DA FELICIDADE E COMO ELA PODE SER
APLICADA ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS?
Pedro Fernando Nery 1

INTRODUÇÃO
A Economia da Felicidade investiga os fatores por trás da felicidade das pessoas,
usando não apenas conceitos e ferramentas da economia, mas também da sociologia, da
ciência política, e, especialmente, da psicologia. Os estudos em Economia da Felicidade
são fundamentalmente empíricos e baseados em surveys (pesquisas de opinião) sobre o
nível de felicidade das pessoas: a relação entre as características econômicas, sociais e
demográficas - entre outras - e o nível de felicidade reportado pelos entrevistados é
analisado estatisticamente, para que se compreenda o que torna alguns indivíduos mais
felizes do que outros (com técnicas de econometria, por exemplo)
Apesar de novo, o campo conta com contribuições de acadêmicos importantes.
Vários estudos em Economia da Felicidade se baseiam em trabalhos de vencedores do
Prêmio Nobel em economia, como Daniel Kahneman, Amartya Sen e Gary Becker. O
professor Bruno Frey, um dos principais expoentes da área, é listado entre os cinquenta
economistas mais influentes do mundo, à frente de macroeconomistas conhecidos 2.
Assim, o ramo vem se consolidando como uma área emergente, cada vez mais distante
de ser apenas uma mera curiosidade.
Compreendendo o que torna os cidadãos mais felizes, uma análise cuidadosa dos
resultados das pesquisas em Economia da Felicidade pode prescrever mudanças em
algumas políticas públicas, com a cautela de não sugerir uma atuação paternalista por
parte do Estado. Vários dos serviços que um governo busca prover aos seus cidadãos,
principalmente em países democráticos, já são serviços que se relacionam com o nível
de felicidade e bem-estar das pessoas, como os serviços de saúde. Por outro lado, a
Economia da Felicidade traz insights de áreas que estão ligadas à felicidade dos
indivíduos e onde ainda há espaço para atuação do governo.
Neste texto, apresenta-se de uma maneira geral a Economia da Felicidade e os
principais resultados das pesquisas, dividindo os fatores econômicos e não econômicos
por trás da felicidade. Ainda, discute-se como esses resultados se encaixam na realidade
brasileira, tão diferente da dos países em que muitos dos estudos foram realizados, e
como as descobertas se inserem no âmbito das políticas públicas.
FATORES ECONÔMICOS
Naturalmente, as pesquisas em Economia da Felicidade analisam como variáveis
econômicas afetam o bem-estar subjetivo (felicidade) dos indivíduos, dando particular
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atenção à influência da renda e do emprego na felicidade – mas também da
desigualdade e da inflação.
Renda
De fato, encontrou-se em vários estudos uma correlação positiva entre renda e
felicidade. No entanto, os estudos demonstram que mais do que a renda absoluta, o que
importa para a satisfação das pessoas é a renda relativa, baseada na comparação com
alguns grupos específicos próximos do indivíduo. Verificou-se também que a influência
do dinheiro na felicidade é cada vez menor à medida que a renda cresce. Assim, a
relação entre renda e felicidade é não linear, com as pesquisas confirmando, por outro
lado, que a pobreza é uma importante fonte de infelicidade.
O nível de bem-estar subjetivo nos países ricos tende a ser maior do que nos
países pobres, mas, entre países em um mesmo patamar de renda, a variação nos níveis
de felicidade não se correlaciona com a renda, o que ocorreria tanto entre países ricos
quanto entre países pobres. Essa relação pode ser bem visualizada na Figura 1, retirada
de Borrero et. al (2013): os autores relacionaram o nível de bem-estar subjetivo e a
renda nacional bruta per capita para 197 países. No mesmo sentido, Easterlin (1974)
observou que, no período pós-Segunda Guerra, o nível de felicidade dos países
desenvolvidos se manteve constante ao longo das décadas, mesmo com o grande
crescimento da renda real – fato estilizado que é conhecido na literatura como
“Paradoxo de Easterlin”.
Figura 1 – Satisfação com a vida e Renda nacional bruta per capita

Fonte: Borrero et. al (2013)
Também os estudos em Economia da Felicidade que focam na comparação em
nível individual encontraram limites para o efeito da renda sobre a felicidade. As
pesquisas mostram que, na média, pessoas com renda maior têm um nível de bem-estar
subjetivo também maior. Entretanto, o impacto da renda adicional no nível de felicidade
diminui à medida que a renda aumenta. Frey (2008) ressalta que essa descoberta
coaduna com a teoria econômica tradicional, que considera decrescente a utilidade
marginal (incremental) da renda. Na teoria, a utilidade é um conceito próximo do de
“satisfação” no sentido comum.
