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Quem quer ser milionário?

• Um pobre pescador está deitado sob o sol, indolente, 
em aprazível praia.

• Um turista vai falar com ele, tentando convencê-lo a ir pescar.

– “Por que?”, quer saber o pescador.

– “Para ganhar mais dinheiro”, responde o turista, calculando – “Para ganhar mais dinheiro”, responde o turista, calculando 
quantas pescarias a mais ele necessitaria para se tornar rico.

– “Para que?”, o pescador quer saber de novo.

– “Para ser tão rico que possa descansar em paz sob o sol”, 
explica o turista.

– “Mas é exatamente isso o que estou fazendo agora”, 
diz o pescador, espreguiçando-se.
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Happiness economics
• Institutos de economia contemporâneos como 

o New Economics Foundation estudam 

em que medida o dinheiro traz felicidade e 

se os critérios renda e posse realmente servem para medir 

a felicidade e o sucesso de cada sociedade.

• Sugerem que os responsáveis pelas políticas públicas • Sugerem que os responsáveis pelas políticas públicas 

deveriam se inspirar mais uma vez no utilitarismo do filósofo 

inglês Jeremy Bentham (1748-1831), que permaneceu fora 

de moda por muitas décadas, mas que agora vem sendo 

reivindicado pela neurociência moderna.

• Primeiro ensinamento básico: dinheiro, consumo, poder

e a expectativa de vida longa não trazem felicidade. 3



Renda da felicidade

• A partir da renda individual anual de cerca de US$ 20 mil
(+/- R$ 4.000 /mês per capita) a felicidade não aumenta na 
mesma proporção que a elevação dos rendimentos.

• Embora comprar possa trazer felicidade, por algum (pouco) 
tempo, o mesmo não acontece com a posse.tempo, o mesmo não acontece com a posse.

• Se determinados anseios estão satisfeitos, 
logo surgirão novos, enquanto nos acostumamos 
com rapidez ao que possuímos como algo natural.

• Bom relacionamento e sexo trazem mais alegria de viver 
do que, p.ex., dinheiro e propriedades.
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Escala dos “economistas da felicidade”

• Dinheiro e prestígio estão no topo de nosso sistema 
pessoal de valores, à frente da família e dos amigos.

• Segundo a escala dos “economistas da felicidade”, 
na realidade, o que mais traz felicidade são na realidade, o que mais traz felicidade são 
os relacionamentos com as outras pessoas, ou seja, 
com a família, o parceiro, os filhos e os amigos.

• Depois está o sentimento de fazer algo de útil 
e, de acordo com as circunstâncias, i.é, 
quando as perdemos, saúde e liberdade.
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Sistema e mentalidade 

com orientação materialista

• A maior parte das pessoas no Ocidente rico vive de modo 
equivocado em relação aos valores dessa escala, pois priorizam 
o dinheiro, fazendo escolhas equivocadas de modo sistemático.

• Sacrificam liberdade e autodeterminação por salário mais alto.

• Compram coisas de que não precisam, 
a fim de impressionar gente das quais não gostam, 
com dinheiro que não têm.

• “Riqueza” é termo muito relativo: somos tão ricos 
quanto nos sentimos, e as pessoas de nosso convívio oferecem, 
não raro, o parâmetro para esse sentimento.
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Vício de querer ter tudo
• Quem continuamente almeja mais riqueza e status, comparando-

se com outros, tem sintomas de comportamento viciado: 

a angústia não melhora com maior capacidade de gastar.

• Desejos materiais geram estado contínuo de insatisfação, 

do qual não é possível surgir felicidade duradoura.do qual não é possível surgir felicidade duradoura.

• Muitas pessoas sem grandes necessidades para viver, 

vivem apenas se entediando, i.é, “morrem de tédio”.

• A felicidade pode e deve ser produzida ativamente: 

ela não nasce sozinha por “geração espontânea”.
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Produção da felicidade

1. Atividade: falta de ação leva à depressão.

2. Viver em sociedade: vivenciar algo em conjunto
aumenta a experiência de felicidade.

3. Concentração:  apreciar o aqui e o agora; 
“tornar-se presente”.

4. Expectativas realistas: exigir demais ou de menos 
de si mesmo é erro comum.
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Leon Tolstói: “a felicidade não significa fazer tudo 

que se quer, mas querer tudo que se faz”.

5. Pensamentos e sentimentos “certos”: 
os que geram prazer e evitam desprazer, 
p.ex., evitar comparação: quem compara, perde!

6. Não exagerar na procura pela felicidade: 
crises, dificuldades e até duros golpes podem também 

6. Não exagerar na procura pela felicidade: 
crises, dificuldades e até duros golpes podem também 
ser curativos, levando a melhores reinícios; 
não insistir no que “não há o que mudar”.

7. Felicidade pelo trabalho: obriga-nos ser ativos; 
é a melhor psicoterapia; quem não trabalha 
logo se sente inútil e desmotivado.
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