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1. INTRODUÇÃO 

O objetivo deste trabalho é analisar o papel da liberdade econômica e política bem como das 

variáveis macroeconômicas na determinação da felicidade dos indivíduos. Para isso, utilizamos 

micro-dados provenientes de pesquisas de opinião para indivíduos de diversos países do mundo. 

A idéia de se utilizar a auto-avaliação como forma de avaliar o nível de bem-estar experimentado 

por uma sociedade e seus indivíduos data da época de Aristóteles ou além (Heliwell 2002). A 

visão aristotélica tem importância central no pensamento moderno parcialmente devido a suas 

tentativas de balancear aspectos distintos da satisfação humana. “Podemos definir a felicidade 

como prosperidade combinada com excelência; ou como independência da vida, ou como o 

aproveitamento seguro do máximo do prazer, ou como a boa condição do corpo e propriedade, 

juntamente com o poder de se fazer uso de ambos. Que a felicidade é pelo menos uma destas 

coisas, praticamente todos concordam. Desta definição de felicidade, segue que seus constituintes 

são: bom nascimento, muitos amigos, bons amigos, riqueza, bons filhos, uma velhice feliz, e 

também excelências do corpo como saúde, força, grande estatura, força atlética juntamente com 

fama, honra, boa sorte e excelência (Aristóteles, Retórica, 1360b, 14-23)”. Ao desenvolver sua 

teoria, Aristóteles enfatizou a importância de uma atividade virtuosa ao longo da vida, o que por 

sua vez requer uma provisão suficiente de bens externos para se alcançar o desejado. Os bens 

materiais são meios e não fins. 

Este trabalho é inspirado no desafio aristotélico de testar empiricamente as teorias de bem-estar 

de maneira direta. Esta tradição é muito disseminada no campo da psicologia e tem recebido 

grande atenção recentemente também por parte dos economistas. Além do interesse inerente de 

mapear os correlatos da felicidade, também existem razões de políticas públicas para estudarmos 

a fundo as medidas subjetivas de bem-estar. Uma é que muitas destas políticas afetam o bem-

estar tanto via aumento da produtividade quanto por outros canais. A análise econômica 

tradicional pode reconhecer a existência destes outros canais, mas se os efeitos são geralmente 

positivos via um canal, e negativos via outro, o efeito líquido final somente poderá ser avaliado 

caso haja um método de comparação das magnitudes de ambos os canais. Dessa forma, a medida 

dos tamanhos relativos dos efeitos pode ser utilizada para dar suporte à inferência sobre as 
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conseqüências das políticas públicas em questão para o bem-estar. 

Por fim, grandes amostras internacionais de bem-estar individual permitem a estimação dos 

determinantes da felicidade tanto a nível individual quanto a nível nacional. Esta abordagem com 

dois níveis de agregação nos permite responder diversas questões acerca do impacto de variáveis 

macroeconômicas importantes no bem-estar subjetivo. Por exemplo: qual o benefício agregado 

de um aumento no PIB em um país rico? Qual o custo real de uma recessão econômica em 

termos de perda de bem-estar? Seria o impacto negativo da inflação o mesmo para ricos e para 

pobres?  

Esta dissertação está estruturada em quatro seções. Na primeira, discutimos os conceitos de 

utilidade subjetiva, utilidade experimentada e utilidade processual, bem como os de liberdade 

econômica e liberdade política, que dão o embasamento teórico necessário para o 

desenvolvimento de nossa estratégia empírica. Em seguida, fazemos uma extensa revisão dos 

trabalhos empíricos já publicados na área de economia da felicidade. No capítulo 4, descrevemos 

os dados utilizados na parte empírica do trabalho e expomos nossa metodologia. Na seqüência, 

apresentamos os principais resultados encontrados, que analisam o papel das principais variáveis 

macroeconômicas e da liberdade na felicidade individual. Por fim, concluímos. 
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2. TEORIA E BEM-ESTAR 

 
2.1 Utilidade Objetiva, Utilidade Subjetiva e Felicidade  

 

A teoria econômica clássica vale-se de uma posição objetivista baseada em escolhas observáveis 

feitas pelos indivíduos. A utilidade individual, dependente somente de bens e serviços tangíveis e 

lazer, é recuperada a partir do comportamento (ou preferências reveladas) e é, por sua vez, usada 

para explicar as escolhas feitas. Essa visão moderna da utilidade tem sido influenciada 

principalmente pelo positivismo. A experiência subjetiva, capturada por pesquisas de opinião, é 

muitas vezes rejeitada por não ser observada objetivamente. Mais importante, a cardinalidade da 

utilidade e a comparação interpessoal não são necessárias para a teoria positiva da demanda, o 

que constitui uma grande vantagem (Robbins 1932 e John Hicks 1934). A abordagem axiomática 

das preferências reveladas assume que as escolhas feitas fornecem toda a informação necessária 

para inferirmos a utilidade do resultado. Essa abordagem axiomática não é aplicada somente para 

derivar a utilidade individual, mas também para medir bem-estar social, através da comparação 

do comportamento do consumo das famílias (Slesnick 1998). 

A visão positivista é ainda dominante na teoria econômica. Segundo Amartya Sen (1986, p. 18), 

“a popularidade desta visão na economia pode se dever à mistura de uma preocupação obsessiva 

com observabilidade e uma crença peculiar que escolha... é o único aspecto humano que pode ser 

observado.” Nem todos os economistas contemporâneos são partidários desta corrente de 

pensamento. Existem inúmeros economistas que contestam a teoria econômica clássica, 

incorporando auto-estima (Loewenstein 1999), status (Frank 1985) ou emoções (Elster 1998). 

Com o objetivo de explicar o comportamento humano, funções de utilidade interdependentes 

também são consideradas (Clark e Oswald 1998), o que desafia as proposições clássicas de bem-

estar (Richard Layard 1980). Da mesma maneira, a literatura sobre anomalias no processo de 

tomada de decisão questiona se a utilidade pode ser derivada das escolhas observáveis (Thaler 

1992). Por fim, o utilitarianismo não é o único aspecto relevante do comportamento, de forma 
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que a utilidade processual1 (ver seção 2.3) também deve ser considerada (Sen 1995, Frey e 

Stutzer 2002a, Benz 2005). A dependência exclusiva da abordagem objetivista da teoria 

econômica clássica é, então, exposta à crítica, tanto teórica quanto empiricamente. De qualquer 

forma, ela restringe a possibilidade de entendermos e influenciarmos o bem-estar humano. A 

abordagem subjetiva da utilidade oferece um caminho complementar fértil para estudarmos o 

mundo. Primeiramente, o bem-estar subjetivo é um conceito muito mais amplo que a utilidade de 

decisão; ele inclui tanto a utilidade experimentada quanto a utilidade processual. Nós não 

queremos coisas como estabilidade no emprego, status, poder e renda por si só, mas sim porque 

eles nos dão a possibilidade de sermos mais felizes. Em segundo lugar, o conceito de bem-estar 

subjetivo nos permite capturar o bem-estar humano diretamente, o que cria uma base para testes 

explícitos de hipóteses e proposições fundamentais da teoria econômica. 

Uma visão subjetiva da utilidade reconhece que cada pessoa tem suas próprias idéias sobre o que 

a faz feliz e que a escolha (comportamento revelado) é um indicador incompleto do bem-estar 

individual (Frey e Stutzer 2002). Entretanto, a felicidade individual pode ser capturada através de 

entrevistas que questionem indivíduos sobre sua satisfação com a vida, pois acredita-se que as 

pessoas sabem melhor julgar seu próprio bem-estar. Por trás das respostas está uma avaliação 

cognitiva da qualidade da vida que a pessoa leva (Veenhoven 1993), baseada em circunstâncias, 

comparações com outras pessoas, experiências passadas e expectativas para o futuro. Essas 

medidas de bem-estar subjetivo2 podem, então, servir como proxy para utilidade. 

Dessa forma, devemos explicitar o conceito de felicidade3 adotado aqui. Nosso foco aqui é na 

apreciação individual da vida como um todo. Veenhoven (1993) define:  

                                                 
1 Tradução do autor do termo em inglês “procedural utility”. Enquanto a teoria econômica tradicional afirma que os 
indivíduos derivam utilidade somente dos resultados, a teoria da utilidade processual argumenta que as pessoas se 
importam com os processos e condições que levam a estes resultados, tais como processos políticos e suas 
instituições. 
2 O Bem-Estar Subjetivo é um conceito composto de dois aspectos básicos: cognição e afeto. Afeto é o rótulo 
associado ao humor e às emoções e reflete a avaliação instantânea dos eventos que ocorrem na vida das pessoas. O 
componente cognitivo se refere aos aspectos racionais e intelectuais do bem-estar subjetivo. Já foi demonstrado que 
o afeto agradável, o afeto desagradável e a satisfação com a vida são construções separáveis (Lucas, Diener, e Suh 
1996). 
 
3 Os termos “felicidade”, “bem-estar subjetivo” e “satisfação com a vida”, apesar de conceitos distintos, têm sido 
permutavelmente utilizados na literatura econômica empírica recente e são usados como sinônimos no presente texto. 
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“Happiness is the degree to which a person evaluates the overall quality of his present life-as-a-

whole satisfaction. In other words, how much the person likes the life he/she leads” 

 Não utilizamos o termo para caracterizar a satisfação em relação a eventos específicos da vida, 

mas sim a vida como um todo. Ele cobre o passado, o presente e o futuro, através da antecipação 

da apreciação de experiências futuras, sendo que às experiências vividas em períodos diferentes 

podem ser atribuídos pesos diferentes dentro da avaliação. Partimos do princípio que o bem-estar 

humano é composto por duas dimensões básicas: a dimensão objetiva e a subjetiva (Gianetti, 

2002). A dimensão objetiva é aquela passível de ser publicamente apurada, observada e medida 

por fora, e que se reflete nas condições de vida registradas por indicadores numéricos de nutrição, 

saúde, moradia, criminalidade, etc. A dimensão subjetiva consiste na experiência interna de cada 

indivíduo, isto é, tudo aquilo que passa em sua mente de forma espontânea, que ele sente e pensa 

sobre a vida que tem levado (Gianetti, 2002). Notamos ainda uma dependência recíproca entre 

ambas, a partir da observação de situações extremas: se o lado objetivo do bem-estar não 

preencher requisitos mínimos (alimentação, moradia, saúde etc...), não há mais bem-estar 

possível. Por outro lado, o inverso também é verdadeiro. Para alguém terrivelmente deprimido, 

mesmo cercado de luxo e conforto, o viver torna-se um grande desgosto. A felicidade é algo que 

está num campo de intersecção entre estas duas dimensões do bem-estar. 

 

2.2 Utilidade Experimentada : de Bentham a Kahneman  
 

Os filósofos utilitaristas, em especial Bentham e Mill, propuseram que as pessoas desejam aquilo 

que maximiza sua utilidade experimentada4 (experienced utility), na qual o prazer estaria 

associado a uma quantidade positiva de utilidade e a dor estaria associada a uma quantidade 

negativa. Este ponto de vista, apesar de ter um grande impacto na teoria econômica do século 

XIX, acabou por ser abandonado em favor das definições formais de preferências e de utilidade 

(utilidade de decisão) da teoria da escolha racional. Embora a eliminação da utilidade 
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experimentada do pensamento econômico fosse justificada por considerações importantes, ela 

teve altos custos, em especial a exclusão de problemas importantes do alcance da pesquisa 

empírica. Foi só com o grande desenvolvimento das ciências sociais e a sofisticação de seus 

métodos que o ganhador do Prêmio Nobel, Daniel Kahneman, entre outros, propuseram uma 

volta às idéias de Bentham, propondo uma teoria normativa formal da utilidade total 

experimentada e abrindo caminho para diversas linhas de pesquisa empírica (Kahneman, Wakker 

e Sarin 1997).  

Apesar de tradicionalmente os economistas acreditarem que é suficiente prestar atenção nas 

escolhas e, consequentemente, nas preferências reveladas por elas, as pesquisas de felicidade 

utilizam uma abordagem empírica que se aproxima mais àquela da utilidade experimentada 

proposta por Kahneman (Di Tella, MacCulloch e Oswald 2003). Nesta seção, faremos um breve 

retrospecto da história5 da idéia de utilidade desde Bentham até Kahneman e apresentamos de 

maneira simplificada a idéia da teoria da utilidade experimentada. 

A filosofia moral de Jeremy Bentham (1748-1832) era baseada em duas hipóteses básicas: a 

quantificabilidade das experiências, sejam elas positivas ou negativas; e a aditividade dessas 

quantidades entre as pessoas. Segundo Bentham, a medida do prazer e da dor dependia de quatro 

circunstâncias: i) intensidade, ii) duração, iii) certeza ou incerteza e iv) isolamento. Ao 

multiplicarmos a duração pela intensidade dos sentimentos de uma pessoa, temos o seu valor para 

aquela pessoa. Então, podemos somar esses valores das pessoas envolvidas para obtermos uma 

medida do bem social. O grande objetivo de uma ação ou bem era maximizar a utilidade. Nas 

palavras de Edgeworth (1879): “O maior valor de dpdtdn∫ ∫ ∫ (onde dp corresponde ao 

incremento no prazer, dt um instante no tempo e dn ao número de indivíduos)”. A utilidade de 

Bentham era uma construção separável das escolhas: um fumante, por exemplo, pode escolher 

algo com menor utilidade que sua alternativa. Logo, o conhecimento da escolha de um indivíduo 

não nos revela o que ele realmente deveria ter. As idéias de Bentham tiveram uma influência 

                                                                                                                                                              
4 Nomenclatura proposta por Kahneman, Wakker e Sarin (1997), referindo-se ao conceito de utilidade tal qual 
proposto por Bentham, em oposição a utilidade de decisão, que se refere à utilização moderna do termo utilidade, 
que se refere às escolhas (preferências reveladas). 
5 Assim como apresentada em Read 2004. 
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profunda nos economistas de sua geração (Jevons 1835-1882, Marshall 1842-1924 e Edgeworth 

1845-1926). Estes economistas esperavam pela possibilidade de que a utilidade poderia ser um 

dia medida diretamente (como o hedômetro proposto por Edgeworth). Entretanto, eles também 

reconheciam que a melhor aproximação da utilidade que eles dispunham era o comportamento 

individual observável no mercado.  

Apesar de a economia utilitarista ser fundada sobre os conceitos metafísicos de prazeres e dores, 

nem sua medida nem sua existência eram centrais ao método6, de forma que assumiam que o 

comportamento de escolha refletia aproximadamente a quantidade de utilidade derivada de tal 

escolha. Da mesma maneira, enquanto o conceito de utilidade total (prazer ou dor totais trazidos 

pelas escolhas) era central para o pensamento econômico normativo, apenas a utilidade marginal 

(prazer ou dor derivado de uma unidade adicional do bem) era necessária para a análise 

econômica. A revolução marginalista, devida em larga medida aos economistas citados acima, 

defendia que a maximização da utilidade total seria alcançada através da distribuição do dinheiro 

gasto em cada bem de forma a igualar o prazer de cada unidade monetária marginal gasta em 

cada bem (Georgescu-Roegen, 1968, p. 244). Mais formalmente: 

itodopara
p

MU
p

MU
p

MU

i

i ,...
2

2

1

1 ===  

onde MUi é a utilidade marginal do bem i e pi é seu preço. Apesar de reduzir o projeto 

Benthamiano ao tornar desnecessária a medida (ou a possibilidade de medida) do prazer ou dor 

total, a revolução marginalista ainda reteve algum grau de mensurabilidade cardinal, pois as 

diferenças entre incrementos podiam ser interpretados por razões de utilidades marginais. Foi, 

então, que um novo problema teórico surgiu e acabou por eliminar qualquer referência à utilidade 

total: o fato de que as utilidades marginais são dependentes entre os bens (pense na utilidade 

marginal de um quilo de café para uma pessoa que possua uma máquina de café e outra que não 

possua). Frente a este problema, Edgeworth propôs que a utilidade total seja uma função de uma 

cesta de bens - U=U(x1,x2,…,xn). – que podia ser representada num espaço multidimensional com 

                                                 
6 Marshall (1920) deixou claras as imperfeições das hipóteses assumidas ao destacar que “medir diretamente os 
desejos ou o prazer resultante da satisfação do mesmo é impossível, se não inconcebível”.  
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curvas de indiferença, o que resultou na revolução ordinal da teoria da utilidade. Ao mapear as 

preferências de um indivíduo através de curvas de indiferença, e dada certa restrição 

orçamentária, podemos determinar exatamente a(s) cesta(s) escolhida(s), independente do nível 

de utilidade que será obtido com tal(is) cesta(s). Alternativamente, a cesta escolhida é assumida 

estar na curva de indiferença mais alta (princípio das preferências reveladas). A revolução 

ordinal representou, portanto, um completo abandono do utilitarismo de Bentham, pois 

desvincula o conceito de utilidade do de nível de felicidade. Em segundo lugar, os números 

associados às cestas não podem ser combinados entre pessoas e nem comparados entre si. 

O objetivo de Bentham de maximizar o bem social foi somente revivido pela nova abordagem 

empírica do utilitarianismo, baseada em larga escala na teoria da utilidade experimentada de 

Kahneman7. Esta teoria baseia-se na crença de que há um bem mensurável e separável das 

escolhas feitas. As premissas da teoria da utilidade experimentada podem ser descritas em 

algumas preposições: i) nós vivenciamos utilidade em todos os momentos (utilidade instantânea), 

significando prazer e/ou dor; (ii) esta utilidade tem quantidade, com um ponto neutro na fronteira 

entre o desejável (prazer) e o indesejável (dor); (iii) essa utilidade8 é tudo que torna uma 

experiência boa ou ruim; (iv) ao integrar a utilidade instantânea num período obtemos a utilidade 

total para aquele período; (v) uma decisão ótima é aquela que maximiza a utilidade total 

esperada; e (vi) para tornar esta teoria viável, a utilidade instantânea deve ser mensurável, pelo 

menos por uma escala ordinal ou de intervalos9. Há, então, uma distinção entre a utilidade 

experimentada e a utilidade de decisão, que é a utilidade refletida nas escolhas (ou preferências 

reveladas) da teoria econômica usual. Kahneman enfatiza que não há razões lógicas para que 

estes dois tipos de utilidade coincidam e que, caso ambas apresentem divergências quanto à 

prescrição, devemos favorecer a utilidade experimentada. 

                                                 
7 Kahneman e Thaler 1991, e Kahneman, Wakker e Sarin 1997 fornecem uma defesa axiomática da utilidade 
experimentada com aplicações à economia. 
8 Kahneman, Wakker e Sarin (1997) deixam bem claras as limitações de sua teoria e da sua diferença para com a 
abordagem benthaniana, dizendo que seu “tratamento normativo da utilidade de resultados temporalmente estendidos 
adota uma interpretação hedônica da utilidade, mas não tem a intenção de endossar a visão de Bentham do prazer e 
da dor como mestres soberanos da ação humana”. 
9 Em sua análise normativa, Kahneman, Wakker e Sarin (1997) assumem apenas uma medida ordinal. Entretanto, 
essa medida ordinal pode ser transformada em medidas de intervalo através do uso de procedimentos de 
escalonamento convencionais (Kahneman 2000). 
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Kahneman e seu colaboradores conduziram muitos estudos que demonstraram como a utilidade 

experimentada e de decisão podem ser diferentes. Estes estudos desenham um princípio 

normativo de racionalidade, monotonicidade temporal, análogo ao princípio da dominância 

estocástica do risco. A monotonicidade temporal significa que, se você tem duas seqüências de 

experiências idênticas e melhora parte de uma seqüência, então a seqüência alterada deveria ser 

preferida e vice-versa. Kahneman et al. (1993) conduziram um teste no qual os participantes 

experimentaram, primeiramente, uma imersão dolorosa de cada mão na água gelada (14,1°C). 

Uma das mãos permaneceu imersa por 60 segundos e foi removida imediatamente, enquanto a 

outra permaneceu na água por mais trinta segundos, agora com uma temperatura ligeiramente 

mais alta (15,2°C).  A dor total, que significa a soma da dor instantânea pela duração, foi 

certamente maior na segunda mão. Entretanto, quase 70% dos participantes disseram que 

prefeririam repetir o experimento mais longo em comparação com o mais curto. Isto sugere que a 

utilidade de decisão difere da utilidade experimentada. Além disso, a utilidade de decisão parece 

nos fazer sofrer dores desnecessárias. Kahneman também sugere a regra do pico-fim (pick-end 

rule) para explicar a diferença entre as utilidades. O argumento é que as pessoas utilizam a 

utilidade lembrada (remembered utility), que é uma grande determinante da utilidade de decisão, 

e consiste na média da utilidade instantânea no pico e no fim da experiência. Isso explicaria 

porque a dor reportada do experimento mais longo foi menor. 