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Há uma preocupação nesses estudos em resolver o problema da direção da
causalidade entre renda e felicidade, já que uma possibilidade para explicar a correlação
entre as variáveis é de que indivíduos mais felizes tendem a possuir características que
levam a uma renda maior. A solução de parte dos estudos em Economia da Felicidade
foi analisar o efeito de variações na renda não associadas ao trabalho, e, portanto, não
associadas a características pessoais dos indivíduos, como o recebimento de heranças e
de prêmios de loteria 3. Outras variáveis independentes controladas nesses estudos
incluem idade, escolaridade, emprego e gênero, entre outras.
A felicidade é mais afetada pela posição relativa da renda do que pela renda
absoluta de um indivíduo. O economista brasileiro André Lara Resende reflete nessa
linha: “não é a riqueza absoluta, mas a riqueza relativa que importa. Não nos basta ser
apenas ricos, mas, sim, mais ricos do que nossos pares” 4. No mesmo sentido, Kahneman
(2011) explica que a relação entre satisfação e renda depende de “pontos de referência”
estabelecidos pelos próprios indivíduos. Os grupos de comparação incluem a família,
colegas de trabalho e outras pessoas com a mesma faixa etária e escolaridade do
indivíduo.
Da psicologia vem um conceito que explica o porquê de ganhos de renda não
trazerem sempre ganhos proporcionais em bem-estar. Não apenas os indivíduos se
comparam, mas também se “adaptam” a seus níveis de renda. Lyubomirsky (2010, pág.
201) define “adaptação hedônica” como “o processo psicológico pelo qual as pessoas se
acostumam com um estímulo positivo ou negativo, de forma que os efeitos emocionais
do estímulo são atenuados ao longo do tempo”. Assim, mais renda não traria mais
felicidade porque as pessoas se acostumariam com a renda maior. Algumas pesquisas
sugerem que o efeito da adaptação eliminaria entre 60 e 80% do efeito da renda no bemestar 5.
Compreendido o conceito de adaptação, chegamos à “teoria dos níveis de
aspiração” 6, que explica de maneira mais ampla a ligação entre renda e felicidade. Frey
e Stutzer (2002, pág. 414), explicam que “De acordo com a teoria dos níveis de
aspiração, o bem-estar individual é determinado pela distância entre aspiração e
realização”. Dessa forma, tanto a noção sobre a renda relativa e o processo de
comparação entre os indivíduos quanto à ideia de adaptação hedônica em relação à
renda anterior fazem parte de uma teoria mais ampla, a dos níveis de aspiração. Frey
(2008) conclui que, juntos, os dois processos fazem os indivíduos buscarem aspirações
maiores. Seria esta teoria a explicação para o Paradoxo de Easterlin.
Entretanto, a relação entre renda e felicidade é não linear, e a renda tem sim
efeitos significativos em níveis menores de renda. Para Kahneman (2011, pág. 396),
“ser pobre torna uma pessoa miserável” e ele ressalta ainda que “a pobreza extrema
amplifica os efeitos e de outros infortúnios da vida. Em particular, doenças são muito
piores para os muito pobres”. Já Frey (2008, pág. 76) afirma que “a noção de que as
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pessoas em países pobres são mais felizes porque vivem em condições mais “naturais” e
menos estressantes é um mito.”
Desemprego
Com a importância da renda sobre a felicidade relativizada, focamos a atenção
para outra variável econômica que tem impacto devastador nos níveis de satisfação
individual: o desemprego. Frey (2008) ressalta que a forte influência negativa do
desemprego no bem-estar subjetivo é uma das descobertas mais robustas da Economia
da Felicidade e que as pessoas nessa condição se tornam “muito infelizes”. Clark e
Oswald (1994) observaram que nada diminui mais o bem-estar individual do que o
desemprego, nem mesmo uma situação de divórcio ou separação.
O que muda na vida de um indivíduo que passa da situação de empregado para a
de desempregado? O custo individual é, a princípio, a perda de renda. Em compensação,
esses indivíduos também têm mais tempo livre, que pode ser despendido com mais
lazer. Entretanto, o que os estudos indicam é que mesmo quando controlada a mudança
de renda, o bem-estar individual é afetado negativamente de maneira significativa pelo
desemprego.
