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QUAL o VALOR
DE UMA VIDA
FELIZ?
75000 dólares por ano,
segundo pesquisadores de
Princeton. Acima disso,
mais dinheiro não aumenta
o bem-estar - apenas ajuda
a inflar a satisfação pessoal

GIUUANO GUANDAUNI

Dinheiro comprafelicídade? Es-
sa questão povoou por séculos a
cabeça dos pensadores. Nos úl-
timos anos, dar-lhe uma respos-

ta objetiva tornou-se um dos temas cen-
trais da economia comportamental. Es-
se novo ramo do estudo acadêmico se
vale da economia e da psicologia para
compreender como os indivíduos rea-
gem, em seu cotidiano, a determinados
acontecimentos e situações. Longe da
subjetividade dos pensadores clássicos,
os estudiosos do comportamento huma-
no buscam dar máxima exatidão cien-
tífica a suas conclusões.
Usam cálculos estatísticos
para interpretar dados obti-
dos a partir da entrevista de
milhares de pessoas. Com
essas ferramentas, dois pes-
quisadores deram agora sua
resposta para o preço da fe-
licidade: algo ao redor de
75000 dólares por ano. O
estudo, feito com base na
análise de 400000 entrevis-
tas realizadas nos Estados
Unidos em 2008 e 2009 pe-
lo instituto Gallup, foi apre-
sentado na semana passada
pelo israelense Daniel Kah-
neman, o único psicólogo a
ter recebido o Nobel de
Economia, e pelo econo-
mista escocês Angus Dea-

·na. Para além
or, dinheiro não

pra uma dtise adicional de.felicida-
d€l. li conclusão é semelhante à análise
do psicólogo Daniel Gilbert, de Harvard.
No livro O que Nos Faz Felizes, escreve
Gilbert: "A riqueza aumenta felicidade
quando serve para retirar as pessoas da

pobreza e elevá-Ias à classe média,
mas além desse ponto ter mais di-
nheiro não traz mais felicidade".
Segundo ele, os americanos que
ganham 50000 dólares por ano são
muito mais felizes que aqueles que

ton, ambos da Univer-
sidade Princeton.

Os americànos de baixa mnda sã@
mais insatisfeitos com seu dia a dia.e so-
frem mais intensamente com adversida-
des como a doença e a solidão. Isso soa
Óbvio, assim como a conclusão de que o
aumento de renda alivia as agruras. Mas
o trabalho dos pesquisadores revela que

, o efeito positivo do dinheiro no bem-es-
tar não é ilimitado. Acima de 75000 dó-
lares anuais, o aumento da renda não
contribui em quase nada para tomar maisI
frequentes as experiências de alegria co-

O preço da felicidade
o bem-estar emocional cresce à medida
que o salário aumenta, segundo uma pesquisa
americana. Mas só até um rendimento anual
de 75000 dólares. A partir desse valor, mais
dinheiro não traz mais felicidade
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