Uma das maiores imperfeições da maioria das abordagens à mensuração da utilidade é a 

comparabilidade interpessoal, indispensável para extrair conclusões de cunho normativo ou de 

bem-estar agregado. É exatamente aqui que reside a grande promessa da teoria da utilidade 

experimentada. Segundo Kahneman, existem evidências de que esta teoria resolve, ou tem o 

potencial de resolver, esta questão. Por exemplo, Kahneman cita a evidência encontrada por 

Algom e Lubel (2004) de que a “relação entre medidas da força física das contrações de parto e 

níveis de dor reportados era similar para diferentes mulheres” (Kahneman 2000, p.684). Outra 

evidência é a de que existe uma forte correlação entre prazer e dor reportados e medidas 

psicológicas (Davidson 2000). Entretanto, esta visão não é compartilhada por todos. Read (2004) 

se mostra cético ao apontar que tais evidências apenas indicam que certas experiências são 

universalmente melhores ou piores que outras, e não que as magnitudes das experiências são 
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comparáveis entre as pessoas, sendo que este último é o problema que realmente deveria ser 

resolvido. Entretanto, o autor reconhece que o trabalho empírico que tem sido guiado pela teoria, 

e que lhe tem dado suporte, tem obtido certo sucesso no avanço da busca pelas soluções de tais 

problemas. Dessa forma, apesar de algumas questões conceituais permanecerem sem resposta 

definitiva, acreditamos que o programa ambicioso da teoria da utilidade experimentada, se bem 

sucedido, poderá alterar sensivelmente nosso entendimento de racionalidade e nossa capacidade 

de tomar decisões baseadas em julgamentos de bem-estar. 

 

2.3 Utilidade Processual 
 

Além dos resultados econômicos observados, as pessoas provavelmente também derivam 

utilidade das condições e processos que levam a esses resultados. Esse tipo de utilidade, 

conhecido na literatura como utilidade processual10, é uma fonte de bem-estar diferente das 

geralmente incluídas na função de utilidade tradicional. Os indivíduos podem ter preferências 

sobre a participação e a autonomia na tomada de decisão no ambiente de trabalho, no mercado e 

na política. Estas preferências vão além do resultado esperado. Scitovsky (1976) sugere que a 

satisfação no trabalho é uma grande fonte de utilidade e que “... a diferença entre gostar e não 

gostar do trabalho pode ser mais importante que as diferenças na satisfação econômica geradas 

pelas disparidades na renda”. A utilidade, portanto, provém do processo propriamente dito 

(processual), além e independentemente do resultado do processo. 

A utilidade processual tem sido largamente negligenciada na teoria econômica. Na teoria dos 

jogos, por exemplo, os pay-offs são geralmente expressos em funções utilidade do tipo von 

Neumann-Morgenstern, que se refere somente a resultados. De fato, a barreira teórica de se 

incorporar processos como fonte de utilidade na teoria econômica não parece ser pequena. 

Harsanyi (1993) afirma que a utilidade processual é incompatível com a teoria da utilidade 

esperada. Rabin (1993) acredita que a utilidade processual certamente não pode ser analisada 

apenas transformando adequadamente os pay-offs de um jogo. A teoria tradicional exclui 

                                                 
10 Tradução do autor do termo em inglês procedural utility. 
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preocupações não-instrumentais do comportamento que afeta as escolhas pois, caso contrário, o 

axioma fundamental da monotonicidade seria violado, impedindo a utilização do modelo de 

utilidade esperada. Para ilustrar este problema, considere as preferências de um indivíduo por 

tomada de decisão autônoma. As pessoas podem valorizar mais uma tomada de decisão de forma 

autônoma do que delegá-la, mesmo que seja esperado um retorno pior na média. Nesse caso, 

observar o comportamento individual e avaliá-lo a partir de uma perspectiva tradicional levaria 

necessariamente a uma representação inconsistente das preferências. 

 A utilidade processual pode ser derivada de fontes diversas. Segundo Frey e Stutzer (2005), 

podemos classificá-las em três grandes categorias: 

(i) Utilidade Processual advinda das instituições propriamente ditas: as pessoas podem, por 

exemplo, apreciar o mercado pela liberdade que ele provém para a escolha individual e a 

democracia pela igualdade que ela provém no processo político-decisório. Dessa forma, as 

pessoas derivam utilidade ao viver e agir sob tais instituições, independentemente dos resultados 

atingidos. 

(ii) Utilidade Processual advinda do comportamento individual (não-interativo), quando se tem 

uma atitude intrínseca frente a uma ação ou processo de escolha. Em particular, este tipo de 

utilidade processual já foi utilidade pelos economistas para modelar a utilidade específica de 

jogos e apostas (Lê Menestrel 2001). Outros já haviam percebido o fato de que as pessoas 

derivam utilidade do simples ato de se envolver em certas atividades tais como jogos de azar e 

loterias (Marschak 1950, von Neumann e Morgenstern 1953 e Harsanyi 1993). 

(iii) Utilidade processual advinda da interação entre pessoas. Por um lado, as pessoas podem 

derivar satisfação por serem justas e honestas com os outros, independentemente do resultado. 

Por outro lado, as pessoas avaliam as ações das outras pessoas não somente baseadas em suas 

conseqüências, mas também em suas intenções por trás de tais ações. Rabin (2002) vai direto ao 

ponto: “... players in games behave systematically differently as a function of previous behavior 

by other players. This shows that people care not only about outcomes, but also how they arrived 

at those outcomes. The fact that preferences cannot be defined solely on outcomes can be 



 

 

16 
 

 
 
 

 

reconciled with preference theory, but requires an expansion of the notion of what enters the 

utility function”. 

  

2.4 Liberdade e Felicidade 

“Doing what you like is Freedom.  Liking what you do is Happiness” 

Anônimo 

 

A revolução francesa de 1789 foi conseqüência direta das idéias iluministas, difundidas pelos 

intelectuais e pensadores dos séculos XVII e XVIII, tais como John Locke, Montesquieu, 

Voltaire, Rousseau, Condorcet e o filósofo Emanuel Kant, que, em geral, asseguravam ser o 

homem vocacionado ao progresso e ao auto-aperfeiçoamento ético. Para eles a ordem social não 

é divina, mas sim construída pelos próprios homens e, portanto, sujeita à modificações. É 

possível, segundo o pensamento iluminista, por meio de um conjunto de reformas sociopolíticas, 

melhorar a situação jurídica e material de todos. 

“Liberté, Egalité et Fraternité” era o credo da Revolução Francesa. Tal clamor tem ligações 

muito estreitas com o conceito de felicidade. A Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão 

de 1789 lista os direitos naturais, inalienáveis e sagrados do homem a fim de que “as 

reivindicações dos cidadãos, doravante fundadas em princípios simples e incontestáveis, estejam 

sempre voltadas para a preservação da Constituição e para a felicidade geral”. A visão clássica do 

iluminismo francês e europeu ainda permanece forte no pensamento humano, principalmente 

ocidental. 

Por muito tempo, esse princípio não podia ser empiricamente testado. Os níveis de felicidade, 

igualdade e fraternidade de uma sociedade não eram passíveis de serem medidos objetivamente. 

E muito menos era o grau de felicidade dos indivíduos. Porém, com os recentes 

desenvolvimentos das pesquisas de felicidade e da criação de índices-padrão internacionais de 

liberdade econômica e política, essa realidade começa a mudar. Hoje já temos disponíveis para 
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uma grande quantidade de países dados sobre estas diferentes variáveis. Juntamente com esta 

imensa quantidade de informação que surgiu nos últimos anos, a literatura neste campo começa a 

dar mais objetividade aos ideais iluministas do século XVIII, encontrando resultados importantes 

e desenvolvendo metodologias novas para melhor compreendermos o bem-estar.  Essa 

compreensão é de extrema importância para o desenho de ações sociais que melhorem as 

condições de vida das pessoas. A implementação de políticas econômicas, por exemplo, 

necessariamente implica custos para alguns indivíduos e, dessa forma, faz-se necessária uma 

avaliação dos efeitos líquidos destas ações em termos de utilidades individuais. 

A associação entre igualdade e felicidade ainda permanece como uma questão empírica a ser 

estabelecida, pelo menos quando se trata de igualdade de renda. Por um lado, a felicidade média 

em um país não parece depender de seu nível de distribuição de renda (Veenhoven 1997a). A 

felicidade também não é maior em estados de bem-estar social com menor desigualdade de renda 

(Veenhoven e Ouweneel 1995). Por outro lado, Alesina et al. (2004) encontram um 

surpreendente resultado. Ao analisar dados de survey com mais de 128 mil indivíduos, eles 

encontram fortes evidências do efeito negativo da desigualdade na felicidade na Europa, 

especialmente entre os indivíduos de esquerda e de baixa renda, mas não nos EUA. Os autores 

sugerem que isto se deve à menor mobilidade social percebida (mas não necessariamente real) 

predominante na Europa, quando comparada com a dos EUA.  

A fraternidade também aparece como possível provedor de bem-estar, apesar de algumas 

evidências contrárias. A associação entre felicidade, virtude e interação social tem recebido 

grande atenção nas pesquisas mais recentes de felicidade. Veenhoven (1992, 1997b) mostra 

evidências sobre a correlação positiva entre felicidade e confiança nas pessoas. Entretanto, o 

mesmo autor encontra maior nível de felicidade em sociedades individualistas. Indivíduos que 

vivem num ambiente onde se pode confiar nas pessoas são sistematicamente mais felizes - tudo o 

mais constante (Helliwell 2002). Pessoas que se auto-declaram mais felizes tendem a ter maior 

participação no meio social (McGill 1967), iniciar contato social com amigos mais 

frequentemente, faltar menos ao trabalho e apresentar menos disputas no ambiente de trabalho 

(Frank 1997). Seguindo a tradição da Nova Economia Institucional, o papel da confiança como 

promotora de crescimento econômico através da diminuição de custos de transação foi enfatizada 
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por Fukuyama (1995). Segundo ele, “trust can dramatically reduce... transaction costs ... and 

make possible certain forms of economic organization that otherwise would be encumbered by 

extensive rules, contracts, litigation and bureaucracy”. Narayan e Pritchett (1996) encontram 

uma associação fortemente positiva entre uma medida de capital social e renda média de vilarejos 

na Tanzânia, postulando que isto pode ocorrer devido a ganhos em eficiência na informação.  

A análise do papel da liberdade na determinação da felicidade (um dos focos deste trabalho) é 

controverso entre as diferentes correntes de pensamento. A filosofia individualista destaca os 

possíveis efeitos positivos da liberdade, assumindo que as pessoas sabem o que é melhor para si 

próprias de forma que eles serão mais felizes se puderem seguir seus próprios desejos. Os 

possíveis conflitos de interesse devem, então, ser resolvidos pela mão invisível do mercado, a 

qual produz resultados melhores que os atingidos pela figura do ditador ou pelos costumes. 

Mesmo não ignorando os perigos da livre escolha, esta corrente acredita na dominância de seus 

efeitos positivos. Por outro lado, o pensamento conservador enfatiza as conseqüências negativas 

da liberdade. Os conservadores duvidam da capacidade das pessoas de decidirem o que é melhor 

para elas. A sabedoria da tradição e os benefícios da solidariedade parecem trazer uma vida 

melhor do que o egoísmo míope. Os defensores desta corrente alegam que a liberdade individual 

foi longe demais, ameaçando a existência de instituições vitais para as sociedades. Como no caso 

da filosofia individualista, o outro lado da moeda é reconhecido, porém considerado menos 

relevante. 

Outra questão mais próxima de um dos objetivos do presente trabalho é analisar os diferentes 

efeitos das diferentes dimensões da liberdade. A Nova Direita americana, por exemplo, vê com 

entusiasmo a liberdade econômica, porém é contrária a liberdade na esfera privada da vida. Sexo 

livre e a legalização de drogas leves são vistos como causadores de infelicidade. Da mesma 

maneira, a visão recente predominante no sudeste asiático acredita na liberdade econômica como 

provedora de felicidade, mas não a liberdade política. Veenhoven (2000) encontra um resultado 

misto, porém com certo apelo intuitivo: segundo ele, a liberdade econômica parece ser importante 

para o bem-estar especialmente em países pobres, enquanto a liberdade política aparece associada 

à felicidade em países com maior grau de desenvolvimento.  Por fim, temos um último tema na 

discussão que é a questão de se a liberdade contribuiria para a felicidade apenas sob condições 
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específicas. Uma condição, por exemplo, poderia ser o nível de maturidade das pessoas. Caso 

incapazes de realizarem suas próprias escolhas, as pessoas negariam a liberdade e buscariam 

refúgio sob líderes autoritários e estritas regras de conduta de vida.  

 

2.4.1 Conceito e Tipos de Liberdade 

O conceito de liberdade utilizado neste trabalho é o mesmo utilizado por Veenhoven (2000). 

Segundo ele, liberdade pode ser definida como a possibilidade de escolha. Uma pessoa pode ser 

dita livre se sua condição lhe permite alguma escolha e este escolha não é inibida por outros. 

Neste sentido, a liberdade absoluta não é possível. A própria condição humana nos fornece 

apenas uma quantidade limitada de opções. Não podemos escolher poder voar ou simplesmente 

deixar de dormir; não podemos nem ao menos escolher vivermos totalmente sozinhos, de forma 

que a dependência mútua implica num alto grau de interferência. O foco aqui é, então, no nível 

de limitação imposto sobre as escolhas. 

A possibilidade de escolha requer primeiramente que exista uma oportunidade de escolha, que 

pode ser visto como um atributo do ambiente. Em segundo lugar, deve haver capacidade de 

escolha, o que é na realidade um atributo individual. Esta segunda dimensão, além de ser difícil 

de ser medida a nível nacional, não está no foco deste trabalho, de forma que o objetivo aqui é 

qual o impacto das restrições sobre a liberdade impostas pelo ambiente no qual os indivíduos 

estão inseridos. Dessa forma, nos concentramos na análise da oportunidade de escolha. A 

oportunidade de escolha depende basicamente de dois requisitos: primeiramente deve haver algo 

a ser escolhido; em segundo lugar, esta escolha não pode ser bloqueada pelos outros. Dado que 

existem opções, a oportunidade de escolha depende da inexistência de restrições por parte dos 

outros. Neste sentido, a liberdade pode ser vista como liberdade de impedimentos, tais como leis 

restritivas ou opressão pelos poderosos. Este é o tipo de liberdade perseguido na Revolução 

Francesa e este é o tipo de liberdade que estamos interessados. As restrições à escolha são mais 

bem medidas ao considerarmos diferentes esferas da vida separadamente. Desta maneira, 

seguimos a classificação proposta por Veenhoven (2000) que separa a liberdade em dois tipos 
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distintos11: a Liberdade Econômica e a Liberdade Política. Apesar de estas dimensões não 

constituírem o todo, elas provavelmente cobrem muito da noção de liberdade.  

A Liberdade Econômica significa oportunidade de trocas de bens e serviços, sem restrições sobre 

livre comércio tais como controle de preços, taxação excessiva, instabilidade monetária, violação 

dos direitos de propriedade e outros. Um mercado livre é caracterizado por transações voluntárias 

entre indivíduos que podem perseguir livremente seus objetivos econômicos. Consideramos 

como ingredientes chave para a liberdade econômica: escolha pessoal, troca voluntária, livre 

concorrência, e proteção à pessoa e à propriedade. Os tipos de política e instituições consideradas 

consistentes com a liberdade econômica devem proporcionar uma infra-estrutura para a troca 

voluntária e proteção aos indivíduos e suas propriedades contra agressores que se valem de 

violência, coerção e fraude para tomar o que não lhes pertence (Gwartney, James e Lawson, 

2004). Da mesma maneira, os governos promovem a liberdade econômica quando provêm uma 

estrutura legal e um sistema judiciário e fiscalizatório que protege os direitos de propriedade e 

garante o cumprimento dos contratos de maneiras eficiente. Alem disso, eles também promovem 

a liberdade ao facilitar acesso a uma moeda sadia. Por outro lado, as políticas governamentais que 

interferem com esses temas acabam por inibir a liberdade econômica. Por exemplo, quando 

temos impostos, gastos do governo e regulações substituindo trocas individuais e voluntárias e 

coordenação de mercado, o resultado é fatalmente uma redução na liberdade econômica. Ela pode 

também ser afetada por restrições que limitam a entrada de novos agentes nos mercados. 

A Liberdade Política significa ausência da coerção arbitrária pelo poder, incluindo o poder 

exercido pelo governo, e consiste basicamente em dois elementos: direitos políticos e liberdades 

civis.  Os direitos políticos permitem às pessoas escolherem seus governantes e a forma como são 

governadas. A essência das liberdades civis é que as pessoas sejam livres para tomar suas 

próprias decisões, desde que não violem os direitos das outras. A Liberdade Econômica e as 

liberdades civis são claramente conectadas. Uma sociedade que não goza de liberdades civis 

completas dificilmente sustentará um mercado privado livre, pois ambos são amparados pelos 

                                                 
11 Na verdade, Veenhoven separa a liberdade em liberdade política, econômica e privada, que consiste nas restrições 
que encontramos na esfera privada da vida. Devido à falta de medidas objetivas e comparáveis desta dimensão da 
liberdade, nosso foco se concentra nas outras duas dimensões. 
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mesmos princípios de ausência de coerção. Friedman (1962:9) destaca que as liberdades política 

e econômica estão intrinsecamente ligadas: “Historical evidence speaks with a single voice on the 

relation between political freedom and a free market. I know of no example in time or place of a 

society that has been marked by a large measure of political freedom that has not also used 

something comparable to a free market to organize the bulk of economic activity”. Entretanto, as 

relações entre ambas são complexas: “History suggests only that capitalism is a necessary 

condition for political freedom. Clearly it is not a sufficient condition” (Friedman, 1962: 10). Por 

outro lado, Friedman (1992) acredita que o processo de competição política pode gerar políticas 

que afetam negativamente a liberdade econômica. De fato, existe uma grande literatura de 

Escolha Pública que argumenta que os políticos e burocratas agem de maneira auto-interessada e 

podem intervir no livre mercado com o objetivo de favorecer seus grupos de apoio. Indivíduos 

podem usar formas de governo democráticas para redistribuir a riqueza dos outros ao interferir 

com o mercado, restringindo a competição ou manipulando preços (Buchanan e Tullock 1962, 

Buchanan. Tollison e Tullock 1980, Tullock, Seldon e Brady 2000). Uma democracia tende a 

limitar a liberdade econômica até certo ponto (Wu e Otto 2005). Porém, um regime autoritário 

parece promover ainda menos a liberdade econômica. Suponha que um país desenvolva um 

sistema político com uma organização burocrática hierarquicamente estruturada que privilegie 

uma elite. Neste país, o mercado nunca será inteiramente livre de forma que as elites controlam 

grande parte dos recursos e de todo o espectro das decisões econômicas. A liberdade econômica 

neste ambiente se desenvolve por acidente, e nunca por desenho (Hayek 1944). 
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3. LITERATURA EMPÍRICA 

 
3.1 Confiabilidade das medidas de bem-estar subjetivo 
 

Como dito anteriormente, a felicidade individual e satisfação com a vida podem ser capturadas 

em pesquisas de opinião. Na World Values Survey (Inglehart et al. 2000), que é a base de dados 

utilizada neste trabalho, a satisfação com a vida é avaliada numa escala de um (insatisfeito) a dez 

(satisfeito), através da pergunta: “Considerando todas as coisas, quão satisfeito você está com sua 

vida atualmente?”. Outro exemplo proeminente é a pergunta extraída do questionário da pesquisa 

americana General Social Surveys (Davis, Smith, e Marsden 2001): “Considerando sua vida 

como um todo, como você diria que as coisas vão atualmente – você diria que você é 1) Muito 

feliz, 2) Feliz ou 3) Não muito feliz?” As Eurobarometer Surveys, que cobrem todos os países-

membros da União Européia, apresentam perguntas similares12. A utilização das perguntas de 

felicidade ou das perguntas de satisfação com a vida não parecem ter maiores conseqüências, 

assim como destacado por Di Tella et al. (2001). 