Como antes, também na relação entre desemprego e felicidade existe o desafio
de se determinar a direção da causalidade 7. Afinal, pessoas infelizes podem ter uma
atuação inferior no mercado de trabalho e essas características indesejáveis poderiam
levar ao desemprego. Como no caso da renda, “experimentos naturais” foram usados
para solucionar esse problema de endogeneidade, isto é, fatos exógenos que levaram a
situação de desemprego, que não têm relação com características individuais: um
exemplo é o desemprego causado pelo fechamento de uma fábrica.
Segundo Frey, se a queda de bem-estar não é explicada pela mudança de renda
nem pela autosseleção de pessoas que já eram infelizes, o desemprego possui custos não
financeiros, sendo o principal o “custo psicológico”.
Inflação
De acordo com Frey (2008, pág. 56), “O estudo da felicidade encontra que a
inflação sistemática e marcadamente reduz o bem-estar individual reportado”. Como a
experiência brasileira ensina, o autor ressalta que as pessoas precisam despender muitos
esforços em se informar sobre a alta de preços esperada, e também em se proteger dela.
Do histórico brasileiro com a inflação também sabemos que a renda real dos mais
pobres é a que mais é corroída – vimos que a pobreza extrema é um determinante
importante da infelicidade dos indivíduos. Di Tella et. al (2001b), no entanto,
consideram o efeito da inflação na felicidade “substancial, mas não tão grande”. Frey
(2008) afirma que, segundo os economistas, seria perigosa apenas uma inflação
rampante, mas uma inflação de até 5% ao ano (“baixa”) não causaria maiores
problemas.
Desigualdade
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Ao contrário das pesquisas sobre o efeito da renda, do desemprego e da inflação
na felicidade, as pesquisas sobre o efeito da desigualdade não levam a uma conclusão
consensual. Observam-se impactos diferentes de acordo com o país pesquisado. Para
Alesina et. al (2004, 2005) a diferença seria explicada por percepções diferentes em
relação às possibilidades de ascensão social e das convicções acerca da origem da
desigualdade.
Consumo
A Economia da Felicidade também analisa o papel do consumo na satisfação das
pessoas. Como lembra Frey (2008), o dinheiro é valorizado pelo status que gera, mas
principalmente porque permite a aquisição de mais bens materiais e serviços. No
entanto, vários conceitos da psicologia desafiam a ideia de que mais consumo gera mais
bem-estar.
Para o psicólogo agraciado com o Prêmio Nobel de Economia Daniel
Kahneman, o conceito de “ilusão de foco” (focusing illusion) é um conceito científico
tão importante que deveria ser amplamente popularizado 8. Também conhecido como
“focalismo” (focalism), esse conceito se refere a um viés cognitivo que ocorre quando
muita atenção é dada a um único aspecto de uma situação, gerando uma previsão errada
sobre o bem-estar futuro 9. Na presente discussão, este aspecto seria o consumo de um
bem material e a situação, de maneira ampla, a satisfação de um indivíduo com a sua
vida. A ilusão de foco seria uma das causas do que Wilson e Gilbert (2003) chamam de
“erro de previsão afetiva” (affective forecasting error), que ocorre quando os indivíduos
erram ao imaginar o seu futuro estado emocional, e que pode ter como consequência
más escolhas ou decisões (miswanting no termo criado por Wilson e Gilbert). Tais
conceitos explicariam porque o consumo de vários bens materiais não eleva os níveis de
felicidade: os indivíduos superestimam a importância que a aquisição de bens materiais,
por exemplo, o carro do ano, terá em seu bem-estar 10.
Nesse sentido, André Lara Resende critica a ênfase dada a esse consumo: “Já
não faz mais sentido associar desenvolvimento exclusivamente ao crescimento e ao
aumento do consumo material” 11. O economista considera que, ultrapassado um
determinado nível de renda, “a qualidade de vida não está mais necessariamente
associada ao consumo material”. Para ele, as políticas públicas devem ser revistas para
que se alcance o bem-estar. Esta revisão não implica a escolha por menos crescimento,
mas por “mudança na composição do produto, um aumento do peso dos serviços – mais
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entretenimento, mais esporte, mais educação, mais saúde, mais música”, concluindo que
as indústrias do setor de serviços liderarão o crescimento no futuro 12.
