


Os dados - que fazem re-
ferência a 900 cargos e
abrangem 206 profissões -
mostram que Easterlin não
está errado. Apenas 20%
dos pesquisados se dizem
satisfeitos ou muito satisfei-
tos considerando seus atuais
rendimentos, ao passo que
mais da metade ocupa a po-
sição de infelicidade (leia
quadro à pág. 57). Outras
conclusões:

São felizes tanto aqueles
que ganham entre l e 6 sa-
lários mínimos (R$ 415 a R$
2.489) quanto os que têm
rendimentos acima de 20 sa-
lários mínimos (R$ 8,3 mil)
81 São infelizes os que rece-
bem entre 9 e 20 salários mí-
nimos (RS 3.735 a R$ 8.299)

As mulheres são mais in-
felizes do que os homens -
62% contra 53%
• No Nordeste encontra-se
o maior índice de satisfação. O Sudeste
é a única região abaixo da média de
felicidade
• Os infelizes têm entre 31 e 50 anos
l Educação é o segmento econômico

em que o bem-estar das pessoas atinge
o nível mais baixo

Economista e coordenador de pesqui-
sas da Catho, Mário Fagundes se diz

surpreso com o resultado do estudo do
qual esteve à frente. "Sempre tive, como
profissional da área de remuneração, a
sensação de que o salário tinha relação
direta com a satisfação", explica ele. "Mas
a pesquisa apontou que o nível hierár-
quico mais feliz é o da alta direção, que
conta com presidentes, vice-presidentes
e diretores de empresas cujos salários

são de RS 15.827, em média. O se-
gundo grupo mais satisfeito é o de
auxilíares e operadores, composto por
gente como estoquista de supermer-
cado, servente de pedreiro, operador
de máquina e cortador de cana, que
ganha em média R$ 935."

Diretor financeiro de um centro de
tecnologia global do banco HSBC em
Curitiba, Rucelmar dos Reis ganha
cerca de R$ 16 mil por mês. Casado
e pai de uma menina de sete anos, ele
se considera um profissional feliz. A
remuneração deu a ele e à família uma
casa, dois carros e a chance de fazer
turismo fora do País. "Felicidade é
poder materializar nossos desejos. E
a renda é o mecanismo mais ágil que
permite isso", diz o economista Nel-
son Chalfun, da Universidade Fede-
ral do Rio de Janeiro. O paulista Re-
nan Morais, porém, ganha RS 612 por
mês e também se diz muito feliz. Aos
21 anos, ele dá expediente das 7 h às



16 h e cuida do abastecimento e da repo-
sição de produtos do supermercado Car-
refour. "Meu salário é suficiente para aju-
dar em casa e comprar umas coisinhas
para mim", diz Renan.

Por que, então, a renda "compra fe-
licidade" na concepção dos mais ricos
e mais pobres e não dos que estão na
posição intermediária, na classe média?
A riqueza é um bom negócio para aque-
les que têm carências elementares
(como saúde, moradia e alimentação)
porque, como metaforiza o economista
Eduardo Giannetti, professor de histó-
ria do pensamento econômico do Ib-
mec São Paulo, o copo de leite que
essa pessoa toma todo dia pela manhã
lhe dá enorme satisfação, que não será
alterada pelo fato de outros desfruta-
rem do mesmo prazer. Ela se sente re-
alizada se a renda permitir suprir essa
necessidade de alimento, por exemplo.

Outra explicação para a alta satisfa-
ção entre os mais pobres é, diz Fagun-
des, da Catho, o fato de o
volume de contratações de

50

pessoas que fazem parte da classe bai-
xa ter crescido 60%, entre 2003 e 2007.
;'O nordestino é o povo mais feliz, por
exemplo, porque o Nordeste tem regis-
trado um crescimento econômico mui-
to grande", afirma Fagundes. "Com
mais empregos e mais salários e a aju-
da de programas assistenciais como o

Bolsa Família, observamos uma explo-
são nos padrões de consumo, fato iné-
dito na região."

Já no Sudeste, uma das explicações
que o colocam como a única região bra-
sileira abaixo da média de felicidade é
a maior concentração de profissionais
que ganham entre 5 e 15 salários mini-



mos, de acordo com a pesquisa da Ca-
tho. Trata-se da classe média, que paga
escola, plano de saúde, prestação do
carro, muito imposto c não consegue
guardar dinheiro. Nesse patamar, o in-
divíduo já suplantou o degrau das ne-
cessidades básicas e tende, a partir de
um certo nível de renda, a se preocu-
par muito mais com a sua posição rela-
tiva (dá mais valor à comparação de
sua riqueza com a de outros) do que
com seus ganhos absolutos.