Como os dados de bem-estar subjetivo são baseados em julgamentos individuais, eles estão 

sujeitos a muitos tipos de vieses, tanto sistemáticos quanto não sistemáticos. Inegavelmente, eles 

levantam dúvidas metodológicas legítimas e difíceis de serem respondidas. O bem-estar 

reportado pode, por exemplo, ser afetado pelo ordenamento das perguntas da entrevista, as 

escalas utilizadas, o humor da pessoa, a aparência do entrevistador, etc. A relevância destes erros, 

entretanto, depende do uso dos dados. Muitas vezes, o principal uso das medidas de felicidade 

não é o de comparar níveis num nível absoluto, mas sim identificar os principais determinantes 

da felicidade. Para isso, não é necessário assumir que as medidas são cardinalmente comparáveis, 

de forma que os dados possam ser tratados de maneira ordinal nos testes econométricos. Por 

outro lado, existem evidências que a hipótese de cardinalidade dos dados de bem-estar não tem 

influência qualitativa nos resultados (Ferrer-i-Carbonell e Frijters 2004). 

                                                 
12 Para uma revisão de várias medidas de bem-estar subjetivo, ver Andrews e Robinson 1991. 
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A cardinalidade e a comparabilidade interpessoal da utilidade e dos dados de bem-estar subjetivo 

são grandes fontes de controvérsias entre os economistas. A importância desta discussão se 

baseia no fato de que estas propriedades representam condições necessárias para podermos fazer 

comparações de bem-estar baseados em dados de bem-estar subjetivo reportado. Enquanto os 

psicólogos têm considerado as respostas às perguntas de bem-estar como cardinais, os 

economistas geralmente as consideram somente como ordinalmente comparáveis13, isto é, que 

apesar de não serem conhecidas as diferenças relativas entre as respostas, os indivíduos 

compartilham a mesma interpretação de cada resposta possível. Recentemente, argumentos 

provenientes da neurobiologia foram utilizados para rejeitar a cardinalidade e a comparação 

interpessoal (Zizzo 2002). Apesar de céticos, os economistas admitem a cardinalidade, muitas 

vezes implicitamente, através de preposições já amplamente estabelecidas na literatura de 

desigualdade, pobreza e taxação (Mirrless 1971, Frey e Stutzer 2002). Ambas as condições 

parecem ser um problema muito maior a nível teórico do que na prática (Kahneman 1999, Frey e 

Stutzer 2000 e Ferrer-i-Carbonell e Frijters 2004)14. 

A literatura existente sugere que o bem-estar reportado ou felicidade é, para muitos objetivos, 

uma aproximação empírica satisfatória para a utilidade individual. A essência das respostas é 

comum à maioria das pessoas de diferentes regiões do mundo, consistindo principalmente nas 

preocupações sobre a vida familiar, saúde, situação financeira e emprego15 (Cantril 1965). Dessa 

forma, mesmo que cada indivíduo tenha a liberdade de definir seu próprio conceito de bem-estar, 

na prática o teor das respostas varia pouco entre os indivíduos. Isto é consistente com os 

resultados de validação da abordagem de avaliação da renda (income evaluation approach) que 

foca na tradução das avaliações verbais em números (van Praag 1991). Então, é possível e útil 

estudar como as variáveis de interesse econômico afetam a felicidade. 

Muitas destas dúvidas sobre a capacidade e da disposição real das pessoas de dar respostas 

significativas acerca de seu bem-estar são discutidas pela literatura empírica. Oito em cada dez 

cidadãos americanos pensam sobre sua felicidade pelo menos uma vez por semana. A 

                                                 
13 Uma exceção proeminente é Di Tella et al. (2001). 
14 Para uma discussão mais teórica da comparabilidade interpessoal da utilidade, ver a seção 2.2. 
15 Resultados encontrados pelo Cantril em uma pesquisa intensiva realizada na década de 60 em 14 países com graus 
de desenvolvimento bastante diversos. 
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porcentagem de pessoas indecisas ou que não sabem responder à pergunta de felicidade é 

próxima a 1% (Veenhoven 1997). Medidas diferentes de felicidade apresentam alto coeficiente 

de correlação (Fordyce 1988). Testes de confiabilidade indicam que as medidas de bem-estar 

subjetivo são moderadamente estáveis, sensíveis a mudanças nas condições de vida e apresentam 

correlação serial de aproximadamente 0,60 quando avaliadas com um intervalo de duas semanas 

entre si16. (Ehrhardt, Saris, e Veenhoven 2000; e Headey e Wearing 1991). Testes de consistência 

revelam que pessoas felizes sorriem mais frequentemente durante interações sociais (Fernández-

Dols e Ruiz-Belda 1995), cometem menos suicídios17 (Koivumaa et al. 2001) e que mudanças na 

atividade elétrica cerebral e no batimento cardíaco podem ser associadas à variância negativa do 

bem-estar (Davidson et al. 2000). Logo, Diener (1984) concluiu numa das primeiras revisões 

literárias do assunto que “as medidas parecem conter quantidades razoáveis de variância válida” 

(p. 551). 

A existência de erros de medida correlacionados com características individuais é também uma 

possível causa de viés nas estimativas dos parâmetros das funções microeconométricas da 

felicidade. Os jovens, por exemplo, reportam muitas vezes níveis mais baixos de satisfação com a 

vida que pessoas mais velhas (Frey e Stutzer 2002). Por um lado, isto pode significar que os 

jovens realmente experimentam níveis mais baixos de bem-estar. Entretanto, é possível que a 

idade tenha certa influência sobre como as pessoas reagem às perguntas de bem-estar, o que 

tornaria relações estatísticas estimadas viesadas18. Felizmente, este tipo de viés não representa 

grande problema para a inclusão de variáveis agregadas como inflação e PIB no modelo.   

Para ilustrar, considere o modelo simples com um regressor e sem intercepto uxy += β  que 

atende a todas as hipóteses do modelo de regressão linear clássico. Apesar de simples, este 

                                                 
16 A correlação serial encontrada tipicamente para educação e renda são mais altas (Bound, Brown e Mathiowet, 
2001, e Angrist e Krueger 1999), porém 0,60 parece ser alta o suficiente para dar suporte aos estudos atuais de bem-
estar subjetivo (Krueger e Schkade 2007). 
17 Às vezes, o suicídio é considerado uma medida mais confiável de felicidade porque ele se refere ao 
comportamento revelado. Entretanto, ele só captura indivíduos no fim da cauda da distribuição do bem-estar, 
inibindo a extensão das conclusões destes estudos para indivíduos com níveis médios de bem-estar e, portanto, para 
comparações de bem-estar.  
 
18 Este tipo de viés dificilmente pode ser superado por técnicas econométricas. Entretanto, ele pode ser atenuado por 
métodos mais cuidadosos de coleta dos dados. 



 

 

25 
 

 
 
 

 

exemplo ilustra os conceitos essenciais da questão em interesse aqui. Sabemos que o estimador 

de mínimos quadrados b do parâmetro β é consistente (Greene 2003). De fato, dado que o vetor 

de erros u é independente de x, sabemos que: 

ββ =+== −− )]'()'lim[()]'()'lim[(lim 11 uxxxpyxxxpbp  

Suponha então que a variável dependente (felicidade, no caso) apresenta erro de medida, isto é, y* 

= y + e, onde y* é uma medida imperfeita da variável real y mais um componente de erro e. 

Podemos então reescrever o modelo como: 

'* exeuxy +=++= ββ , onde eue +='  

 Caso e seja independente de x, o estimador de mínimos quadrados ordinários continua 

com suas boas propriedades de consistência. O problema surge quando 0),( ≠uxCov . Neste 

caso, está violada uma das hipóteses mais importantes do estimador dos mínimos quadrados, 

gerando estimativas inconsistentes dos parâmetros: 

ββ ≠+= − )]''()'lim[(lim 1 exxxpbp  

Obviamente o tamanho deste viés é proporcional à intensidade da correlação da variável 

explicativa e do termo do erro e’. Além disso, o problema clássico da atenuação do estimador de 

mínimos quadrados também pode aparecer nos estudos da felicidade, caso tenhamos erros de 

medida nas variáveis explicativas. Considerando ainda o modelo inicial uxy += β , suponha 

agora que x* seja uma medida imperfeita da variável real x mais um componente de erro ε, de 

forma que 0),( ≠εxCov , isto é, que a variável explicativa não-observada é não-correlacionada 

com o erro de medida, o que implica que a medida imperfeita x* e ε são necessariamente 

correlacionados. Isto causa um viés no estimador b: 

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
+

= 22

2

lim
εε σσ

σβ xbp  

De fato, a equação acima que o estimador b está sempre mais próximo de zero que o parâmetro β, 

pois o termo que multiplica β é sempre menor que um. Isto pode ser chamado de viés de 



 

 

26 
 

 
 
 

 

atenuação devido a erro de medida. Podemos fazer uma ressalva acerca do problema do viés de 

atenuação nos estudos empíricos de felicidade: o fato de encontrarmos estimativas significantes 

dos parâmetros, embora se acredite que existam erros de medida não desprezíveis nas variáveis, 

somente reforça a existência das relações propostas entre variáveis e que a intensidade destas 

relações pode ser ainda maior do que o estimado. 

Além do problema do viés causado por erros de medida, temos também a questão do efeito-fixo, 

isto é, características não-observáveis específicas de cada indivíduo que influenciam as variáveis 

demográficas e econômicas dos indivíduos bem como a forma com a qual respondem às 

perguntas de bem-estar. Por exemplo, as pessoas que se dedicam ao trabalho voluntário reportam 

maiores níveis de bem-estar (Argyle 1999). Entretanto, o trabalho voluntário não traz 

necessariamente mais felicidade. Se pessoas extrovertidas – característica não-observável pelo 

pesquisador – tendem a se dedicar mais ao voluntariado, e também tendem a reportar maiores 

níveis de bem-estar (DeNeve e Cooper 1998), então a correlação positiva observada entre 

trabalho voluntário e felicidade certamente será viesada. Estes efeitos idiossincráticos, quando 

constantes no tempo, podem ser controlados através de análises empíricas com dados em painel, 

seguindo um mesmo grupo de indivíduos ao longo do tempo19.  

 

3.2 Principais resultados empíricos 
 

Ao longo do século passado, o estudo do bem-estar ficou em um longínquo segundo lugar em 

relação ao estudo de doenças psicológicas. O número de artigos publicados desde 1887 

mencionando a palavra ansiedade é cerca de 100 vezes maior do que os que mencionam 

satisfação com a vida (Myers 2000, 56). Por outro lado, houve um ressurgimento do interesse da 

academia ilustrado pelos mais de 300 artigos revistos por Diener et al (1999). Esta revisão 

bibliográfica se baseia em outra revisão anterior (Wilson 1967), que reunia muito menos 

evidências dos determinantes da felicidade e associava à felicidade atributos muito similares 

àqueles propostos por Aristóteles - “...pessoas jovens, saudáveis, bem educadas, bem 
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remuneradas, extrovertidas, otimistas, sem preocupações, religiosas e casadas, com alta auto-

estima, modestas aspirações, de ambos os sexos...”. Nas três décadas seguintes, novos resultados 

floresceram usando experimentos e dados empíricos juntamente com ferramentas estatísticas 

mais avançadas para identificar efeitos parciais, direção de causalidade e não-linearidades. Estes 

estudos focaram no conceito e nas medidas de satisfação com a vida, pois se concluiu a partir de 

experimentos que elas não são significantes sensíveis a circunstâncias de curto prazo (Diener et al 

1999). Dessa forma, o mesmo raciocínio justifica o uso de medidas de satisfação com a vida 

como variável dependente na parte empírica deste trabalho.  

Apesar da literatura econômica sobre felicidade ainda ser comparativamente pequena, os 

economistas têm mostrado um interesse crescente na análise de dados de bem-estar subjetivo 

reportado. Desde 2000, mais de 150 artigos e inúmeros livros têm sido publicados usando dados 

de satisfação com a vida e bem-estar, de acordo com o Econ Lit20 (Krueger e Schkade 2007). O 

ressurgimento recente do interesse dos economistas pelo estudo do bem-estar subjetivo tem como 

um de seus precursores Richard Easterlin (1974, 1995). Outras contribuições incluem Ng (1996, 

1997), Blanchflower e Oswald (2004), Frank (1985), Inglehart (1990), Fox e Kahneman (1992), 

Frey e Stutzer (2000), Konow e Earley (1999), Oswald (1997), Winkelmann e Winkelmann 

(1998), Morawetz et al (1977) e outros.  

De modo a facilitar a revisão desta literatura dos determinantes do bem-estar subjetivo, 

separamos esta seção em duas sub-seções:  

3.2.1 - Evidências Microeconômicas – esta sub-seção trata da relação entre bem-estar e 

características individuais, tais como: idade, renda, sexo, situação profissional, estado de saúde, 

número de filhos e estado civil; 

3.2.2  - Evidências  Macroeconômicas  –  esta sub-seção trata dos estudos que, controlando por 

características individuais, analisam o impacto das variáveis agregadas (macroeconômicas), como 

a inflação, produto nacional e taxa de desemprego, na felicidade. 

                                                                                                                                                              
19 Este tipo de viés parece ser particularmente importante nos estudos de felicidade (Ferrer-i-Carbonell e Frijters 
2004) 
20 Exemplos proeminentes são Layard (2005), Blanchflower e Oswald (2004) e Frey e Stutzer (2002) 
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3.2.1 Evidências Microeconômicas 

As principais variáveis socio-demográficas utilizadas na literatura econômica da felicidade são: 

idade, sexo, estado civil, tipo de ocupação, estado de saúde, renda e educação. A análise ceteris 

paribus da evolução do bem-estar subjetivo ao longo do ciclo de vida revela um padrão convexo 

muito claro e definido. Os indivíduos mais jovens (cerca de 20 anos) apresentam os maiores 

níveis de felicidade. Então, a felicidade começa a diminuir com o passar dos anos, porém a taxas 

decrescentes até atingir um ponto mínimo entre 35-45 anos e inicia uma recuperação em seguida 

(Blanchflower e Oswald 2004, Corbi e Menezes-Filho 2006, Clark e Oswald 1994 e Schwarze e 

Winkelmann 2005). A influência do sexo no bem-estar não é tão bem definida como a da idade.  

Blanchflower e Oswald (2004) e Di Tella et al. (2001) sugerem que as mulheres são mais felizes 

no Reino Unido, Europa e nos EUA. O mesmo resultado vale para a China (Knight e Song 2006). 

Entretanto, Corbi e Menezes-Filho (2006) encontram evidências de que os homens são mais 

felizes que as mulheres no Brasil. Frey e Stutzer (2005) não encontram relação significante entre 

sexo e bem-estar na Suíça. 

As evidências do impacto do estado civil sobre o bem-estar indicam que a separação/divórcio tem 

grandes efeitos negativos sobre o bem-estar (Corbi e Menezes-Filho 2006 e Clark e Oswald 

1994). Da mesma maneira, os viúvos parecem ser mais infelizes quando comparados aos 

solteiros, porém em um grau um pouco menor. Já o casamento parece ser uma grande fonte de 

felicidade, pois apresenta um dos maiores efeitos positivos de todas as variáveis geralmente 

incluídas nestes estudos (Helliwell 2002, Di Tella et al. 2003). Como se deve esperar, a saúde 

aparece como importante fonte de bem-estar. Pessoas mais saudáveis são, na média, mais felizes. 

Entretanto, o tipo de saúde tratado aqui é o estado de saúde percebido pelas pessoas, o que não 

equivale necessariamente ao estado real (Frey e Stutzer 2005 e Corbi e Menezes-Filho 2006). 

Existem evidências que ganhos no nível de saúde apresentam retornos decrescentes (Helliwell 

2002 e Brickman et al. 1978).  

O impacto da educação sobre o bem-estar subjetivo também foi alvo de investigação na literatura 

da felicidade e ainda apresenta resultados conflitantes. Os primeiros resultados, anteriores à 

década de 1970, evidenciavam uma grande associação positiva entre educação e felicidade 
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(Wilson 1967). Após a sofisticação metodológica sofrida por estes estudos nos últimos anos e o 

surgimento de novas bases de dados mais confiáveis e abrangentes, as evidências sobre tal 

associação positiva tornaram-se confusas. Helliwell (2002) mostra que, apesar de significante 

num primeiro momento, o efeito positivo da educação desaparece ao incluirmos outros controles 

individuais. Presumidamente, os benefícios da educação se dão via sua relação com níveis 

maiores de renda, condição de saúde, participação política e outros. Blanchflower e Oswald 

(2004) e Schwarze e Winkelmann (2005) encontram resultados similares para o Reino Unido e a 

Alemanha. Por outro lado, Frey e Stutzer (2005) e Di Tella et al. (2003) sustentam esta 

correlação positiva, mesmo após incluir tais controles. Clark e Oswald (1996) encontram uma 

relação negativa, sugerindo que a educação traga maiores níveis de aspiração. 

A participação nas instituições, principalmente políticas e econômicas, parece ter um papel 

importante na percepção de auto-determinação, inclusão e identidade dos indivíduos (Lane 2000, 

capítulo 13), sendo uma grande fonte de utilidade processual (ver seção 2.3). As pessoas podem 

tanto ter preferências sobre a participação efetiva quanto o direito de participação, que vão além 

do resultado deste mecanismo de tomada de decisão em questão. Elas podem sentir que a esfera 

política leva seus desejos a sério num processo político justo, ou podem sentir apatia e alienação 

frente às instituições políticas, independentemente dos bens e serviços que o Estado provém. 

Baseados numa amostra de mais de 6000 entrevistas de residentes suíços entre 1992 e 1994, Frey 

e Stutzer (2005) encontram evidências de que os residentes estrangeiros são menos felizes que os 

residentes nascidos na suíça. Os autores alegam que tal resultado se dá porque os estrangeiros, 

apesar de tratados como iguais em muitos aspectos, não têm o direito ao voto e a participar do 

processo político decisório em geral. Além disso, testes de robustez indicam que a utilidade 

processual extra obtida pelos cidadãos suíços é derivada principalmente do direito à participação 

política, e não da participação efetiva. Outra característica que parece ser apreciada é a 

possibilidade de participação política direta. Um referendo, no qual todos os cidadãos têm o 

direito de participar, atende a este requisito crucial ao permitir que pessoas fora da classe política 

tenham poder de decisão. Em lugares onde há referendos, os preços dos terrenos são mais altos 

porque as pessoas querem morar e trabalhar nestes lugares (Santerre 1986), os gastos públicos 

com educação superior são maiores (Santerre 1989) e os resultados do processo político estão 
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mais de acordo com as preferências dos eleitores (Pommerhene 1990). A influência da 

democracia direta na felicidade usando dados de bem-estar subjetivo na Suíça parece ser 

significante, robusta e de considerável magnitude, mesmo ao controlarmos pelas variáveis 

econômicas e demográficas usuais (Frey e Stutzer 2000). 

Além das variáveis socio-demográficas já citadas, o foco da literatura econômica está na relação 

entre bem-estar e renda e desemprego. 

 

3.2.1.1 Desemprego e Felicidade 

A crescente preocupação com o desemprego nas nações industrializadas é notável. Existem 

evidências atestando um aumento significativo na criação e na destruição de postos de trabalho, 

como sugerido por trabalhos empíricos recentes (ver Hopenhayn e Rogerson 1993 e Blanchflower 

e Burges 1996). A alta mobilidade gera uma alta incerteza de renda, acarretando uma diminuição 

do nível de bem-estar social (Néri et al.). Além da instabilidade e da crescente rotatividade do 

emprego, há evidências do aumento da duração do desemprego (Abraham e Shimer 2001 e 

Mukoyama e Sahin 2004).   

Esta preocupação é agravada pela percepção de que os custos sociais do desemprego excedem 

substancialmente os custos de uma economia operando abaixo do nível de pleno emprego. Dessa 

forma, o desemprego parece impor uma carga adicional ao indivíduo, um fardo que é chamado de 

custo não-pecuniário, ou não-monetário. Esses custos derivam principalmente do fato de que o 

emprego não é somente uma fonte de renda, mas também um provedor de responsabilidade e 

identidade social e auto-estima. 

Sendo assim, podemos pensar nos custos não-monetários do desemprego como uma queda 

observada de bem-estar subjetivo. Além disso, podemos também analisar a relação entre o 

desemprego com outros fatores individuais observáveis como aumento da mortalidade, taxas de 

suicídio, criminalidade e queda na estabilidade dos casamentos. Essas possibilidades foram 
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exploradas anteriormente por outros autores21, e a conclusão geral é que o desemprego pode ser 

associado a substanciais custos não-pecuniários. 

Utilizando dados da British Household Panel Survey, Clark e Oswald (1994) demonstram 

resultados encontrados por meio de modelos de probit ordenado, os quais sustentam a hipótese de 

que o desemprego influencia negativamente o bem-estar. Segundo os autores, o desemprego 

diminui o bem-estar com mais intensidade do que um agravamento no estado de saúde das 

pessoas, ou o fim do casamento. Estes resultados são estatisticamente significantes e consistentes, 

e se referem ao efeito “líquido” do desemprego sobre a felicidade, ou seja, a perda de renda e 

outros efeitos indiretos do desemprego são controlados. 