O resultado das pesquisas e a realidade brasileira
Boa parte das pesquisas citadas até agora se utilizam de dados amostrais de
países desenvolvidos, de modo que é oportuno discutir as aplicações desses estudos ao
caso brasileiro. Como os resultados das pesquisas se relacionam com os indicadores
brasileiros de renda, desemprego, inflação e com a realidade da desigualdade e do
consumo?
A análise conjunta dos resultados das pesquisas e da realidade brasileira indica
que, por ora, a Economia da Felicidade tem pouco a acrescentar ao debate de política
econômica do país. Neste debate, as principais forças políticas concordam que a renda
ainda deve crescer, a desigualdade diminuir e que o atual nível da inflação é
desconfortável. Talvez as maiores contribuições da Economia da Felicidade para o caso
brasileiro seja em outras políticas públicas e desenhos institucionais – essas
contribuições são apresentadas a seguir.
FATORES NÃO ECONÔMICOS
A Economia da Felicidade estuda também, além dos fatores econômicos, a
influência de fatores não econômicos no nível de satisfação das pessoas. Destaca-se o
efeito, sobre a felicidade, de boas instituições, de uma mobilidade urbana eficiente, de
um desenho urbano que privilegie a convivência, e da boa saúde física, entre outros.
Ainda no âmbito das políticas públicas, as pesquisas podem contribuir para a sua
avaliação.
Instituições
De maneira ampla, instituições são entendidas como os mecanismos que
moldam o comportamento dos indivíduos – ou “as regras do jogo”. Assim, em ciências
sociais, o termo “instituições” tem uma acepção particular e não deve ser confundido,
por exemplo, com órgãos públicos. Muitos pesquisadores descobriram efeitos
importantes de boas instituições no bem-estar subjetivo.
Frey (2008, pág. 64) conclui que as “instituições democráticas aumentam o
bem-estar das pessoas consideravelmente”. Uma parte importante deste efeito se daria
na “utilidade processual” (procedural utility), conceito muito difundido na Economia da
Felicidade que explicaria o efeito desse e também de outros fatores na satisfação
individual. De maneira diversa da utilidade concebida na teoria econômica tradicional,
em que predomina a importância de resultados (objetivos), a utilidade processual
contempla a satisfação que decorre das situações que levam a um resultado, e não
apenas a que decorre do resultado. No caso da democracia, por exemplo, existiriam
ganhos porque o processo democrático traria como resultado decisões mais próximas
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das preferências das pessoas (utilidade “tradicional”) e também porque os cidadãos
apreciam participar do processo (utilidade processual).
Outras instituições importantes verificadas pelos estudos incluem honestidade,
eficiência, ausência de corrupção e a existência de um Estado de Direito, além de
mecanismos de participação democrática mais direta 13.
Mobilidade urbana
O estudo da felicidade mostra também que existe uma forte relação negativa
entre o tempo gasto no percurso casa-trabalho e os níveis de felicidade. O resultado é
observado mesmo quando são controladas outras variáveis, como a renda.
Stutzer e Frey (2007), ao observarem a relação, a definiram como “O paradoxo
do deslocamento casa-trabalho” (The commuting paradox) 14. Eles argumentam que,
apesar de para a maioria das pessoas tal deslocamento ser um fardo mental e físico, na
teoria econômica o tempo gasto com o percurso seria apenas mais uma decisão racional
tomada pelos indivíduos. De acordo com o prescrito pela Economia Regional e pela
Economia Urbana, não deveria haver desutilidade em morar longe do trabalho, já que,
em contrapartida, haveria ganhos de utilidade, por meio de um custo de vida menor
(imóvel residencial mais barato) ou de um emprego com remuneração maior (em linha
com o que o conceito da Economia do Trabalho de diferenciais compensatórios).
Entretanto, a observação empírica foi de encontro com a teoria, e, mantidas
outras variáveis constantes, o nível de bem-estar individual é negativamente afetado
pelo tempo gasto com a viagem – verificando-se o paradoxo. Também Kahneman et. al
(2004) verificou, em uma amostra composta apenas por mulheres, que o período gasto
no trajeto matinal casa-trabalho foi o mais associado com emoções negativas, a frente
até mesmo do período no próprio trabalho e do período gasto com tarefas domésticas.
As perdas de bem-estar ocorreriam porque, além de estar associado a um maior
custo financeiro, um tempo maior no deslocamento casa-trabalho implica menor tempo
de lazer. Os efeitos negativos do deslocamento casa-trabalho não se limitam, porém,
apenas aos aspectos financeiro e de lazer. Koslowsky et. al (1995) associam um maior
tempo no trajeto casa-trabalho a problemas de pressão sanguínea, angina, dores crônicas
(transtornos musculoesqueléticos), ansiedade e raiva, além de problemas cognitivos.