Para o cidadão da classe média, ad-
quirir um Rolls-Royce depois de anos
de trabalho a fio deixa de ter valor se,
no dia seguinte à compra, ele se deparar
com carros idênticos nas ruas. Sua feli-
cidade, então, estará sempre em um bem
ao qual não tem acesso. "É por causa

dessa corrida armamentista do consumo
que as proporções entre felizes e infeli-
zes não se alteram, embora a renda mé-
dia por habitante cresça com o passar
do tempo", explica Giannetti. Urna das
maiores autoridades nacionais quando o
assunto ó a relação entre renda e felici-
dade, ele completa: "E é por isso que,
entre os mais ricos, os vitoriosos nessa
corrida, há uma proporção maior dos que
se declaram felizes."

O mesmo quadro é verificado nos Es-
tados Unidos. Pesquisas mostram que
dinheiro traz felicidade para os ameri-
canos que ganham anualmente até US$
20 mil e acima de US$ 80 mil, em mé-
dia. E, no hiato desses rendimentos, o
bem-estar das pessoas não se modifica.
Entre os britânicos - que estão mais ri-

cos, saudáveis e vivem mais, segundo
uma pesquisa divulgada no mês passa-
do pelo Escritório para Estatísticas Na-
cionais (ONS) - o índice de satisfação
caiu nos últimos 30 anos.

Dados do inst i tuto americano
Gallup Word Poli, porém, colocam o
Brasil como um país feliz. Mais: está
entre os 25 mais felizes do mundo e
acima dos outros três países que for-
mam os BRICs - Rússia, índia e Chi-
na. A pesquisa mediu, em 2007, o ín-
dice de felicidade em relação à vida
em 132 países. O Brasil é considerado
um emergente no quesito felicidade,
cujo nível é o mais alto da América
Latina e está acima, por exemplo, dos
países do Leste Europeu.

Em uma escala de 0 a 10, o País atin-



giu 6,64, mais próximo dos europeus,
como a Dinamarca, líder com 8,02, c
mais distante dos africanos, como o úl-
timo colocado Togo, com 3,2. "A redu-
ção das desigualdades, da inflação e o
aumento do emprego formal ajudam a
explicar por que as pessoas aqui se di-
zem felizes", diz Marcelo Neri, chefe
do Centro de Políticas Sociais do Insti-
tuto Brasileiro de Economia da Funda-
ção Getulio Vargas (Ibre/FGV). "Essas
boas razões conjunturais estão fazendo
o brasileiro olhar mais para o País e
menos para o próprio umbigo."

Giannetti, do íbmec São Paulo, con-
corda que o emprego é que produz
maior impacto no bem-estar subjetivo

(ou seja, na felicidade) da sociedade. Pa-
ra ele, a desigualdade de acesso às
oportunidades torna o dinheiro mais po-
deroso na mente de quem ganha pou-
co e dá um poder desproporcional pe-
rante a sociedade aos que ganham mui-
to. E, para provar que por aqui a renda
relativa, ou seja, o status, fala mais alto,
ele costuma fazer um experimento em
sala de aula. Perguntados se preferem
ganhar RS 100, enquanto as outras pes-
soas ganham RS 50, ou R$ 150, enquan-
to todas recebem R$ 300, 100% dos alu-
nos de Giannetti escolhem a primeira op-
ção. "No segundo caso, receberiam 50%
a mais, mas carregariam o carimbo de
pobres", explica o economista.

É preciso ter em mente que,
em nome da busca pela riqueza,
pode-se estar sacrificando rela-
cionamento afetivo, saúde, tem-
po dedicado à família, amigos e
filhos. Um estudo com ganhado-
res de loteria, na Inglaterra, mos-

DESCONTENTE COM O SALÁRIO
Wo magistério há 12 anos,
a professora de educação
física Sônia Regina Aguiar

Vieira, 35 anos, trabalha das 7h30
às 18 h e adora sua profissão. Só não
gosta do salário pago pela Fundação
Educacional de Goiás (R$ 2,6 mil)
e da falta de estrutura. Para
complementar a renda, Sônia
se especializou em musculação
e psicomotricidade e trabalha
nos fins de semana em academias
particulares como personal trainer,
numa estafante jornada que começa
às 6 h. "Trabalhar mais e durante
os fins de semana é a única maneira
de conseguir um dinheiro extra."

tra que os índices de felicidade desse gru-
po se prolongaram por no máximo dois
anos. Depois desse período, o índice de
felicidade regríde à média geral da po-
pulação. Conclui Giannetti: "Os deter-
minantes da felicidade humana, prova-
velmente, estão muito mais na imagina-
ção do que no bolso das pessoas." •
Aziz Filho, Carina Rabelo, Claudia Jordão,
Leole/i Camargo e Sérgio Pardellas

Text Box
Fonte: Istoé, a. 31, n. 2012, p. 48-52, 21 maio. 2008.