Os resultados apresentados podem ser interpretados de maneiras diferentes. Enquanto a 

correlação negativa entre desemprego e felicidade é clara, existe a possibilidade de que a direção 

de causalidade caminhe para a direção oposta: pessoas infelizes não são bons funcionários e, por 

isso, estão mais freqüentemente desempregados. Pessoas felizes são mais dispostas e atentas em 

seu trabalho e tem menos chances de serem despedidas. A questão da direção reversa de 

causalidade ocasionada por viés de seleção tem sido analisada em muitos estudos com dados de 

cross-section, antes e depois de trabalhadores perderem seus empregos. Apesar dos argumentos 

de que pessoas infelizes não se saem muito bem no mercado de trabalho, a causalidade principal 

parece claramente sair do desemprego para a felicidade, e não o contrário. Winkelmann e 

Winkelmann (1998) utilizam dados em painel do German Socio-Economic Panel para testar se 

indivíduos desempregados estão mais ou menos satisfeitos com a vida em comparação com os 

indivíduos empregados. Segundo os autores, o desemprego pode afetar negativamente o nível de 

bem-estar subjetivo de duas maneiras: de forma indireta, reduzindo a renda, que por sua vez 

reduziria o bem-estar (custo pecuniário) e de forma direta, influenciando o quão feliz o indivíduo 

se sente (custo não-pecuniário). Portanto, ao incluir a renda como variável de controle, os autores 

encontram uma estimativa do custo não-pecuniário do desemprego, medido pela perda de bem-

estar subjetivo. O resultado demonstra que, após controlar para várias características individuais e 

explorar a estrutura de painel dos dados ao estimar por um modelo de logit ordenado com efeitos 

fixos individuais, o desemprego tem realmente um impacto negativo significante no bem-estar, 
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provando a hipótese da direção da causalidade. Os custos não-monetários excedem grandemente 

a perda de renda. A queda na felicidade pode ser atribuída, então, a fatores sociais e psicológicos.  

O custo social se deriva do fato de o desemprego causar ansiedade e depressão, perda de auto-

estima e controle próprio. Pessoas muito envolvidas no trabalho tendem a sentir muito a perda do 

emprego. Os desempregados tendem a apresentar taxas de mortalidade mais altas22, cometer mais 

suicídios23 e consumir mais álcool. Seu relacionamento pessoal torna-se também mais restrito. 

Pessoas que estiveram desempregadas mais freqüentemente no passado sofrem menos, ou seja, 

elas se acostumam de alguma maneira ao desemprego. Isso pode talvez explicar a razão do 

desemprego persistente. O custo social pode originar-se do fato que há um estigma atrelado ao 

desemprego, particularmente numa sociedade na qual o emprego define essencialmente a posição 

social de um indivíduo. 

 

3.2.1.2 Renda e Felicidade 

As pessoas que dispõem de níveis de renda mais elevados, em geral, têm mais oportunidades de 

alcançar o que desejam, isto é, elas podem comprar mais bens materiais e serviços. Sendo assim, 

uma renda mais elevada proporciona maior utilidade e, portanto, os mais pobres são, 

teoricamente, mais infelizes. Esta relação entre renda e felicidade num ponto específico no tempo 

e espaço tem sido objeto de estudo de uma vasta agenda de pesquisa e uma grande literatura 

empírica, baseada em dados de diversos países ricos e pobres, já está disponível para análise 

(Easterlin 1974 e 2001, Oswald 1997, Argyle 1999, Corbi e Menezes-Filho 2006, Diener 2000 e 

Veenhoven 2000). O resultado mais robusto e geral é que as pessoas mais ricas, na média, 

tendem a se considerar mais felizes, ou seja, com maior grau de bem-estar subjetivo. Sendo 

assim, o dinheiro realmente traz felicidade. A relação entre renda e felicidade, tanto em 

regressões simples e quando um grande número de outros fatores é controlado em regressões 

                                                                                                                                                              
21 Ver Jensen e Smith 1990, Junakar 1991. 
22 Estudos em psicologia social também identificam efeitos do desemprego no bem-estar mental (Dew, Mary, Evelyn 
Bromet e Lili Penkower 1992). 
23 Estudo recente nos EUA nos sugere que as taxas de desemprego são positivamente relacionadas ao número de 
suicídios. (Ruhm, Christopher 2003). 
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múltiplas, continua sendo estatisticamente significante e positiva24. A magnitude deste efeito, 

entretanto, costuma ser descrita como pequena (Diener et al. 1999). Renda adicional, entretanto, 

não aumenta a felicidade infinitamente. A renda parece apresentar uma utilidade marginal 

decrescente em relação ao bem-estar (Brickman et al. 1978). Helliwell (2002) e Corbi e 

Menezes-Filho (2006) encontram evidências sobre a utilidade marginal da renda a partir de dados 

da World Values Survey, a mesma base de dados utilizada neste trabalho. 

Pode haver muitas razões diferentes para explicar porque um aumento de renda não se traduz 

diretamente num aumento de felicidade. Certamente, uma das mais importantes é o fato de que os 

indivíduos comparam-se entre si, de forma que um aumento da renda dos outros gera desutilidade 

(Clark e Oswald 1996, Blanchflower e Oswald 2004). O nível de renda absoluto, portanto, fica 

em segundo plano, tendo maior importância a posição do indivíduo em relação aos outros (exceto 

quando esse nível de renda está próximo ou abaixo do nível de renda de subsistência, situação 

onde claramente incrementos da renda têm grande impacto na felicidade). A hipótese da renda 

relativa foi formulada e econometricamente testada por Duensberry (1949), que mostrou uma 

estrutura assimétrica de externalidades. Outra evidência interessante é a de que os efeitos 

provenientes de aumentos da renda, apesar de fortemente positivos no curto prazo, parecem se 

dissipar no tempo (Smith e Razell 1975 e Brickman et al. 1978).  Estes efeitos são geralmente 

chamados na literatura de “rivalidade” e “hábito”, respectivamente, e serão tratados com maior 

detalhe na próxima seção, assim como suas implicações para a teoria econômica. 

A questão da direção da causalidade é outro motivo de grande discussão na literatura econômica 

da felicidade. Em sua extensa revisão da literatura sobre felicidade, Frey e Stutzer (2002) 

reconhecem o problema e destacam a importância de mais investigações neste sentido. Di Tella, 

MacCulloch e Oswald (2001), ao analisar os custos das recessões econômicas em termos de bem-

estar, também mencionam a questão da simultaneidade, mas não incorporam esta preocupação 

em suas estimações, alegando falta de instrumentos eficazes para resolver a questão. Apesar das 

inúmeras evidências da correlação positiva entre renda e felicidade, as correlações por si só não 

estabelecem direção de causalidade. Podemos ter uma situação onde um choque positivo na renda 

não traga mais felicidade para as pessoas, mas sim que pessoas mais felizes ganhem mais 
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dinheiro porque elas tendem a trabalhar mais arduamente e serem mais criativas e 

empreendedoras. Um estudo feito com ganhadores de loteria e herança na Grã-Bretanha sugere 

que a relação de causalidade seja realmente da renda para a felicidade. Os ganhadores 

entrevistados apresentaram níveis de bem-estar subjetivos mais altos no ano seguinte ao prêmio 

(Gardner e Oswald, 2001). Por outro lado, Kenny (1999) sugere uma direção inversa de 

causalidade, argumentando que um aumento da força da interação social e, por consequência, da 

felicidade podem encorajar o crescimento. De fato, a associação entre felicidade, virtude e 

interação social tem recebido grande atenção nas pesquisas mais recentes de felicidade. 

Veenhoven (1992) mostra evidências sobre a correlação positiva entre felicidade e confiança nas 

pessoas. Da mesma maneira, pessoas que se auto-declaram mais felizes tendem a ter maior 

participação no meio social (McGill 1967), iniciar contato social com amigos mais 

frequentemente, faltar menos do trabalho e apresentar menos disputas no ambiente de trabalho 

(Frank 1997). O papel da confiança como promotora de desenvolvimento econômico através da 

diminuição de custos de transação foi enfatizada por Fukuyama (1995). Narayan e Pritchett 

(1996) encontram uma associação fortemente positiva entre uma medida de capital social e renda 

média de vilarejos na Tanzânia, postulando que isto pode ocorrer devido a ganhos em eficiência 

na informação25. A direção da causalidade não pode ser facilmente identificada, nem mesmo em 

estudos com a análise de dados de painel, de forma que é consenso na literatura de que mais 

estudos empíricos com variáveis instrumentais devem ser feitos para esclarecer a questão (Frey e 

Stutzer 2002 e Di Tella et al. 2001). 

 

3.2.1.3 Hábito, Rivalidade e a Economia do Setor Público 

O objetivo das políticas públicas deveria ser o de maximizar a felicidade das pessoas, 

corretamente agregada. Isto requer que conheçamos de perto os verdadeiros determinantes da 

felicidade. Apesar dos esforços recentes, a teoria econômica tradicional considera que o bem-

                                                                                                                                                              
24 Uma exceção é Clark e Oswald (1994), que não encontram um efeito significante no Reino Unido. 
25 Por outro lado, Helliwell (1996) encontrou uma correlação negativa entre esta mesma medida de capital social e 
crescimento 
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estar individual depende estritamente do conjunto de possibilidades (Layard 2002), de forma que 

o aumento deste conjunto de um indivíduo, ceteris paribus, deveria aumentar o bem-estar social.  

Entretanto, essa conclusão ignora completamente o impacto do aumento da renda de um 

indivíduo no bem-estar dos demais. Nos EUA, um aumento da renda média do estado onde se 

vive reduz a felicidade em um terço da magnitude do efeito positivo produzido por um aumento 

na renda individual (Blanchflower e Oswald 2004). Na Grã-Bretanha, a satisfação do trabalho 

parece diminuir com um aumento do salário de trabalhadores comparáveis (Clark e Oswald 1996) 

e com um aumento de salário do esposo(a) (Clark 1996). Outro polêmico indicador deste 

problema vem de um simples estudo baseado num questionário aplicado a alunos de pós-

graduação de saúde pública de Harvard26, que pedia para escolher entre os mundos A ou B: 

A – você ganha US$50.000,00, e os outros ganham US$25 mil 

B – você ganha US$100.000,00, e os outros ganham US$250 mil 

Mais da metade dos estudantes escolheu a situação A – evidenciando sua sensibilidade à renda 

alheia. As razões por traz dessas comparações são discutíveis: alguns chamariam de inveja, 

outros de desejo de superação a norma social. Layard (2002) aponta para o cerne da questão 

quando defende a idéia de que “somos todos, de uma maneira ou de outra, concorrentes ou 

rivais”. Esta característica é parte básica da natureza humana e uma teoria que as ignora por 

completo pode ser equivocada. Tal sensibilidade, entretanto, não representaria uma distorção ao 

processo de escolha se as pessoas fossem igualmente sensíveis a todos os elementos da vida das 

outras pessoas. Por exemplo, se as pessoas comparassem o seu tempo de lazer tão intensamente 

como comparam sua renda, as escolhas de trabalho-lazer continuariam socialmente eficientes. Os 

mesmos estudantes do exercício anterior receberam outra pergunta para escolherem entre os 

mundos A’ e B’: 

A’ – você tem 2 semanas de férias e os outros têm 1 

B’ – você tem 4 semanas de férias e os outros têm 8 

                                                 
26 Solnick e Hemenway (1998), citado em Frank (1999) 
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Somente 20% dos estudantes escolheram a alternativa A’. Isto evidencia que as pessoas 

comparam muito mais seu consumo visível e de status entre si do que seu acesso a lazer, bens 

públicos e bens invisíveis. Cooper e Garcia-Penalosa (1999) mostram que o equilíbrio de Nash de 

um jogo onde os consumidores competem por status resulta em gastos crescentes com bens de 

status e taxa zero de inovações dos bens normais, gerando uma taxa negativa de crescimento de 

longo prazo da utilidade.  Por isso, devemos nos preocupar mais com a sub-produção destes 

últimos. 

Sendo assim, podemos incluir a hipótese comportamental da rivalidade no modelo de escolha 

entre consumo-lazer, de forma a ilustrar como estas características humanas discutidas 

anteriormente podem ser incluídas na modelagem econômica27. A partir das primeiras evidências 

das falhas de mercado causadas pelo comportamento humano já discutidas, podemos repensar as 

proposições tradicionais de políticas públicas. De acordo com a teoria padrão, a solução ótima 

para o problema da escolha entre consumo-lazer envolve taxação marginal zero. Entretanto, ao 

incluirmos rivalidade no modelo isto deixa de ser verdade. Assuma uma função Cobb-Douglas 

para utilidade do tipo: 

ααααα ββ −− −−=−−= 11 )1()1()1()( i
i

iiii h
c
cchccu  

onde ci é o consumo do indivíduo i, c é o consumo médio e hi é a fração do tempo usada no 

trabalho. Vemos, portanto, que o consumo pessoal gera utilidade por si próprio, mas também por 

sua relação com o consumo médio. Assumimos que o salário é unitário, de forma que ci = hi. 

Podemos então comparar as horas ótimas de trabalho para a sociedade e para o indivíduo. O 

ótimo social maximiza utilidade tomando ci / c como fixo. Dessa forma, para a sociedade temos o 

seguinte nível ótimo de horas trabalhadas α=h . Porém, o indivíduo maximiza sua utilidade 

tomando c como fixo. Logo, 

α
βαα

α
>

−−+
=

)1)(1(
*h  

                                                 
27 Esta abordagem foi anteriormente apresentada por Richard Layard (2002)  
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Temos, portanto, uma situação onde o indivíduo trabalha mais horas que o ótimo social e tal 

diferença pode ser substancial, dependendo do valor dos parâmetros. Isto é um problema de 

externalidade. Quando alguém trabalha uma unidade extra e aumenta seu consumo por uma 

unidade extra, isto afeta o consumo médio da sociedade. Mais precisamente, o consumo médio 

sobe 1/n, o que reduz a utilidade das outras n pessoas por icun ∂∂− /)/1(β . Como existem n 

pessoas, o total de externalidade negativa medida em utilis é de icu ∂∂ /β . Para neutralizar o 

efeito negativo da externalidade, podemos impor um imposto cuja taxa ótima é exatamente a 

magnitude da externalidade dividida pela utilidade marginal do consumo. Logo, a taxa ótima é β. 

Ao impormos tal imposto, nós forçaríamos os indivíduos a internalizar a externalidade, 

escolhendo as horas baseados somente no valor absoluto do consumo – ignorando seu valor 

relativo. Não podemos impedir as pessoas de perder utilidade ao se compararem umas com as 

outras. Porém, podemos evitar que percam ainda mais utilidade ao desprenderem esforços em 

demasia para competirem entre si. De fato, o consumo relativo, ou status relativo, apresenta 

oferta fixa. Não há razão para as pessoas usarem suas energias para adquiri-lo. Neste caso, uma 

taxação positiva é eficiente e a ausência de taxas é ineficiente. 

Um segundo mecanismo que gera desutilidade é o hábito. A maioria dos estudos encontra 

evidências do efeito negativo da renda passada na felicidade presente (Clark 1999 e Di Tella et al. 

2003). Outra abordagem mais indireta do problema é perguntar às pessoas o nível de renda 

necessário para levar uma vida necessária. Os resultados indicam que esses valores variam 

fortemente com a renda real (Frank 1999 e van Praag e Frijters 1999).  Caso as pessoas subam de 

padrão de vida, elas perdem a opção de voltar imediatamente ao padrão de vida anterior e 

experimentar a mesma utilidade que antes para um dado consumo. Essa “internalidade” opera 

precisamente como o efeito de um vício não-previsto. Para obter um dado nível de utilidade de 

seu consumo, um indivíduo tem que consumir mais e mais e, portanto, trabalhar cada vez mais. 

O mecanismo por traz deste fenômeno é o processo humano básico da “roleta” ou treadmil effect. 

Existem duas correntes que buscam explicar o mecanismo responsável pelo efeito roleta: a da 

“roleta hedônica” (hedonic treadmill) e a da “roleta da satisfação” (satisfaction treadmill).  
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Dentro da primeira corrente, Helson (1964) foi o primeiro a usar o conceito da adaptação para 

explicar o fenômeno da roleta. Para ilustrar a idéia, imaginemos o que sente um indivíduo que 

está numa piscina quente e é removido para uma outra gelada. Brickman and Campbell (1971) 

sugeriram que este mesmo tipo de processo se aplica ao valor hedônico das circunstâncias da 

vida, de forma que as pessoas se ajustam de acordo com as mudanças das circunstâncias, tanto 

para pior quanto para melhor. Tais processos de adaptação não causariam falhas de mercado se os 

indivíduos os previssem e os levassem em conta. Porém, isto não parece ocorrer (Loewenstein e 

Adler 1995). Becker e Murphy (1988) mostram que as pessoas tendem a subestimar seu consumo 

futuro de cigarro. Por exemplo, entre estudantes do segundo grau que fumam um maço por dia, 

apenas 32% esperam ainda estar fazendo-o em cinco anos, enquanto 70% acabam continuando 

fumando (Loewenstein e Schkade 1999). Na verdade, quase todos nós subestimamos quanto 

nosso padrão de vida atual afetará nossa função de utilidade no futuro. Como no caso da 

rivalidade, é crucial sabermos se o processo do hábito é mais forte para algumas coisas do que 

para outras. Por exemplo, se tivéssemos 10% a mais de lazer, nos adaptaríamos a isso da mesma 

maneira que o fazemos com 10% a mais de renda? Pouca evidência existe sobre esta questão 

(Layard 2002). Frank (1999) defende a idéia de que os ganhos de bem-estar provenientes de uma 

vida social mais intensa, mais tempo dedicado aos filhos, maior autonomia e estabilidade no 

trabalho e melhor atendimento médico seriam mais duradouros que os ganhos derivados de 

melhores carros e bens de luxo. Rayo e Becker (2007) também chamam a atenção para o 

problema. 

A segunda corrente que busca explicar o efeito roleta é a “roleta da satisfação”, primeiramente 

proposto por Easterlin (2001) e Kahneman (2002). Ela se baseia no conceito da psicologia de 

“nível de aspiração” (Irwin 1944), que é um valor numa escala de realização localizada em algum 

lugar entre expectativas realistas e esperanças razoáveis. Essencialmente, as pessoas ficam 

satisfeitas quando atingem seu nível de aspiração, que é largamente correlacionada com as 

realizações passadas. A renda atual, por exemplo, é o determinante mais importante do nível de 

renda considerado satisfatório (van Praag and Frijters 1999). Para ilustrar este mecanismo, 

apresentamos no Gráfico 1 um esquema teórico proposto por Easterlin (2001) para explicar o 

paradoxo do ciclo de vida. Este aparente paradoxo consiste no fato de que apesar da renda estar 
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positivamente correlacionada com a felicidade num ponto no tempo, esta relação desaparece 

quando a análise passa a considerar o ciclo de vida das pessoas, isto é, enquanto a renda e as 

condições econômicas em geral na média melhoram ao longo da vida de um indivíduo, o nível de 

bem-estar subjetivo não parece obedecer à mesma regra, permanecendo relativamente estável 

durante o ciclo de vida. Segundo Easterlin, a resposta para este aparente paradoxo se deriva do 

fato de que estudos de cross-section não levam em consideração a possibilidade que as relações 

entre as variáveis possam variar ao longo do tempo. A explicação depende, então, de levarmos 

em conta o nível de renda e aspirações, e de entendermos como elas variam num determinado 

ponto no tempo e também ao longo do mesmo. 

Easterlin (1974) assume que, desde o início do ciclo de vida adulta, as pessoas de diferentes 

origens sócio-econômicas apresentam um nível de aspiração material relativamente similar (A1). 

Os indivíduos que dispõe de uma renda mais alta terão mais condições de realizar seus desejos e, 

tudo o mais constante, serão, na média, mais felizes (os pontos 1, 2, 3 representam a utilidade 

corresponde a diferentes níveis de renda, dado o nível de aspiração A1). 

Se a renda aumentar e as aspirações materiais se mantiverem constantes, os indivíduos se 

deslocarão ao longo da curva A1, atingindo níveis de bem-estar cada vez mais elevados. Mas se, 

por outro lado, a renda se mantiver constante e o nível de aspirações se elevar até A2, a utilidade 

associada a um dado nível de renda certamente diminuirá. Easterlin acredita que as aspirações 

materiais evoluem ao longo do ciclo de vida de maneira aproximadamente proporcional à renda. 

Sendo assim, os indivíduos não se deslocam do nível 2 para o nível 3 ou 4, mas sim para o ponto 

5, porque tanto as aspirações quanto à renda aumentam, minimizando os efeitos sobre o bem-

estar. 