Entre as condições que causam reações físicas e emoções negativas estão o desconforto
com a temperatura, a existência de multidões, barulho e poluição. Todas são
características notórias do transporte público nas grandes cidades do país.
Para Kahneman (2011, pág. 395), as descobertas sobre o efeito do deslocamento
casa-trabalho no bem-estar têm implicações para a sociedade e ele defende que “um
transporte melhor para a força de trabalho” está entre as maneiras relativamente
eficientes de elevar o bem-estar da população.
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Desenho urbano
A inserção em comunidades é um dos principais fatores relacionados à
felicidade para a Psicologia Positiva – ramo da psicologia que, em vez de focar em
patologias, estuda, entre outras coisas, o bem-estar 15. Para Frey (2008, pág. 154), existe
na Psicologia Positiva um “reconhecimento de que as pessoas e experiências integram
um contexto social. Comunidades positivas como a igreja ou a família são consideradas
fatores importantes para alcançar a felicidade.” Assim, um desenho urbano que
privilegie a convivência e dê espaço a essas comunidades contribuiria positivamente
para o bem-estar individual.
Para Helliwell, espaços públicos que permitam a convivência agradável geram
cidadãos mais felizes 16.
Para Carter e Gilovich (2010), “aquisições de
experiências” tendem a deixar os indivíduos mais felizes do que aquisições materiais.
Os autores concluem que fortes conexões sociais, como as decorrentes de organizações
recreativas e cívicas são “essenciais” para o bem-estar psicológico. Para Gilovich, o
resultado sugere que as políticas públicas devem permitir que os cidadãos tenham essas
experiências e opina que as comunidades devem ter “parques, trilhas e assim por diante,
que promovam experiências que produzam satisfação real”. 17
Saúde
Um importante aspecto ligado à felicidade e que é diretamente afetado por
políticas públicas é o estado de saúde de um indivíduo. Alguns pesquisadores defendem
que, por conta da adaptação hedônica, algumas condições de saúde não influenciam
tanto os níveis de bem-estar, que seria mais afetado por condições que retém de forma
quase permanente a atenção do doente - mas essa visão é contestada por outros
pesquisadores. No entanto, todos concordam que pelo menos alguns estados de saúde
têm forte efeito permanente sobre a satisfação com a vida. Ainda, muitos pesquisadores
apontam a relevância da saúde mental para o bem-estar individual 18.
Outros fatores
O estudo da felicidade encontrou ainda a influência de outros fatores não
econômicos no nível de bem-estar subjetivo. Entre eles estão, positivamente, o
voluntariado e o convívio social, e, negativamente, a insegurança, a degradação
ambiental, a discriminação e a publicidade.
Iniciativas pelo mundo
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Vários países e organismos têm dado uma atenção maior tem sido dada aos
indicadores de bem-estar. Um exemplo foi a criação, pelo ex-presidente francês
Nicholas Sarkozy, da Comissão para a Mensuração da Performance Econômica e do
Progresso Social (Comissão Stiglitz-Sen), liderada pelos vencedores do prêmio Nobel
em Economia Joseph Stiglitz e Amartya Sem, e que contou com a participação também
de outros acadêmicos ilustres (alguns deles também laureados com o Nobel), como
Daniel Kahneman, James Heckman e Kenneth Arrow, Angus Deaton, Alan Krueger e
Cass Sunstein. A Comissão estudou os limites do PIB como um indicador desempenho
econômico e como poderiam ser produzidos outros indicadores relevantes de progresso
social.
Na mesma linha, em 2011, a Assembleia Geral da ONU aprovou unanimemente
a Resolução 65/309, convidando os países membros a medir a felicidade de seus
cidadãos e a usar os dados para orientar suas políticas públicas. Na Resolução, a ONU
coloca a busca da felicidade como um objetivo humano fundamental, reconhece que o
objetivo da felicidade e a sua aspiração encarna o espírito dos Objetivos de
Desenvolvimento do Milênio.
Os países já contam também com um padrão internacional para a mensuração do
bem-estar: a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE)
publicou, em 2013, documento oficial com diretrizes técnicas orientando os países em
como mensurar o bem-estar subjetivo 19.
Também no âmbito internacional, vários rankings comparam o nível de bemestar subjetivo entre os países, como o The World Happiness Report, organizado pelos
economistas John Helliwell, Richard Layard e Jeffrey Sachs, com a última versão em
2013 – com o Brasil aparecendo em 24º lugar dentre 156 países.