Da mesma forma, mesmo que a felicidade reportada se mantenha relativamente constante ao 

longo do ciclo de vida, as pessoas geralmente acreditam que estiveram numa situação pior no 

passado, e que estarão mais felizes no futuro. A resposta para este outro paradoxo se encontra, 

novamente, no fato de que essas respostas são feitas num ponto fixo no tempo e, 

consequentemente, são baseadas no nível de aspirações que as pessoas detêm naquele preciso 

momento. Considere, por exemplo, um indivíduo que se deslocou do ponto 2 ao ponto 5, com a 
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renda crescendo de ym para y2 e as aspirações se deslocando de A1 para A2. Quando questionado, 

no ponto cinco, sobre sua situação no passado, seu julgamento será baseado em suas aspirações 

atuais (A2), e não nas aspirações (A1) que ele realmente tinha no tempo passado em questão. 

Porque suas aspirações se elevaram, ele avalia sua renda anterior, ym, com base na sua nova 

função utilidade, A2, e acredita que ym somente lhe proporcionava a utilidade u1, quando o correto 

seria um. 

 

GRÁFICO 1 - Bem-estar subjetivo (u), renda (y) e nível de aspirações (A) 
 
         Bem-estar Subjetivo  
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       0           y1   ym  y2       y3            Renda 
 

Fonte: Richard Easterlin 2001 
 

 

Finalmente para ilustrar a diferença entre a teoria da “roleta hedônica” e da “roleta da satisfação”, 

emprestamos um exemplo criado por Kahneman (2002). Considere uma aluna formada em um 

programa de doutorado chamada Helena. Assuma que ela faça suas refeições regularmente em 

restaurantes e que tenha um ranqueamento bem definido da utilidade experimentada das entradas, 

que seja perfeitamente correlacionada com o preço. Na sua época de estudante, Helena tinha uma 

grande restrição orçamentária, de modo que costumava comer os piores e mais baratos pratos. 

Agora, com um bom emprego, ela pode consumir comida de melhor qualidade. Ao longo deste 
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período, observa-se que sua satisfação aumenta no início, mas volta ao seu nível original, 

descrevendo um caso clássico de efeito de “roleta”. Agora, consideremos dois mecanismos que 

poderiam produzir este efeito: 

(i) A hipótese da “roleta hedônica” assume a existência de um nível de adaptação para a 

palatabilidade, determinado pela média ponderada das experiências passadas do paladar. O prazer 

derivado da comida inicialmente aumenta, pois excede o nível de adaptação estabelecido durante 

os dias de estudante. Com o passar do tempo, o nível de adaptação alcança seu consumo de 

melhor qualidade, e seu prazer da comida volta ao nível inicial. Dessa forma, mesmo consumindo 

comida de melhor qualidade, a Helena deriva menos prazer da comida do que faria nos seus dias 

de estudante. Seu nível de satisfação reportado, portanto, reflete corretamente as mudanças no 

prazer derivado da comida. 

(ii) A hipótese da “roleta da satisfação” adota a noção de um nível de aspiração em mudança, que 

é determinado principalmente pelo nível de prazer recentemente derivado da comida. Assumindo 

a inexistência da “roleta hedônica”, isto é, que a utilidade experimentada da comida não muda, o 

prazer derivado da comida aumenta com a melhoria da qualidade das refeições. Suponha, 

entretanto, que a Helena tem um nível de aspiração pelo prazer da comida, assim como o 

explicado no gráfico acima. Com a melhora da comida e o subseqüente ajuste das aspirações, ela 

não reporta mais satisfação da comida do que quando era estudante, apesar de o prazer ser de fato 

maior agora.  

É fato que ambos os efeitos – “hedonic treadmill e satisfaction treadmill – possam ocorrer 

simultaneamente e que a contribuição relativa dos dois mecanismos não pode ser determinada 

sem medidas diretas da utilidade experimentada. Segundo Kahneman, essa ambigüidade somente 

será resolvida com uma quantidade substancial de novas pesquisas empíricas de bem-estar.  

Assim como fizemos com a rivalidade, estamos interessados na escala do problema do hábito e 

na taxação apropriada para neutralizá-lo. Suponha a utilidade no período t como: 

)1()( 1 tttt hvccfu −−= −γ  
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Queremos que o indivíduo maximize 
t

tuD∑ , onde D é o fator de desconto. Isto está sujeito à 

restrição orçamentária inter-temporal28: 

∑ =− 0)( tt
t chR  

Temos, então, duas possibilidades: na primeira, o indivíduo escolhe ht e ct considerando o efeito 

da renda defasada representada pelo termo – γct-1. Na segunda, o indivíduo apresenta miopia, isto 

é, como se γ = 0. Em ambos os casos, se R = D, a solução é um nível constante de consumo e 

trabalho, com poupança zero.  Entretanto, o nível de trabalho e consumo é maior quando há 

miopia. 

Assumindo novamente a utilidade Cobb-Douglas: 

ααγ −
− −−= 1
1 )1()( tttt hccu  

Podemos ver quão diferente são as escolhas em ambos os casos. 

)1/()1)(1( D
ch ss γγαα

α
−−−+

==                
)1)(1( γαα

α
−−+

== mm ch  

Claramente, hm = cm > hs = cs, onde o subscrito m está associado ao caso onde o indivíduo é 

míope. Dessa forma, os indivíduos escolhem trabalhar mais que a quantidade que maximiza o 

bem-estar. Para remediar tal situação de miopia, temos a taxação linear ótima: 
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Tanto a teoria quanto as evidências mostram que a rivalidade e o hábito limitam o efeito do 

consumo crescente sobre bem-estar, ao mesmo tempo em que distorcem o processo de escolha 

individual. A inveja transforma a renda numa grande fonte de externalidade negativa, talvez a 

maior externalidade negativa presente na sociedade moderna. O hábito envolve grandes erros de 

informação, levando a grandes ineficiências. Dessa forma, ambos os fenômenos geram falhas de 

                                                 
28 Por simplicidade, assumimos que o salário real é constante e igual a uma unidade de consumo por unidade de 
trabalho 
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mercado que devem ser neutralizadas por políticas públicas. As análises de custo-benefício, 

taxação de bens de luxo e bens normais e medidas redistributivas também devem ser revistas a 

fim de incorporar tais características do ser humano29. 

 

3.2.2 Evidências Macroeconômicas 

Através da adição de variáveis agregadas nas regressões de felicidade, muitos artigos recentes 

conseguiram avaliar o impacto de algumas das mais importantes variáveis macroeconômicas no 

bem-estar, de forma a testar muitas hipóteses provenientes da teoria econômica e da análise de 

políticas públicas.  

 

3.2.1.1 PIB per capita 

Numerosos estudos nos fornecem evidências de que indivíduos que vivem em países ricos são, 

em média, mais felizes que aqueles de países mais pobres (Diener et al. 1995, Inglehart 1990 e 

Veenhoven 1994). Essa visão inicial, entretanto, pode ter valor limitado. Essa correlação positiva 

pode ser produzida por outros fatores. Por exemplo, países com renda mais elevada tendem a 

possuir democracias estáveis e, sendo assim, o bem-estar elevado pode derivar-se da condição de 

governos com democracias mais avançadas30. Outros exemplos são: quanto maior a renda, 

melhor a saúde da população e mais respeitados os direitos humanos. Dessa forma, estes fatores 

podem contribuir para níveis de bem-estar mais elevados. Porém, existem estudos que controlam 

pelas características específicas e as conclusões parecem permanecer inalteradas. Na grande 

maioria destes estudos, os controles microeconômicos incluem variáveis de renda relativa, de 

forma que os efeitos do PIB sobre o bem-estar podem ser interpretados de maneira absoluta, 

mantendo constante a posição relativa dos indivíduos dentro de suas sociedades.  Usando dados 

de um painel de países, Di Tella et al. (2003) mostram que a renda nacional aumenta o bem-estar, 

mesmo controlando por características individuais, variáveis de efeito-fixo de países, dummies de 

                                                 
29 Para uma exposição mais completa de como o hábito e a rivalidade podem ser incorporados na teoria econômica, 
ver Layard 2002. 
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ano e tendência temporal. As evidências sugerem que recessões econômicas criam perdas 

psíquicas muito maiores que as pequenas quedas no PIB e os aumentos no número de 

desempregados. As diferenças de renda entre países são medidas pela conversão para o dólar, 

utilizando as taxas de câmbio e a paridade do poder de compra para controlar diferenças 

internacionais de custo de vida. Segundo Inglehart et al. (2000), a melhor fonte disponível hoje 

para comparações internacionais de satisfação com a vida é a World Values Survey.  

  

GRÁFICO 2 - Satisfação com a vida e produto per capita no mundo 
 

 

 

Fonte: World Values Survey 1990-1993/1995-1997 e World Development Report (1997), de Frey e Stutzer (2002) 

 

                                                                                                                                                              
30 Para uma análise mais extensa entre a relação entre felicidade e instituições, ver Frey e Stutzer 2002. 
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Há também fortes evidências do retorno decrescente da renda nacional (Helliwell 2002). O 

Gráfico 2 ilustra a relação entre produto per capita e média de satisfação com a vida em 51 países 

para dados das duas Waves da World Values Survey na década de 90 (Frey e Stutzer 2002). Ele 

nos indica que bem-estar subjetivo declarado aumenta com a renda. Entretanto, a renda parece 

apresentar uma relação côncava com a felicidade, pois tem um grande impacto positivo na 

felicidade em países pobres, e ao passar de certo nível (aproximadamente US$15.000), parece ter 

pequena influência no bem-estar. 

As evidências da associação positiva entre renda e felicidade são, de certa forma, surpreendentes 

face ao comportamento da evolução da felicidade ao longo do tempo, que não indica a existência 

de nenhuma relação robusta entre bem-estar e produto per capita. Evidências similares para 

Japão, Estados Unidos e Europa Ocidental revelam que o grande crescimento de renda 

experimentado por estes países no período pós-guerra não se traduziu em um aumento aparente 

do bem-estar subjetivo nacional (Veenhoven 1994, Easterlin 1974 e 1995, Blanchflower e 

Oswald 2004, Diener e Oishi 2000, Myers 2000 e Kenny 1999). O principal conceito por trás 

deste aparente paradoxo é o que costumamos chamar de efeito da “roleta” ou treadmill effect 31. 

As evoluções da renda e da felicidade divergem claramente. Considere o Gráfico 3. Entre 1958 e 

1991, o produto per capita japonês aumentou seis vezes, o que pode ser considerado um dos 

crescimentos mais espetaculares desde a Segunda Guerra Mundial. Entretanto, o gráfico nos 

mostra que este grande avanço material não foi acompanhado por um aumento na satisfação 

média com a vida. Em 1958, a satisfação média estava em 2,7, numa escala de 1 a 4. Em 1991, 

depois de 30 anos de forte crescimento econômico, o nível média de satisfação com a vida 

continuava no mesmo nível. Fenômenos parecidos foram encontrados em outros países da 

Europa Ocidental. Nos EUA, o nível de felicidade teve uma pequena queda no período citado 

(Frey e Stutzer 2002). 

 

                                                 
31 Como já discutido na seção anterior, o efeito da “roleta” pode ser explicado pelo processo de adaptação humana, 
que sugere que as pessoas precisam de cada vez mais para derivar o mesmo nível de satisfação; ou pelo aumento do 
nível de aspiração das pessoas, que precisam de cada vez mais satisfação objetiva para reportarem o mesmo nível de 
satisfação subjetiva.  
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GRÁFICO 3 - Satisfação com a vida ao longo do tempo no Japão 
 

 

 
 

Fonte: Penn World Tables e World Database of happiness, de Frey e Stutzer 2002 
 

É fato também que quase que a totalidade destes estudos se concentra no caso dos países 

desenvolvidos, principalmente devido à falta de dados de bem-estar subjetivo ao longo do tempo 

para países em desenvolvimento. Exceções são o Painel Sócio-Econômio da Rússia (Ravallion e 

Lokshin 2001) e recentes pesquisas de opinião na América Latina (Graham e Pettinato 2001b). 

Poderia argumentar-se que a relação entre renda e bem-estar seja mais forte ou mais bem definida 

em países mais pobres. As primeiras evidências para Perú e Rússia indicam que o 

desenvolvimento econômico é acompanhado por uma ampla mobilidade social e, para indivíduos 

com nível de aspiração rapidamente crescente, os ganhos de bem-estar oriundos do aumento da 

riqueza podem desaparecer. Enquanto a mobilidade passada percebida e os prospectos de 

ascensão econômica têm um efeito positivo sobre o bem-estar subjetivo, existe um grupo de 

indivíduos “frustrados” que, apesar da efetiva mobilidade, reportam mobilidade negativa 
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percebida e baixa satisfação com a vida (Graham e Pettinato 2001a). As evidências existentes 

sugerem que renda e felicidade são correlacionadas entre países, porém seus efeitos são 

decrescentes e pequenos. Isto indica que, por um lado, outros fatores podem ser mais importantes 

para a explicação das diferenças no nível de felicidade reportado entre países e, por outro, a 

noção que as pessoas em países pobres são mais felizes porque vivem sob condições mais 

“naturais” e menos estressantes é um mito. 

Uma das questões teóricas centrais na discussão acerca da associação entre renda e bem-estar 

reside na seguinte indefinição: os aumentos da renda nacional devem ser associados a ganhos 

temporários ou permanentes na felicidade nacional? Em outras palavras, o agregado relevante 

para o bem-estar seria o crescimento do PIB ou seu nível? A referência mais importante sobre 

esta questão é Di Tella, MacCulloch e Oswald (1999). Os autores analisam dados de bem-estar 

subjetivo dos EUA e Europa para cerca de 20 anos e concluem que existe evidência para dois 

canais distintos. Enquanto os dados dão um forte suporte à hipótese da adaptação da teoria do 

nível de aspiração, as evidências também sugerem que nem todos os ganhos da renda extra 

proveniente do crescimento se dissipam com o tempo, de forma que o crescimento gera tanto 

ganhos temporários quanto permanentes para os indivíduos. Outra importante referência é 

Helliwell (2002), que usa dados da World Values Survey, mesma base de dados utilizada no 

presente trabalho. Valendo-se de dados de cross-section para alguns períodos de forma a 

controlar por características específicas de grupos de países, o autor encontra uma correlação 

positiva (apesar de pequena) entre produto per capita e bem-estar subjetivo reportado. 

 

3.2.2.2 Desemprego Geral  

A taxa de desemprego da economia também parece ser um importante determinante do bem-estar 

nas sociedades. Indivíduos podem ficar infelizes com o desemprego geral, mesmo se eles 

próprios continuem empregados. Eles podem se sentir mal pelo infortúnio dos desempregados e 

também podem perceber um maior risco de perder o emprego no futuro próximo. Além disso, 

podem sentir a repercussão do aumento do desemprego sobre a economia e a sociedade como um 

todo, tal como um possível aumento nos impostos para financiar pagamentos de seguro-
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desemprego, crescente tensão social e incidência de crimes e protestos violentos. Usando dados 

de 12 nações européias ao longo do período 1975-1991, Di Tella et al. (2001) encontram 

evidências de que um aumento de 1% na taxa de desemprego teria o poder de deslocar 2 % da 

população de uma categoria de satisfação com a vida para outra inferior, como, por exemplo, de 

“não muito satisfeito” para “insatisfeito”. Os autores ainda calculam o efeito total do desemprego 

no bem-estar social, somando a perda psíquica experimentada pelos efetivamente desempregados 

ao efeito negativo do aumento da taxa de desemprego. Os resultados indicam um custo 

significativo em termos de bem-estar subjetivo.  

Estes cálculos, entretanto, devem ser considerados com parcimônia. Eles são, no máximo, 

aproximações do efeito do desemprego na felicidade. Uma razão para certo ceticismo é o fato de 

que pode haver certa interação entre desemprego individual e geral que pode, por sua vez, afetar 

a auto-avaliação do bem-estar. No caso de grupos de referência, indivíduos tendem a avaliar sua 

situação em relação aos outros. Para a maioria das pessoas, o desemprego pode ter um impacto 

negativo menor caso não sejam as únicas a perder o emprego. Neste caso, a auto-estima é mais 

bem preservada porque a perda do emprego é vista como consequência das condições 

econômicas gerais do país, e não como incompetência ou culpa do indivíduo. De fato, estudos 

que testam os efeitos de grupos de referência no bem-estar encontram fortes evidências de que os 

desempregados com parceiros sem emprego ou que vivem em áreas com grande incidência de 

desemprego sofrem menos (Clark 2003, Kelvin e Jarrett 1985). Outro fator importante é a força 

da norma social do trabalho. Evidências sugerem que quanto maior a pressão social para se viver 

com a própria renda, maiores os custos psíquicos associados ao desemprego (Stutzer e Lalive 

2004). 

 

3.2.2.3 Inflação 

O efeito da inflação sobre o bem-estar pode ser analisado em estudos que combinam dados de 

cross-section e séries de tempo. O estudo já citado de Di Tella et al. (2003) calcula que o custo de 

um aumento de 5% da inflação (o que historicamente é uma ocorrência não muito improvável) 
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tem efeitos significativos sobre o bem-estar32, tendo a capacidade de reduzir o bem-estar em 0,05 

unidades, o que resultaria numa mudança de 5% da população pertencente à categoria “muito 

satisfeita” para a categoria “razoavelmente satisfeita”. Outro resultado muito interessante foi 

encontrado por Di Tella et al. (2000). Os autores usaram dados da General Social Survey para 

avaliar o trade-off de curto prazo entre inflação e bem-estar na Europa e nos EUA. Segundo eles, 

o custo psíquico do desemprego supera o da simples perda da renda monetária. Se o desemprego 

sobe 1% (digamos de 5% para 6%), a taxa de inflação deve cair 1,7% (por exemplo, de 6% para 

4,3%) para manter a população igualmente satisfeita. Dessa forma, o “índice de miséria”, que é 

simplesmente a soma da taxa de inflação e de desemprego, distorce os custos reais destas 

variáveis, pois atribui pouco peso relativo ao desemprego em relação à inflação. Além disso, Di 

Tella e MacCulloch (2005) encontram que os custos do desemprego e inflação não se distribuem 

uniformemente na população. Dando suporte aos modelos de ciclos de negócios partidários ou 

partisan business cycles (Alesina 1987), os autores sugerem que indivíduos de esquerda se 

importam mais com o desemprego relativamente à inflação que os de direita. 

 

3.2.2.4 Liberdade Política e Econômica 

A relação entre crescimento e liberdade econômica é bem evidenciada na literatura empírica de 

crescimento. Como seria de se esperar, quanto mais protegidos os direitos de propriedade, mais 

renda poderá ser mantida pelos indivíduos; e quanto menos restrições impostas sobre a atividade 

empreendedora, mais atividades promotoras de crescimento acontecem. Usando tanto o índice do 

Fraser Institute quanto o da Heritage Foundation, North (1998) encontra evidências que a 

proteção do direito à propriedade está associada a melhores níveis de desenvolvimento humano, 

especialmente entre os mais pobres. Ayal e Karras (1998) mostram que a liberdade econômica 

pode gerar crescimento tanto via aumentos de produtividade quanto via acúmulo de capital33. A 

liberdade econômica também está associada a maiores níveis de renda de estado estacionário 

(Easton e Walker 1997, Esposto e Zaleski, 1999). Usando dados de mais de cem países, Corbi 

                                                 
32 A satisfação média com a vida é calculada a partir de uma interpretação cardinal da escala de 1 a 4 que atribui 1 a  
“insatisfeito”, 2 a “não muito satisfeito”, etc 
33 Entretanto, este resultado não parece ser tão robusto segundo de Haan e Siermann (1998). 
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(2007) testa a importância relativa dos componentes do índice de liberdade econômica do Fraser 

Institute para o crescimento. As evidências indicam uma associação positiva entre crescimento e 

(i) pequena participação do governo na economia, (ii) independência do judiciário e cortes 

imparciais, (iii) proteção da propriedade intelectual, (iv) ausência de interferência militar no 

poder, (v) controle monetário, (vi) pequenas barreiras comerciais, e (vii) desregulamentação dos 

mercados. O foco aqui, entretanto, é no efeito da liberdade econômica sobre a felicidade, líquido 

desse efeito indireto que a liberdade econômica pode ter sobre o bem-estar, através do 

desenvolvimento econômico.  

Assim como a literatura empírica já apresentou fortes evidências do poder da liberdade 

econômica como promotora do crescimento, existem diversos estudos empíricos rigorosos que 

sugerem o desenvolvimento econômico como variável explicativa da democracia (Diamond 

1992, Przeworski, Alvarez, Cheibub, e Limongi 2000). Lipset (1959) afirma: “Perhaps the most 

wide widespread generalized linking political system to other aspects of society is related to the 

state of economic development”. As principais conclusões destes estudos são que a liberdade 

econômica gera crescimento econômico e que altos níveis de renda são condições para altos 

níveis de liberdade política (Wu e Otto 2005). 

A associação entre liberdade e felicidade já foi documentada pelo estudo já citado de Veenhoven 

(2000). O autor defende a idéia que as pessoas que vivem em ambientes onde prevalece a 

liberdade (política, econômica e privada) tendem a ser mais felizes na média. Para ilustrar tal 

resultado, o Frey e Stutzer (2002) apresentam o seguinte gráfico 4 com dados de 46 nações na 

década de 90, na qual no eixo horizontal temos uma medida combinada de liberdade (capacidade 

+ oportunidade) e no eixo vertical temos uma medida de felicidade que varia de 1 a 4. Apesar de 

uma aparente associação entre felicidade e liberdade, esta associação pode ser espúria, segundo o 

autor, porque as nações mais livres e felizes são tipicamente também as mais ricas. De fato, ao 

controlar pela renda agregada, as correlações positivas encontradas entre liberdade política e 

felicidade se tornam insignificantes, enquanto as correlações entre liberdade econômica e 

felicidade se mantêm positivas.  
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GRÁFICO 4 – Liberdade e Felicidade 
 

 
 

Fonte: Frey e Stutzer (2002) 
 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

 

52 
 

 
 
 

 

4. DADOS E METODOLOGIA 

 
Este trabalho analisa medidas de bem-estar subjetivo retiradas das primeiras quatro edições da 

WVS - World Values Survey (Inglehart et al. 2000). A primeira edição foi realizada em 1981-84, 

a segunda em 1989-93, a terceira em 1994-99 e a quarta em 1999-2003. Na Tabela 1, podemos 

ver o número de observações disponível de cada país em cada ano na nossa amostra. Apesar de 

cada edição abranger um grupo diferente de países, há sobreposição suficiente para tirarmos 

algumas conclusões sobre as causas e o tamanho das diferenças interpessoais e internacionais de 

bem-estar. Obviamente existem inúmeras variáveis relevantes na determinação do bem-estar 

entre países, o que impossibilita encontrar respostas absolutamente definitivas, mas o tamanho de 

nossa amostra é grande o suficiente (totalizando 116.123 observações individuais em 74 países e 

184 pares país-ano) para permitir a análise de alguns fatores macroeconômicos centrais de 

maneira consistente. Além da pergunta de bem-estar subjetivo, a WVS nos fornece variáveis 

demográficas (sexo, número de filhos, idade, estado civil, estado de saúde percebido e outros) e 

sócio-econômicas (renda relativa, situação profissional e outros). 

 

TABELA 1 – Observações por países e por ano – World Values Survey 

        
 1981 1982 1983 1984 1989 1990 1991 1992 1993 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Albânia             999    1000  

Argélia                 1.282  

Azerbaijão            2.002       

Argentina    1005   1.002   1.079    1.280     

Austrália 1.228         2.048         

Áustria      1.460        1.522     

Bangladesh           1.525      1.500  

Armênia            2000       

Bélgica 1.145     2.792        1.912     

Bósnia-herz             1.200   1.200   

Brasil       1.782     1.149       

Bulgária      1.034      1.072  1000     

Bielo-Rússia      1.015     2.092    1000    

Canadá  1254    1.730         1.931    

Chile      1.500     1000    1.200    

China      1000    2.280      1000   
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Colômbia            3.029 2.996      

Croácia           1.196   1.003     

Rep. Tcheca      924 2.109      1.147 1.908     

Dinamarca 1.182     1.030        1.023     

Rep. Dom.           417        

El Salvador              1.254     

Estônia      1.008     1.021   1.005     

Finlândia      588     987    1.038    

França 1.200     1.002        1.615     

Alemanha 1.305     3.437      2.026  2.036     

Hungria  1.464     999      650 1000     

Islândia    927  702        968     

Índia      2.500    2.040      2.002   

Indonésia                1.004   

Iran               2.532    

Irlanda 1.217     1000        1.012     

Itália 1.348     2.018        2000     

Japão 1.204     1.011    1.054     1.362    

Jordânia                1.223   

Coréia do Sul  970    1.251     1.249     1.200   

Quirjistão                  1043

Letônia      903     1.200   1.013     

Lituânia      1000      1.009  1.018     

Malta   467    393       1.002     

México      1.531     2.364    1.535    

Moldávia           984      1.008  

Marrocos                2.264   

Holanda 1.221     1.017        1.003     

Nova Zelân.             1.201      

Nigéria      1.001    1.996     2.022    

Noruega  1.051    1.239     1.127        

Paquistão            733    2000   

Peru           1.211     1.501   

Filipinas           1.200     1.200   

Polônia      982      1.153  1.095     

Portugal      1.185        1000     

Porto rico          1.164      720   

România         1103    1.239 1.146     

Rússia      1.961    2.040    2.500     

Eslováquia      466 1.136      1.095 1.331     

Vietnã                1000   

Eslovênia        1035          

África do Sul      2.736     2.935     3000   

Zimbábue                1.002   

Espanha 2.303     4.147    1.211    1.200 1.209    

Suécia  954    1.047     1.009   1.015     
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Suíça     1.400      1.212        

Turquia      1.030     1.907     4.607   

Uganda                1.002   

Ucrânia           2.811   1.195     

Macedônia             995   1.055   

Egito               3000    

Reino Unido 1,479     1,788       1.093 2000     

Tanzânia                1.171   

EUA  2.325    1.839    1.542    1.200     

Uruguai           1000        

Venezuela           1.200    1.200    

Sérvia           1.520     2.260   

 

 

A primeira edição da WVS apresenta dados de 21 países industrializados, todos eles membros da 

OCDE (exceto Malta e Argentina). A segunda, a terceira e a quarta edição expandem a amostra 

para 42, 54 e 69 países, respectivamente, apesar de excluírem alguns dos países presentes nas 

edições anteriores. O aumento no número de países se dá especialmente pela inclusão de países 

do antigo bloco socialista, da América Latina, Ásia e África. O fato de termos um painel não 

balanceado de países pode gerar preocupações com relação ao número de graus de liberdade 

disponíveis para nossa estimação. De fato, a grande maioria dos países somente aparece na 

amostra em dois ou três anos distintos, o que torna inviável a estimação dos parâmetros das 

variáveis macroeconômicas e, ao mesmo tempo, controlar por efeito fixo de cada país. Para 

reduzir o número de variáveis de efeito-fixo e permitir um maior número de graus de liberdade 

nas estimações dos efeitos das variáveis de nível nacional, os países são divididos em 7 grupos34. 

O grupo OCDE inclui os países desenvolvidos da Europa Ocidental, América do Norte, Oceania 

e Japão. Os outros grupos são: o grupo EX-URSS que representa os países pertencentes à ex-

União Soviética, o grupo EX-SOC dos países ex-socialistas da Europa Oriental, o grupo AMLAT 

com países da América Latina, o grupo ASIA com países Asiáticos, o grupo AFRICA com países 

africanos e, finalmente, o grupo ESCAND com os países escandinavos. Testes confirmam que 

este agrupamento combina países com valores relativamente próximos de bem-estar (Helliwell 

2002). 
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34 Esta estratégia foi anteriormente adotada em Helliwell (2002) 

TABELA 2 – Satisfação média com a vida* por grupo de países 
           
OCDE média desvio   EX-SOC média desvio EX-URSS média desvio
Austrália 7,70 1,84   Albânia 4,97 2,05 Azerbaijão 5,39 2,29 
Áustria 7,95 1,88   Bósnia 5,61 2,31 Armênia 4,32 2,37 
Bélgica 7,50 1,96   Bulgária 5,06 2,47 Bielo-Rúss 4,75 2,26 
Canadá 7,85 1,79   Croácia 6,41 2,22 Quirjistão 6,48 2,57 
França 6,85 2,02   Rep. Tcheca 6,75 2,09 Moldávia 4,14 2,39 
Alemanha 7,12 1,94   Estônia 5,64 2,24 Rússia 4,80 2,53 
Irlanda 7,96 1,89   Hungria 6,26 2,45    
Itália 7,09 2,21   Letônia 5,25 2,36 Total 4,81 2,49 
Japão 6,55 1,89   Lituânia 5,40 2,58    
Malta 8,16 1,78   Polônia 6,44 2,38 ÁFRICA média desvio
Holanda 7,78 1,52   Romênia 5,30 2,57 Argélia 5,67 2,86 
Nova Zel. 7,70 2,03   Eslováquia 6,27 2,32 Marrocos 6,06 2,54 
Portugal 7,05 2,06   Eslovênia 6,66 2,20 Nigéria 6,70 2,50 
Espanha 6,93 1,95   Ucrânia 4,14 2,40 África Sul 6,36 2,73 
Suíça 8,20 1,79   Macedônia 5,40 2,49 Zimbábue 3,95 2,79 
Grã-Bretanha 7,61 1,90   Sérvia 5,64 2,42 Uganda 5,65 2,47 
EUA 7,68 1,91      Egito 5,36 3,35 
     Total 5,78 2,46    
Total 7,40 1,98      Total 6,09 2,83 
             
     ÁSIA média desvio    
AmLAT média desvio   Bangladesh 6,09 2,24 ESCAND média Desvio
Argentina 7,08 2,20   China 6,88 2,30 Dinamarca 8,21 1,85 
Brasil 7,28 2,52   Índia 6,16 2,48 Finlândia 7,79 1,67 
Chile 7,24 2,19   Indonésia 6,96 2,06 Islândia 8,05 1,60 
Colômbia 8,31 2,00   Iran 6,38 2,41 Noruega 7,74 1,83 
Rep. Dom. 7,13 2,47   Jordânia 5,60 2,50 Suécia 7,85 1,79 
El Salvador 7,50 2,43   Coréia Sul 6,14 2,35    
México 7,67 2,23   Paquistão 4,85 1,46    
Peru 6,41 2,41   Filipinas 6,75 2,44    
Porto Rico 8,25 2,13   Vietnã 6,52 2,06 Total 7,92 1,77 
Uruguai 7,13 2,28   Turquia 5,87 2,70    
Venezuela 7,12 2,79   Tanzânia 3,87 3,22    
           
Total 7,48 2,35   Total 6,22 2,50    
             
             
*Nível de Satisfação com a vida varia de 1 a 10 
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A Tabela 2 mostra os países pertencentes a cada grupo, bem como suas médias e desvios-padrão 

do nível reportado de satisfação com a vida. Claramente, os maiores níveis de satisfação com a 

vida estão nos grupos OCDE (7,40), ESCAND (7,92) e AMLAT (7,48). Os países asiáticos e 

africanos apresentam nível intermediário de felicidade, enquanto percebemos o grande custo 

psíquico da transição do comunismo para o capitalismo nas médias dos países pertencentes ao 

antigo bloco comunista e a ex-URSS, como já evidenciado pela literatura (Graham e Pettinato 

2001b, Saris e Andreenkova 2001, Zavisca e Hout 2005). A dispersão da felicidade entre os 

indivíduos é também menor nos países desenvolvidos, com desvio-padrão35 de 1,98 e 1,77 para 

os grupos DESENV e ESCAND, respectivamente. Todos os outros grupos apresentam dispersão 

maior que 2,3. O padrão que emerge é que a felicidade é mais alta e mais bem distribuída nos 

países mais ricos, evidência esta também encontrada por Veenhoven (1990) e Veenhoven e 

Kalmijn (2005b). 

No Gráfico 5, podemos ver a felicidade média para todos os países de nossa mostra. Dentre os 15 

países com maiores médias de felicidade, temos 10 países do norte europeu (Dinamarca, Suíça, 

Islândia, Irlanda, Áustria, Suécia, Luxemburgo, Finlândia, Holanda e Noruega), mais Canadá, 

Malta, Nova Zelândia, Porto Rico e Colômbia. Notoriamente, os países mais infelizes são, em 

sua maioria, do Leste Europeu (Ucrânia, Moldávia, Armênia, Geórgia, Albânia, Bulgária) e 

África (Tanzânia e Zimbábue). 

 

                                                 
35 Kalmijn e Veenhoven (2005a) mostram que o desvio-padrão é uma medida razoável de dispersão do bem-estar 
subjetivo.  



 

 

57 
 

 
 
 

 

GRÁFICO 5 – Satisfação Média com a Vida por País 
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TABELA 3 – Descrição dos dados por grupo de países 
        

Proporção OCDE EX-URSS EX-SOC AmLAT ÁSIA ÁFRICA ESCAND
                

OBS 79659 19653 53650 32119 42337 22240 15887 
LIFESAT média 7,40 4,81 5,78 7,48 6,22 6,09 7,92 
desvio-padrão 1,98 2,49 2,46 2,35 2,50 2,83 1,77 

        
Primário 37,18% 16,23% 32,71% 37,53% 40,31% 43,33% 38,58% 

Médio 40,21% 61,06% 49,07% 39,53% 37,87% 38,51% 38,04% 
Superior 22,60% 22,70% 18,22% 22,94% 21,83% 18,16% 23,38% 

        
Desempregado 5,36% 9,36% 8,81% 8,65% 8,08% 14,57% 4,80% 

Empregado 
integral 39,69% 46,99% 46,55% 32,47% 29,94% 31,70% 52,95% 

Empregado 
meio-período 8,71% 6,68% 4,75% 8,85% 7,18% 6,70% 8,39% 

Autônomo 5,76% 4,00% 4,98% 13,00% 14,51% 15,14% 7,03% 
Aposentado 16,87% 19,75% 22,32% 7,29% 4,75% 5,62% 14,40% 

Dona de casa 16,45% 6,14% 6,10% 20,90% 22,54% 13,42% 4,31% 
Estudante 5,89% 5,29% 4,46% 8,11% 9,47% 11,88% 6,59% 

Outros 1,26% 1,79% 2,03% 0,73% 3,54% 0,97% 1,53% 
        

Solteiro 24,31% 18,23% 17,48% 29,25% 25,16% 35,31% 20,96% 
Casado 58,99% 62,32% 65,07% 48,44% 68,04% 52,51% 53,98% 

Vivendo como 3,39% 1,55% 2,22% 10,26% 2,50% 4,59% 12,34% 
Separado 3,92% 6,34% 4,97% 2,63% 0,86% 2,11% 6,56% 

Divorciado 1,70% 1,82% 1,02% 4,07% 0,51% 0,86% 1,24% 
Viúvo 7,69% 9,74% 9,25% 5,36% 2,92% 4,62% 4,91% 

        
Homem 46,71% 44,39% 46,99% 48,36% 51,55% 50,16% 50,44% 
Mulher 53,29% 55,61% 53,01% 51,64% 48,45% 49,84% 49,56% 

        
Menos de 20 4,52% 5,71% 3,88% 6,07% 5,52% 8,24% 4,00% 

20 – 29 21,34% 21,18% 18,20% 30,18% 28,85% 32,90% 21,94% 
30 – 39 19,86% 21,92% 19,91% 22,88% 25,29% 25,77% 21,24% 
40 – 49 17,29% 19,65% 19,41% 17,32% 19,12% 15,83% 18,68% 
50-59 14,10% 13,19% 15,40% 13,06% 10,51% 9,86% 14,21% 

60 ou mais 22,88% 18,35% 23,20% 10,49% 10,71% 7,40% 19,93% 
 

 

A partir da Tabela 3, podemos notar que a proporção de pessoas com nível de educação primária, 

secundária e superior não varia tanto entre os grupos de países, o que não parece estar 

completamente de acordo com a realidade populacional destes países. Entretanto, devido à falta 
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de evidências da relação significante entre felicidade e educação, não consideramos que isto seja 

um grande problema. Por outro lado, o número de desempregados é muito menor nos países do 

grupo OCDE e ESCAND, 5,36% e 4,80% respectivamente, quando em comparação com o resto 

dos países, ao passo que a proporção de aposentados nestes dois grupos (16,87% e 14,40%), 

juntamente com os EX-SOC e EX-URSS (22,32% e 19,75%), são muito superiores às verificadas 

nos grupos dos países AMLAT, ASIA e AFRICA (7,29%, 4,75% e 5,62%, respectivamente). 

Outro fato que se destaca é que, para estes quatro grupos de países, a população tem idade mais 

avançada em nossa amostra. Para os países da OCDE, EX-SOC, EX-URSS e ESCAND, a 

proporção de pessoas com mais de 50 anos é superior a 30%, enquanto esse valor é cerca de 20% 

para os outros grupos. 

 

4.1 Liberdade Econômica 

Desde o início da década de 90, observa-se um esforço muito grande para se desenvolver 

medidas confiáveis de liberdade econômica. Muitos acadêmicos renomados, incluindo 

ganhadores do Prêmio Nobel como Milton Friedman, Douglass North e Gary Becker, se voltaram 

a esse tema e deram contribuições essenciais à área. Este trabalho culminou com o 

estabelecimento de alguns índices objetivos de liberdade econômica, com destaque para o Frasier 

Institute Index (FI) e o Heritage Foundation Index (HF). Ambos os FI e HF têm a intenção de 

ranquear os países de acordo com seu nível de liberdade econômica num particular ano baseados 

em pontuações advindas de uma série de fatores econômicos e institucionais relevantes. Existem 

na literatura recente alguns trabalhos que comparam com rigor ambos os índices. Estes índices 

compartilham algumas similaridades e algumas diferenças em seus métodos de medir liberdade 

econômica. Wu e Davis (2005) investigam se os diferentes métodos gerariam diferenças 

significativas nos rankings. Ao comparar estatisticamente ambos, usando uma amostra com 238 

observações de países-ano para os anos de 1995 e 1999, eles demonstram haver um padrão bem 

claro, no qual países classificados como economicamente livres pelo HF, também o são pelo FI. 

Os autores concluem que há evidências fortes da alta associação entre os dois índices. Por outro 

lado, cada índice usa um tipo diferente de escala e diferentes esquemas de ponderação para 
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avaliar os componentes da liberdade econômica, sendo que, segundo Wu e Davis, as pontuações 

do HFI são obtidas de uma maneira mais subjetiva que o FI. 

Dessa forma, acreditamos que o FI é o melhor índice disponível de liberdade econômica, pois ele 

fornece uma medida confiável para a comparação entre países, de forma que o adotamos como 

medida objetiva de liberdade neste trabalho. Entretanto, medir a liberdade econômica ainda 

permanece como uma tarefa inacabada, e construir uma medida objetiva ideal não parece ser uma 

tarefa muito realista. Alguns componentes da liberdade econômica se mostraram particularmente 

difíceis de serem medidos, dada a dificuldade de obtenção de dados para muitos países ou, em 

outros casos, a natureza intrinsecamente subjetiva de algumas variáveis importantes. Por 

exemplo, parece ser realmente difícil quantificar o impacto da regulação, apesar de regulações 

restritas claramente exercerem uma importante influência no grau de liberdade econômica de um 

país. 

Na Tabela 4, temos os principais componentes do índice e seus subcomponentes. São eles: 1) 

Tamanho do Governo, 2) Estrutura Legal e Proteção dos Direitos de Propriedade, 3) Acesso à 

Moeda Sadia, 4) Abertura Comercial e 5) Regulação dos Mercados. 