Felicidade Interna Bruta como objetivo?
A mais conhecida iniciativa internacional, entretanto, é a do Reino do Butão, que
já nos anos 70 colocou como objetivo do país aumentar a “Felicidade Interna Bruta”,
aludindo ao Produto Interno Bruto (PIB). No entanto, a visão mais dominante na
Economia da Felicidade é que, em vez disso, os resultados das pesquisas devem servir
de insumos adicionais no debate político, não devendo o Estado se comprometer em
maximizar um indicador de felicidade.
Como então a Economia da Felicidade pode se relacionar com as políticas
públicas? A Economia da Felicidade traz novas informações empíricas para a discussão
política sobre determinadas políticas, como visto no caso da mobilidade urbana.
Projetos de mobilidade urbana tendem a ser priorizados por conta de suas vantagens,
como o incremento da produtividade na economia ou o combate à poluição, e preteridos
quando outras políticas são consideradas preferenciais, como quando o governo
estimula a compra de carros ou subsidia o preço da gasolina. Neste exemplo, o estudo
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da felicidade traz mais um elemento para o debate: a descoberta robusta de que uma
mobilidade urbana eficiente contribui diretamente para melhorar o bem-estar da
população. O caso ilustra como os achados do estudo da felicidade podem ser
incorporados pela esfera governamental sem que o governo necessariamente busque
maximizar um indicador de felicidade.
Para Frey (2008, pág. 167), em uma democracia, o desenho constitucional
permite que os cidadãos “revelem suas preferências e forneçam aos políticos (o
governo) o incentivo para torná-las realidade”, concluindo que a maximização de um
indicador de felicidade não respeita esse processo. Os cidadãos podem distorcer o
resultado das pesquisas respondendo a elas de maneira estratégica, em vez de sincera; e
o governo pode dar mais importância para políticas populistas que elevem o indicador,
ainda que elas não sejam sustentáveis, ou alterar a metodologia do indicador de maneira
que lhe seja benéfica (um exemplo parecido é o de governos que “maquiam” a taxa de
inflação). Assim, a discussão remeteria à chamada “Lei de Goodhart”, que afirma que,
quando uma medida passa a ser um objetivo, ela não é mais uma boa medida do que se
está avaliando 20.
Conclusão
Conforme Frey, caberia aos resultados do estudo da felicidade prover “inputs”
ao processo político: “Esses inputs devem ser colocados à prova na competição política
e no debate entre os cidadãos, e entre os cidadãos e os políticos.” (pág. 181).
Dessa forma, a visão das pesquisas em felicidade competiria com outras visões,
deixando para o processo político a atribuição de tomar a melhor decisão a respeito de
quais resultados devem ser incorporados. Com isso, ainda segundo Frey (2008, pág.
182): “O perigo de paternalismo estatal desaparece e os indivíduos recebem a chance de
determinar por si como eles escolhem elevar o seu bem-estar”.
Assim, como mostrado no texto, os resultados de muitas pesquisas podem ser
úteis ao debate de políticas públicas de várias áreas no Brasil, sem passar por cima de
outros argumentos ou de outras políticas públicas que não se liguem à felicidade. Para o
economista Eduardo Giannetti da Fonseca, por exemplo, a economia ainda é muito
importante, mas ele espera que ela “deixe de ocupar o lugar de proeminência que ocupa
hoje no debate brasileiro para que a gente possa focar em questões ligadas à cidadania, à
realização humana, à felicidade. 21” O pensamento de Giannetti em relação ao
crescimento econômico seria ilustrativo: expandido para outras áreas estaria sendo
consoante com o estado atual da Economia da Felicidade, que reconhece a importância
de temas atualmente em debate, mas ressalta áreas para onde a nossa atenção deve
migrar.

20

Ver Goodhart (1975).
GIANNETTI DA FONSECA, E. Programa de Marina será cumprido quando conta fiscal permitir. [8
de setembro, 2014]. São Paulo: Valor Econômico. Entrevista concedida a Denise Neumann e Catherine
Vieira.
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(Este texto é baseado no trabalho “Economia da Felicidade: Implicações para
Políticas”. O estudo integral consta do Texto para Discussão nº 156 do Núcleo de
Estudos e Pesquisas da Consultoria Legislativa do Senado, disponível no seguinte link:
http://www.senado.gov.br/estudos)
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