Nossos dados de liberdade econômica compreendem 182 pares país-ano, cobrindo quase que a 

totalidade dos 184 pares país-ano existentes em nossa base amostral. A Tabela 5 apresenta as 

pontuações do índice de liberdade econômica média e de seus componentes, bem como o 

ranqueamento dos países de acordo com tais pontuações, como uma ilustração. Quanto maior a 

pontuação (numa escala de 1 a 10), mais próximo de um ambiente econômico verdadeiramente 

livre está o país. Nova Zelândia, EUA e Suíça ocupam as primeiras três posições do 

ranqueamento. As outras nações que completam as dez primeiras posições são: Suíça, 

Luxemburgo, Canadá, Reino Unido, Austrália, Finlândia, Holanda, Alemanha e Bélgica. As 

nações no fim da lista são da Europa Oriental (Ucrânia, Rússia, Romênia, Bulgária e Polônia), 

África (Zimbábue, Argélia e Nigéria) e América Latina (Brasil e Venezuela). De fato, as nações 

menos economicamente livres no mundo são, em sua grande maioria, nações africanas. Estes 

países só não figuram em peso no fim da lista porque nossa amostra não compreende muitas 

nações africanas (Corbi 2007). 
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TABELA 4 - Os componentes do índice do Fraser Institute 
 
1 – Tamanho do Governo: Gastos, Impostos e Empresas Estatais 
     A Consumo do governo como porcentagem do consumo total 
     B Transferências e subsídios como porcentagem do PIB 
     C Empresas Estatais e Investimentos como porcentagem do PIB  
     D Maior alíquota do imposto de renda  
 
2 – Estrutura Legal e Segurança dos Direitos de Propriedade 
     A Independência do Judiciário  
     B Cortes Imparciais - uma estrutura legal para o setor privado poder questionar a legalidade das ações do governo  
     C Proteção da Propriedade intelectual 
     D Interferência Militar no processo político 
     E Integridade do sistema legal 
 

3 – Acesso à moeda estável 
     A Crescimento anual médio da oferta monetária menos crescimento real do PIB 
     B Variabilidade da inflação nos últimos 5 anos  
     C Inflação recente  
     D Liberdade para ter contas bancárias denominadas em moeda estrangeira domesticamente e em outros países  
 
4 – Abertura Comercial  
     A Imposto sobre o comércio exterior 
     B Barreiras regulatórias ao comércio exterior 
     C Tamanho real do setor externo em comparação com seu tamanho esperado 
     D Diferença entre a taxa oficial de câmbio e a taxa do mercado negro 
     E Controle de capital internacional 
 

5 – Regulação do Mercado de Crédito, Trabalho e Empresas 
     A Regulações do mercado de crédito 
     B Regulações do mercado de trabalho 
     C Regulações do ambiente de negócios 

 
Source: Gwartney, James and Lawson, Robert, 2004 

 

Podemos reconhecer alguns padrões interessantes a partir da análise destes dados. As economias 

ricas ocidentais tendem a ter pontuações elevadas nos quesitos: Estrutura Legal e Segurança dos 

Direitos de Propriedade (Área 2), Acesso à Moeda Estável (Área 3), Abertura Comercial (Área 

4) e Regulação dos Mercados (Área 5). Entretanto, geralmente apresentam pontuações mais 

baixas para Tamanho do Governo (Área 1). Esse padrão é particularmente verdadeiro para os 

países europeus ocidentais. Algumas nações em desenvolvimento mostram um padrão oposto, 

mostrando que um governo de tamanho razoável não é suficiente para se valer dos benefícios da 

liberdade econômica. As instituições como direitos de propriedade, moeda estável, abertura 

comercial e regulações eficientes também são necessárias. Bangladesh, por exemplo, está em 6o 



 

 

62 
 

 
 
 

 

lugar na Área 1 – Tamanho dos Governos. Porém, apresenta posições baixas nas outras áreas: 62o 

na Área 2 – Estrutura Legal e Segurança dos Direitos de Propriedade, 43o na Área 3 – Acesso à 

Moeda Estável, 67o na Área 4 – Abertura Comercial e 48o na Área 5 – Regulação dos Mercados. 

A fraqueza do Estado de Direito e da proteção dos direitos de propriedade é observada 

principalmente em países africanos, islâmicos, e nações que pertenciam ao bloco socialista. 

Entretanto, países latino-americanos e do sudeste asiático também têm desempenho ruim neste 

quesito. Estas nações também tendem a apresentar pontuações ruins nas categorias de abertura 

comercial e regulação, apesar de algumas delas apresentarem governos de tamanho satisfatório. 

As economias mais abertas ao comércio internacional foram Luxemburgo, Bélgica, Estônia e 

Nova Zelândia. Os países menos regulados foram Nova Zelândia, Estados Unidos e Reino Unido.  

 

TABELA 5 - Índice de Liberdade Econômica Média* e Ranqueamento 
 

PAÍS ÍNDICE ÁREA 1 ÁREA 2 ÁREA 3 ÁREA 4 ÁREA 5 

  Tamanho do 
Governo 

Estrutura Legal & 
Segurança dos 

direitos de propr. 

Acesso à 
moeda estável

Liberdade para 
o comércio 

internacional  

Regulação 
dos mercados 

          
          
Nova Zelândia 8,4 (1) 6,7 (12) 9,1 (2) 9,6 (3) 8,5 (3) 7,9 (1) 

EUA 8,0 (2) 6,4 (15) 8,6 (5) 9,5 (7) 8,0 (9) 7,4 (2) 
Suíça 7,9 (3) 6,8 (11) 8,7 (4) 9,7 (1) 7,9 (13) 6,5 (9) 

Canadá 7,7 (4) 5,5 (27) 8,4 (8) 9,5 (8) 7,9 (14) 7,1 (4) 
Austrália 7,5 (5) 5,5 (28) 8,4 (9) 9,2 (15) 7,2 (29) 7,0 (5) 

Reino Unido 7,5 (6) 5,3 (31) 8,3 (11) 8,1 (24) 8,4 (6) 7,2 (3) 
Holanda 7,4 (7) 4,4 (43) 8,4 (10) 9,5 (9) 8,5 (4) 6,2 (18) 
Finlândia 7,4 (8) 4,0 (48) 9,2 (1) 9,5 (6) 7,8 (15) 6,8 (6) 

El Salvador 7,3 (9) 8,4 (2) 4,5 (55) 9,4 (12) 7,6 (18) 6,4 (15) 
Alemanha 7,3 (10) 4,6 (39) 8,6 (6) 9,4 (11) 8,3 (7) 5,7 (28) 

Bélgica 7,3 (11) 3,9 (50) 8,2 (13) 9,6 (5) 8,8 (1) 6,0 (23) 
Japão 7,2 (12) 5,5 (29) 8,0 (16) 9,3 (13) 6,6 (39) 6,5 (13) 
Áustria 7,2 (13) 3,3 (56) 8,8 (3) 9,6 (4) 8,0 (8) 6,0 (24) 
Filipinas 7,1 (14) 7,9 (4) 4,7 (52) 9,0 (16) 7,5 (24) 6,5 (10) 
Irlanda 7,0 (15) 5,4 (30) 7,9 (17) 7,2 (30) 8,0 (12) 6,4 (14) 

Jordânia 7,0 (16) 5,0 (33) 7,2 (20) 9,7 (2) 7,1 (30) 6,2 (20) 
Chile 6,9 (17) 6,6 (13) 6,0 (34) 8,2 (23) 6,8 (35) 6,5 (11) 
Egito 6,7 (18) 6,5 (14) 5,9 (36) 9,5 (10) 6,1 (48) 5,2 (44) 

Rep. Tcheca 6,7 (19) 4,3 (45) 7,0 (24) 8,1 (25) 8,5 (5) 4,5 (56) 
Dinamarca 6,7 (20) 3,2 (57) 8,3 (12) 8,5 (20) 7,4 (27) 6,3 (17) 
Noruega 6,7 (21) 3,2 (58) 8,2 (14) 8,3 (21) 7,6 (19) 5,9 (25) 
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Suécia 6,7 (22) 2,5 (62) 8,2 (15) 8,7 (18) 8,0 (10) 6,1 (21) 
Peru 6,6 (23) 8,1 (3) 4,3 (57) 7,1 (34) 7,1 (31) 6,6 (8) 

Portugal 6,6 (24) 4,9 (34) 7,7 (18) 7,4 (28) 7,6 (21) 5,5 (33) 
Uganda 6,5 (25) 6,3 (16) 4,6 (54) 9,3 (14) 6,7 (36) 5,6 (31) 
Islândia 6,5 (26) 5,7 (24) 8,4 (7) 6,0 (43) 6,2 (45) 6,4 (16) 
Espanha 6,5 (27) 4,6 (40) 7,1 (22) 7,3 (29) 7,5 (25) 5,8 (27) 
França 6,5 (28) 3,1 (59) 7,6 (19) 8,6 (19) 7,4 (26) 6,2 (19) 
Itália 6,4 (29) 3,9 (51) 7,2 (21) 8,3 (22) 7,6 (20) 5,2 (42) 

México 6,3 (30) 7,2 (7) 5,4 (44) 5,4 (50) 7,6 (23) 5,7 (29) 
Estônia 6,3 (31) 4,9 (35) 6,3 (28) 5,1 (52) 8,7 (2) 5,1 (48) 

Eslováquia 6,3 (32) 3,5 (54) 6,3 (29) 8,1 (26) 8,0 (11) 5,8 (26) 
Rep.Domenic. 6,2 (33) 8,6 (1) 5,2 (47) 4,5 (54) 5,8 (53) 6,8 (7) 

Moldávia 6,2 (34) 6,3 (17) 5,8 (39) 7,0 (36) 6,9 (33) 5,2 (43) 
África do Sul 6,2 (35) 5,6 (25) 5,2 (48) 6,7 (38) 6,7 (37) 6,5 (12) 

Uruguai 6,1 (36) 7,2 (8) 6,0 (33) 3,9 (55) 7,4 (28) 6,1 (22) 
Marrocos 6,0 (37) 5,8 (22) 6,7 (26) 7,0 (35) 5,5 (56) 5,1 (50) 

Malta 6,0 (38) 5,2 (32) 5,7 (41) 7,2 (31) 6,3 (43) 5,5 (36) 
Indonésia 5,9 (39) 7,6 (6) 3,4 (62) 6,2 (42) 7,7 (16) 4,6 (53) 
Argentina 5,8 (40) 6,9 (9) 5,4 (45) 5,6 (47) 5,3 (58) 5,6 (32) 
Albânia 5,8 (41) 6,0 (20) 4,8 (51) 7,1 (33) 5,4 (57) 5,5 (37) 

Tanzânia 5,8 (42) 4,9 (36) 6,1 (32) 8,8 (17) 5,6 (54) 3,7 (63) 
Letônia 5,8 (43) 4,6 (41) 6,0 (35) 5,8 (45) 7,6 (22) 5,1 (49) 

Bangladesh 5,7 (44) 7,9 (5) 4,1 (58) 6,6 (40) 4,4 (63) 5,2 (47) 
Turquia 5,6 (45) 6,9 (10) 5,1 (49) 3,5 (58) 6,9 (34) 5,7 (30) 
Lituânia 5,6 (46) 4,9 (37) 5,8 (40) 5,5 (48) 7,7 (17) 4,2 (58) 

Iran 5,6 (47) 4,4 (44) 5,9 (38) 7,8 (27) 6,0 (51) 3,9 (61) 
China 5,6 (48) 4,2 (46) 5,6 (42) 7,2 (32) 6,5 (40) 4,6 (54) 

Hungria 5,6 (49) 4,0 (49) 7,1 (23) 6,5 (41) 5,8 (52) 5,3 (40) 
Paquistão 5,5 (50) 6,3 (18) 4,7 (53) 6,8 (37) 4,4 (62) 5,2 (46) 

Índia 5,5 (51) 5,6 (26) 5,4 (46) 6,6 (39) 4,7 (61) 5,4 (38) 
Colômbia 5,4 (52) 6,0 (21) 3,1 (63) 5,8 (46) 6,4 (42) 5,5 (35) 
Eslovênia 5,4 (53) 2,3 (63) 6,9 (25) 5,2 (51) 7,1 (32) 5,5 (34) 
Croácia 5,0 (54) 2,7 (61) 6,2 (31) 5,4 (49) 6,1 (49) 4,7 (52) 

Venezuela 4,9 (55) 6,3 (19) 3,8 (61) 3,7 (56) 6,2 (46) 4,6 (55) 
Brasil 4,9 (56) 5,8 (23) 5,9 (37) 2,4 (62) 5,2 (60) 5,2 (45) 

Polônia 4,9 (57) 3,0 (60) 6,4 (27) 4,8 (53) 6,1 (50) 4,4 (57) 
Bulgária 4,7 (58) 3,5 (55) 6,2 (30) 3,2 (60) 6,2 (47) 4,2 (59) 
Romênia 4,6 (59) 3,8 (53) 5,6 (43) 2,1 (64) 6,3 (44) 4,8 (51) 
Nigéria 4,5 (60) 4,7 (38) 3,9 (60) 3,5 (59) 5,3 (59) 5,3 (41) 
Rússia 4,5 (61) 3,9 (52) 4,0 (59) 3,6 (57) 6,7 (38) 3,9 (60) 
Argélia 4,4 (62) 4,1 (47) 2,7 (64) 5,9 (44) 5,6 (55) 3,8 (62) 

Zimbábue 4,3 (63) 4,5 (42) 5,0 (50) 2,8 (61) 3,7 (64) 5,4 (39) 
Ucrânia 3,8 (64) 2,3 (64) 4,4 (56) 2,2 (63) 6,5 (41) 3,6 (64) 

          
* Índice de liberdade econômica média corresponde à média ponderada das pontuações de liberdade econômica 
observadas para os países que aparecem mais de uma vez em nossa amostra. Para os que aparecem somente uma vez, a 
média é igual ao valor observado. Dados extraídos do site www.freetheworld.com 
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Com o objetivo de ilustração, foi construído o Gráfico 6, que plota o índice de liberdade 

econômica contra a média de satisfação com a vida para os países da amostra. Imediatamente 

nota-se uma clara relação aparente positiva entre felicidade e liberdade econômica. Países que 

gozam de ambientes de negócios mais favoráveis costumam apresentar maiores médias de  

satisfação reportada com a vida (ambas variáveis estão numa escala de 1 a 10). De fato, países 

com altos índices de liberdade econômica como Suíça, Irlanda, Áustria, Canadá, Nova Zelândia e 

outros também apresentam altos níves de felicidade, e os países mais infelizes costumam 

apresentar baixos índices de liberdade econômica, tais como: Tanzânia, Letônia, Zimbábue, 

Ucrânia e Rússia. Entretanto, essa correlação pode, na verdade, representar uma relação espúria 

entre as variáveis, pois há uma grande relação positiva entre produto per capita e liberdade 

econômica, como já estabelecido pela literatura de crescimento. Podemos ter o caso no qual, ao 

excluirmos o efeito da renda desta correlação, o efeito positivo sobre a felicidade desapareça. 

Este problema será contornado na seção econométrica deste trabalho. 

  

GRÁFICO 6 – Liberdade Econômica e Satisfação com a Vida 
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4.2 Liberdade Política 

A principal medida objetiva existente para a Liberdade Política é a idealizada pela Freedom 

House, um grupo de pressão liberalista que pode ser comparado à Anistia Internacional. Através 

de uma metodologia objetiva e rigorosa para o monitoramento da liberdade, a Freedom House 

publica anualmente uma série de relatórios a respeito da evolução da liberdade e democracia no 

mundo. Desde 1972, esta instituição publica anualmente o relatório Freedom in the World, uma 

avaliação do nível dos direitos políticos e liberdades individuais em mais de 190 países. Cada 

país recebe dois tipos distintos de pontuação - uma para direitos políticos, tais como o direito de 

votar em eleições livres, competir por cargos públicos, tornar-se membro de organizações e 

partidos políticos; e outro para liberdades civis, tais como liberdade de expressão e crença, direito 

de associação e autonomia pessoal sem interferência do estado. É importante destacar que a 

metodologia da Freedom House se baseia em larga escala da Declaração Universal dos Direitos 

Humanos, de forma a minimizar o viés cultural ao definir o conceito de liberdade em foco. 

O processo de avaliação é baseado numa lista de dez perguntas sobre direitos políticos e quinze 

sobre liberdades civis. As perguntas dos direitos políticos são agrupadas em três subcategorias: 

Processo eleitoral (3 perguntas), Pluralismo Político e Participação (4 perguntas) e 

Funcionamento do Governo (3 perguntas). As perguntas das liberdades civis são agrupadas em 

quatro subcategorias: Liberdade de Expressão e Crença (4 perguntas), Direitos de Organização e 

Associação (3 perguntas), Juízo de Direito (4 perguntas) e Autonomia pessoal e Direitos 

Individuais (4 perguntas). A Freedom House não iguala direitos constitucionais com a existência 

real destes direitos, de forma que apesar de considerar tanto as práticas legais quanto as práticas 

da vida real na pontuação, uma maior importância seja dada à última. As pontuações derivadas 

das respostas são somadas de forma a se criar dois índices: um índice de direitos políticos e um 

índice de liberdades individuais, ambos variando discretamente de 1 (baixo nível de liberdade) a 

10 (alto de liberdade)36. O índice geral de Liberdade Política é a média dos índices citados. 

                                                 
36 Na verdade, essas pontuações originalmente variam de 1 (muita liberdade) e 7 (pouca de liberdade). As pontuações 
originais (PO) foram transformadas em novas pontuações (NP) na escala de 1 (pouca liberdade) a 10 (muita 

liberdade), a partir da seguinte fórmula: 5,0
6,8

9
7

10)8( −−= xxPONP  
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Abaixo temos o mapa da liberdade publicado pela Freedom House, que retrata a situação da 

liberdade no globo em 2006. Países são considerados livres quando apresentam uma pontuação 

média entre 1 e 3.5, parcialmente livres entre 3.5 e 7 e não-livres com média entre 7 e 10.  O 

resultado dificilmente surpreende. É possível notar que as áreas com os maiores níveis de 

restrição à liberdade política são: o sudoeste asiático, a Rússia e a China, juntamente com o 

Oriente Médio e o noroeste e o centro da África. O mundo desenvolvido aparece como livre, 

juntamente com grande parte da América Latina. Por outro lado, o rótulo “Livre” não significa 

que o país tenha uma liberdade perfeita e não sofra de nenhum problema sério, simplesmente 

significa que este país goza de mais liberdade em comparação aos outros menos livres. Apesar de 

este mapa ter sido feito baseado na média aritmética dos índices de liberdade civil e direitos 

políticos, os dados indicam que estas duas dimensões são muito correlacionadas. Sem uma 

sociedade civil bem desenvolvida, é difícil ter um ambiente de apoio aos direitos políticos e vice-

versa. Os dados dão suporte a essa idéia. Os índices de liberdades civis e direitos políticos dos 

países de nossa amostra apresentam correlação de 0,93. De fato, podemos ver na Tabela 6 as 

pontuações do índice de liberdade política e seus sub-componentes para o ano de 2006. 

FIGURA 1 - Liberdade política no mundo em 2006 
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TABELA 6 - Índice de Liberdade Política Média*  
         

País Índice Direitos 
políticos 

Liberdades 
Individuais País Índice Direitos 

políticos 
Liberdades
Individuais

       
         
Austrália 10 10 10  Peru 7,5 8,1 7 
Áustria 10 10 10  Bulgária 7,3 8,1 6,6 

Canadá 10 10 10 
 Coréia do 

Sul 7,2 7,6 6,9 
Dinamarca 10 10 10  Brasil 7,2 7,9 6,4 
Finlândia 10 10 10  índia 7 7,6 6,6 
Islândia 10 10 10  Rep. Dom.. 7 7 7 
Irlanda 10 10 10  Hungria 7 7 6,9 
Holanda 10 10 10  Venezuela 6,6 7,8 5,5 
Nova Zelândia 10 10 10  México 6,4 6,4 6,6 
Noruega 10 10 10  Bangladesh 6,3 7 5,5 
Suécia 10 10 10  Indonésia 6,3 7 5,5 
Suíça 10 10 10  Moldávia 6,3 7 5,5 
EUA 10 10 10  Ucrânia 6,3 7 5,5 
Bélgica 9,7 10 9,6  Macedônia 6,3 6,3 6,3 
Japão 9,6 10 9,3  Albânia 6 6,3 5,5 
Portugal 9,6 10 9,3  Colômbia 5,8 6,3 5,5 
Itália 9,6 10 9,1  Croácia 5,5 5,5 5,5 
Grã-Bretanha 9,4 10 8,8  Tanzânia 5,5 5,5 5,5 
Estônia 9,3 10 8,5  Rússia 5,2 5,5 4,9 
França 9,3 10 8,5  Turquia 5,1 6 4,2 
Alemanha 9,3 10 8,5  Armênia 4,8 4 5,5 
Lituânia 9,3 10 8,5  Bosnia_Hez 4,3 4 4,8 
Uruguai 9,3 10 8,5  Azerbaijão 4 2,5 5,5 
Malta 9,3 9,6 8,8  Jordânia 4 4 4 
Espanha 9,3 9,7 8,8  Marrocos 4 4 4 
Eslovênia 9,0 9,6 8,5  Paquistão 3,7 3,3 4 
Rep. Tcheca 9,0 9,3 8,5  Nigéria 3,4 3,4 3,4 
Letônia 8,8 9,3 8,5  Argélia 3,3 2,5 4 
Eslováquia 8,8 9,0 8,5  Egito 3,3 2,5 4 
Chile 8,5 8,5 8,5  Quirjistão 3,3 2,5 4 
Polônia 8,4 8,7 8,2  Uganda 3,3 2,5 4 
Argentina 8,1 8,8 7,3  Bielo-Rússia 2,5 2,5 2,5 
África do Sul 7,9 8,1 7,6  Iran 2,5 2,5 2,5 
El Salvador 7,8 8,5 7,0  Zimbábue 2,5 2,5 2,5 
Filipinas 7,8 8,5 7,0  China 2,2 2,1 2,5 
Romênia 7,6 7,6 7,6  Vietnã 1,8 1 2,5 
     
     
* Índice de liberdade econômica média varia de 1 a 10 e corresponde à média ponderada das pontuações de 
liberdade política observadas para os países que aparecem mais de uma vez em nossa amostra. Para os que 
aparecem somente uma vez, a média é igual ao valor observado. Dados extraídos do site www.freedomhouse.org 
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Também com o objetivo de ilustração, o Gráfico 7, semelhante ao Gráfico 6, plota o índice de 

liberdade política e a média de satisfação com a vida para os países de nossa amostra. 

Observamos também uma relação positiva, entretanto menos bem definida, entre felicidade e 

liberdade política (ambas variáveis estão numa escala de 1 a 10). Por um lado, esta relação 

parecer ser muito clara para os países felizes – dentre as 20 nações mais felizes, temos para 18 

delas a pontuação máxima em liberdade política. Entretanto, muitos das nações infelizes 

apresentam pontuações relativamente altas de liberdade política, especialmente as que sofrem ou 

sofreram recentemente a transição de socialismo para capitalismo, tais como: Ucrânia, Moldávia, 

Geórgia, Rússia, Bulgária, Letônia e Romênia. Aqui, novamente, vale a ressalva da possível 

correlação espúria entre liberdade política e felicidade, devido ao produto per capita. 

 

GRÁFICO 7 – Liberdade Política e Satisfação com a Vida 

 
  
 

4.3 Dados Macroeconômicos 

Os dados macroeconômicos utilizados neste trabalho são foram todos extraídos do CD-ROM do 

World Development Indicators, uma publicação anual do Banco Mundial que reúne mais de 900 

variáveis sobre 152 nações.  
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TABELA 7 – PIB per capita, Inflação, Desemprego e Crescimento*
 

       
         

PAÍS PIB per 
capita** Inflação Desemprego  PAÍS PIB per

capita Inflação Desemprego 

       
       
África Sul 3100 9,0% 25,4%  Irlanda 15100 9,2% 9,8% 
Albânia 1200 14,2% 8,0%  Islândia 25500 15,8% 2,0% 
Alemanha 2010 1,2% 9,1%  Itália 16100 7,5% 10,5% 
Argélia 1800 1,4% -  Japão 32800 1,7% 3,2% 
Argentina 7100 184,2% -  Jordânia 1800 1,8% - 
Armênia 500 13,9% 36,4%  Letônia 3100 10,6% 17,7% 
Austrália 16300 6,5% 7,2%  Lituânia 3400 4,8% 14,4% 
Áustria 21500 1,9% 3,5%  Macedônia 1700 2,9% 30,5% 
Azerbaijão 500 3,6% -  Malta 7600 1,5% - 
Bangladesh 300 2,9% 2,5%  Marrocos 1300 0,6% 12,5% 
Bélgica 18900 3,5% 7,8%  México 5300 25,2% 3,5% 
Bielo-Rússia 1100 90,2% -  Moldávia 300 14,3% 6,8% 
Bósnia-herz 1100 - -  Nigéria 400 34,0% 16,9% 
Brasil 3200 265,8% 7,7%  Noruega 27800 5,4% 4,3% 
Bulgária 1500 374,0% 13,9%  Nova Zelân. 12700 1,3% 7,4% 
Canadá 20000 5,5% 8,4%  Paquistão 500 5,4% 7,3% 
Chile 4100 13,8% 6,5%  Peru 2000 6,2% 7,5% 
China 700 11,2% 3,0%  Polônia 3700 192,0% 11,8% 
Colômbia 2100 18,6% 13,5%  Porto Rico 14800 - 12,9% 
Coréia Sul 8000 6,2% 3,1%  Portugal 9100 8,3% 4,6% 
Croácia 3800 4,0% 11,6%  Quirjistão 300 3,0% 9,9% 
Dinamarca 24500 5,9% 6,7%  Reino Unido 20400 6,5% 6,3% 
Egito 1500 2,7% 9,0%  Rep. Dom. 1900 5,4% 16,3% 
El Salvador 2100 0,5% 6,8%  Rep. Tcheca 5000 5,3% 7,9% 
Eslováquia 3500 8,8% 14,7%  România 1600 116,7% 6,5% 
Eslovênia 8000 9,8% 7,3%  Rússia 1900 135,9% 11,6% 
Espanha 11600 7,3% 16,0%  Sérvia 1000 - 13,0% 
Estônia 3500 13,3% 7,6%  Suécia 22900 5,0% 5,6% 
EUA 27600 4,5% 6,7%  Suíça 31900 2,1% 3,7% 
Filipinas 1000 7,2% 8,6%  Tanzânia 300 5,1% 5,1% 
Finlândia 21000 2,9% 10,1%  Turquia 2700 61,8% 7,9% 
França 19200 5,3% 9,6%  Ucrânia 600 63,1% 8,8% 
Holanda 18700 4,3% 6,0%  Uganda 300 2,0% - 
Hungria 4000 15,5% 7,3%  Uruguai 6100 28,3% 11,9% 
Índia 400 7,7% 2,2%  Venezuela 4900 58,0% 12,9% 
Indonésia 800 11,5% 8,1%  Vietnam 400 -0,4% 2,8% 
Iran 1600 14,5% 14,3%  Zimbábue 600 76,7% - 
         
*Dados extraídos do CD-ROM World Development Indicators 2006 do Banco Mundial. 
** Em US$ do ano 2000 
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A Tabela 7 As variáveis utilizadas são: (i) PIB per capita em US$ do ano 2000, (ii) a inflação dos 

preços ao consumidor e (iii) a taxa de desemprego geral. O fato do PIB per capita ser medido em 

US$ do ano 2000 nos permite fazer comparações entre países e anos diferentes. O Gráfico 8 plota 

a média de satisfação com a vida contra o PIB per capita de cada país em nossa amostra 

juntamente com uma curva polinomial que acomoda os dados. Os dados indicam uma associação 

positiva entre PIB e bem-estar e, assim como a literatura, sugere benefícios marginais 

decrescentes da renda. Nota-se ainda uma maior dispersão de pontos ao redor da curva nos níveis 

mais baixos de PIB. 

 

GRÁFICO 8 – PIB per capita e Satisfação com a Vida 
 

 
 
 
 
4.4 Metodologia 
 
Com o objetivo de medir os custos das flutuações econômicas, começaremos por examinar a 

questão de como o produto per capita afeta o nível de bem-estar reportado. Uma questão 

fundamental é o papel dos grupos de referência, isto é, a possibilidade de que indivíduos se 

importem com sua posição relativa em relação aos outros cidadãos, e não somente apenas com o 
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nível absoluto de renda. (ver Easterlin 1974). Dessa forma, estimaremos uma regressão que 

controla para, primeiramente, o decil de renda ao qual o entrevistado pertence e, segundo, ao PIB 

per capita. Um parâmetro chave de interesse é o coeficiente α referente à variável PIB na 

equação da felicidade descrita como: 

          ∑ ∑∑
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onde Fjit é o nível de satisfação com a vida reportado pelo indivíduo j, no ano t e país i, e PIBit é  

PIB per capita neste mesmo país. PESSOALjit é um vetor de K características pessoais dos 

respondentes, que inclui o decil de renda, sexo, estado civil, se empregado ou não, idade e 

número de filhos. De maneira a testar a não-linearidade dos ganhos de bem-estar proporcionados 

pelo PIB per capita, incluiremos ainda nesta especificação um termo quadrático. A base de dados 

não contém as rendas dos indivíduos, somente a informação a qual decil da distribuição de renda 

ele pertence. 

Também incluiremos dummies µ para grupos de países como definido na seção de descrição dos 

dados e dummies λ de ano. A primeira tem a função de capturar as influências institucionais e 

culturais sobre a felicidade dentro dos países de um mesmo grupo, e a segunda controla para 

choques globais comuns a todos os países que possam acontecer em determinado ano. Os dados 

são feitos de uma série de cross-sections, logo não podemos incluir uma variável que controle 

para efeitos fixos individuais. A natureza ordinal dos dados é tratada com o uso de um modelo de 

Probit Ordenado. 

Com vistas a estas questões, além das dummies temporais para o painel de países, este trabalho 

experimentará com defasagens de diferentes tamanhos e estruturas com o objetivo de permitir e 

testar a presença de efeitos de adaptação, de forma que, tudo o mais constante, altos níveis de 

renda passada não produzam grandes efeitos sobre a felicidade, pois levam a um aumento das 

aspirações individuais.  Isto está relacionado a uma questão importante: o PIB exerce efeitos 

permanentes sobre o bem-estar de uma nação? A teoria econômica tradicional diz que sim. A 

literatura baseada na abordagem da felicidade, iniciada por Richard Easterlin e outros, responde 

que talvez não, e que a falta de tendência temporal da felicidade poderia ser causada pelo fato das 
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pessoas estarem preocupadas com a renda relativa (ver Easterlin 1974, Blanchflower e Oswald 

2004). Outra possibilidade é que o PIB realmente traga felicidade, mas juntamente com a 

expansão econômica observada nos países, outros fatores têm gradualmente piorado nas 

sociedades industriais ao longo das décadas e esta queda contrabalanceou o benefício do aumento 

de renda. Se este for o caso, seria possível considerarmos compatíveis com a idéia de que o PIB 

realmente traz felicidade com o fato que os dados das pesquisas de bem-estar não apresentam 

tendências para cima. Uma abordagem de painel, com dummies para países, anos e tendências 

temporais seria, então, uma base apropriada para nossos testes econométricos. Além disso, ao 

controlar para os decis de renda, temos uma segurança maior que os resultados acerca da renda 

agregada não refletem apenas preocupações sobre renda relativa. 

Além do PIB, a equação (1) inclui as variáveis DESEMPit, que é taxa de desemprego e INFLit, 

que é a taxa de mudança dos preços ao consumidor do país i no ano t. Na maioria das 

especificações, incluiremos uma variável individual dummy referente a se o indivíduo está ou não 

desempregado. Ao controlar pelo custo pessoal do desemprego, podemos testar se há algum custo 

extra das recessões econômicas – incluindo perdas psíquicas indiretas causadas pela piora da 

economia como um todo, antes ignoradas pelos economistas. Como o efeito dos ciclos de 

negócios sobre o desemprego pessoal é controlado pelos regressores microeconômicos, uma 

correção deve ser feita ao se calcular o custo total de uma recessão, isto é, devemos adicionar a 

ele o custo pessoal. Em outras palavras, um aumento na taxa de desemprego pode afetar o bem-

estar através de, pelo menos, dois canais distintos. O primeiro é o efeito direto: algumas pessoas 

se tornam mais infelizes porque perdem seus empregos. O segundo é que o aumento da taxa do 

desemprego pode também afetar os indivíduos que não estão desempregados, devido ao medo ou 

a apreensão que esta informação pode causar nestas pessoas. Dessa forma, para calcularmos as 

perdas totais de uma recessão, ambos os efeitos devem ser levados em conta.    

Da mesma maneira, utilizamos as seguintes equações para testarmos a significância da correlação 

entre as liberdades econômica (LE) e política (LP), e o bem-estar das pessoas. 
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Alternativamente, testaremos os subcomponentes dos índices de liberdade econômica e política 

separadamente de forma a identificar quais dimensões de cada tipo de liberdade é mais 

importante na determinação do bem-estar. 

Os parâmetros relativos a cada variável explicativa podem ser estimados por Probit ou Logit, 

através do uso de uma função microeconométrica da felicidade. Neste trabalho, utilizamos o 

método de Probit ordenado. Esse modelo, que já vem sido utilizado com sucesso em diversos 

estudos neste campo, nos permite analisar cada fator determinante do bem-estar subjetivo 

separadamente. 

O método de Probit Ordenado é uma ferramenta eficiente para modelarmos fenômenos cuja 

variável dependente seja discreta e qualitativa. Ao contrário da maior parte dos trabalhos 

empíricos recentes em economia, que utilizam modelos econométricos binomiais, o modelo de 

Probit ordenado é um modelo multinomial e sua variável dependente assume valores que 

estabelecem certo ordenamento dos dados, não de forma linear, mas sim de forma a ranquear os 

possíveis resultados. Em nosso caso, nossa variável latente F associa números às respostas 

individuais, que variam de 1, para “insatisfeito” até 10, para “satisfeito”. A diferença entre a 

regressão linear e o ranqueamento é, apesar de aparentemente sutil, de grande importância para a 

escolha de nosso método de estimação. Uma regressão ordinária, neste caso, fatalmente pecaria 

ao não considerar a natureza ordinal da variável dependente. 

Os modelos de Probit Ordenado têm sido largamente utilizados como estrutura de análise para 

dados que seguem a natureza descrita acima. O modelo é construído a partir da regressão latente 

da mesma maneira que o modelo Probit binomial tradicional. A partir da 

função jitjitjit XF εβα ++= '*  não podemos observar F*. Conseguimos observar, entretanto, F = 
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1, se F* ≤ 0 6, se µ4 < F* ≤ µ5 
2, se 0 < F* ≤ µ1 7, se µ5 < F* ≤ µ6 
3, se µ1 < F* ≤ µ2 8, se µ6 < F* ≤ µ7 
4, se µ2 < F* ≤ µ3 9, se µ7 < F* ≤ µ8 
5, se µ3 < F* ≤ µ4 10, se µ8 ≤ F* 

 

Os µs são parâmetros desconhecidos a serem estimados com β. Os entrevistados têm sua própria 

intensidade de sentimentos, que depende de certos fatores de mensuração, o próprio X, e certo 

fator não-observado ε. Em princípio, eles poderiam responder ao questionário com seu próprio 

F*. Porém, dadas apenas dez respostas possíveis (1 a 10), eles escolhem aquela que mais se 

aproxima da que realmente reflete a sua verdadeira opinião. Assumimos então que ε é 

normalmente distribuído na amostra, e ao padronizar a distribuição para média zero e variância 

um, temos as seguintes probabilidades (onde os símbolos Ф e Ф representam a função 

distribuição acumulada e a densidade de probabilidade da normal): 

 

Prob(F=1) = Ф(-β´X) 
Prob(F=2) = Ф(µ1 – β´X) - Ф(-β´X) 
Prob(F=3) = Ф(µ2 – β´X) - Ф(µ1 – β´X) 
            . 
            .  
Prob(F=9) = Ф(µ8 – β´X) - Ф(µ7 – β´X) 
Prob(F=10) = 1 - Ф(µ8 – β´X) 

 

 

A figura a seguir mostra as implicações da estrutura. A função log-likelihood e suas derivadas 

podem ser obtidas facilmente. As derivadas são, então, os efeitos marginais de mudanças no 

regressor: 
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Uma dificuldade reside na dificuldade de interpretação dos coeficientes deste modelo. Por um 

lado, sabemos que o efeito marginal de x apresenta o mesmo sinal que o coeficiente βx quando 

F=10, e analogamente, sinal oposto quando F=1. Por outro lado, para valores intermediários de 

F, essa relação é ambígua. A conclusão é que devemos ser cuidadosos ao interpretar os 

coeficientes deste modelo. De fato, sem uma grande quantidade de cálculos extras, não podemos 

dizer como os coeficientes do modelo de Probit Ordenado devem ser interpretados. Dessa forma, 

além dos efeitos marginais calculados, propomos apresentar os efeitos marginais em termos 

gráficos. Para isso, encontramos as probabilidades previstas médias, calculadas a partir da média 

das probabilidades individuais: 

∑
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1 ))
 

sendo que ijP
∧

 é calculada para cada indivíduo, usando os valores observados dos regressores. 

Para calcular os efeitos marginais de um regressor Xp, nós fixamos as outras variáveis em seus 

valores observados e imputamos vários valores para Xp dentro da amplitude amostral: 

}|ˆ....,,|ˆ,|ˆ{ max,,min, ppjzppjppj xxPxxPxxP ===  

Finalmente, fazemos uma análise gráfica relacionando jP
∧

 como função de xp,z. 

∂ Prob(F=1) = - Ф(-β´X)β  
        ∂ x 

 
∂ Prob(F=2) = {Ф(-β´X) - Ф(µ1 – β´X)}β 
        ∂ x 
 
∂ Prob(F=3) = {Ф(µ1 – β´X) - Ф(µ2 – β´X)}β 
        ∂ x 
            . 
            . 
            . 
 
∂ Prob(F=10) = Ф(µ8 – β´X)β 
        ∂ x 
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5. RESULTADOS 

 
5.1 Padrões Microeconômicos 
 

A apresentação dos resultados microeconômicos se baseia largamente na análise gráfica a partir 

do cálculo das probabilidades previstas médias, assim como discutido na seção anterior. Os 

efeitos marginais de nosso modelo de Probit Ordenado também são apresentados e serão tratados 

com maior ênfase na seção seguinte, onde discutiremos os efeitos das variáveis macroeconômicas 

no bem-estar e esboçaremos algumas análises de cunho mais quantitativo. 

A Tabela 8 apresenta os primeiros resultados microeconômicos de nosso modelo. Começamos 

com a especificação I, onde regredimos a variável dependente satisfação com a vida (de 1 a 10) 

somente nas variáveis microeconômicas. Incluímos, então, as variáveis dummy de regionais (ou 

grupos de países) e de ano na especificação II, e trocamos as dummies regionais por dummies 

específicas, uma para cada país, na especificação III. O primeiro grande padrão que emerge da 

análise dos dados é que os coeficientes de renda e estado de saúde são muito parecidos entre as 

especificações, sendo que o efeito do décimo decil varia de 8,5 a 13 vezes o efeito do segundo 

decil e o efeito de estado de saúde muito bom varia de 5 a 8 vezes o efeito do estado de saúde 

ruim, tendo como base o primeiro decil e o estado de saúde muito ruim. Da mesma forma, as 

variáveis que representam estado civil, idade e sexo não apresentam diferenças significativas 

entre as especificações II e III. Consideramos este fato como um indício que a nossa estratégia de 

utilizar dummies para grupo ao invés de dummies para cada país, como maneira de perder menos 

graus de liberdade, não tem grandes efeitos qualitativos e nem quantitativos sobre os padrões 

microeconômicos do modelo. Somente a variável empregado autônomo apresenta mudança 

significativa, passando de negativa e insignificante na especificação II para positiva e 

significante, na especificação III. A Tabela 9 apresenta a mesma especificação II da Tabela 8 

(que será a especificação base para estimarmos os efeitos das variáveis macroeconômicas no 

bem-estar subjetivo), mas aplicada às sub-amostras regionais de cada um dos sete grupo de 

países. 
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TABELA 8 –Efeitos Marginais - Padrões Microeconômicos 
        
 I II III 
         
 Coeficiente Desvio  Coeficiente Desvio Coeficiente Desvio 
         

RENDA RELATIVA      
       

2º decil . 0,0121** (0,0025)  0,0138** (0,0023) 0,0099** (0,0022) 
3º decil . 0,0155** (0,0025)  0,0254** (0,0024) 0,0219** (0,0023) 
4º decil . 0,0444** (0,0027)  0,0491** (0,0026) 0,0405** (0,0025) 
5º decil . 0,0481** (0,0028)  0,0605** (0,0027) 0,0510** (0,0027) 
6º decil . 0,0715** (0,0031)  0,0730** (0,0030) 0,0620** (0,0029) 
7º decil . 0,0783** (0,0033)  0,0861** (0,0032) 0,0769** (0,0032) 
8º decil . 0,0954** (0,0037)  0,0962** (0,0036) 0,0839** (0,0035) 
9º decil . 0,1017** (0,0041)  0,0960** (0,0040) 0,0881** (0,0039) 

10º decil . 0,1358** (0,0046)  0,1144** (0,0043) 0,1017** (0,0042) 
        

Saúde Ruim . 0,0452** (0,0072)  0,0575** (0,0070) 0,0591** (0,0070) 
Saúde Média . 0,1431** (0,0075)  0,1361** (0,0069) 0,1363** (0,0069) 

Saúde Boa . 0,2115** (0,0071)  0,1875** (0,0066) 0,1846** (0,0065) 
Saúde Muito Boa . 0,3629** (0,0098)  0,3172** (0,0094) 0,3062** (0,0094) 

        

Casado . 0,0111** (0,0015)  0,0265** (0,0014) 0,0277** (0,0013) 
Vivendo como . 0,0442** (0,0030)  0,0200** (0,0025) 0,0118** (0,0024) 

Divorciado . -0,0164** (0,0027)  -0,0079** (0,0026) -0,0127** (0,0025) 
Separado . -0,0095* (0,0041)  -0,0268** (0,0032) -0,0270** (0,0031) 

Viúvo . -0,0232** (0,0024)  -0,0066** (0,0024) -0,0075** (0,0024) 
        

Meio-período . 0,0086** (0,0020)  -0,0015 (0,0017) -0,0020 (0,0017) 
Autônomo . -0,0018 (0,0018)  -0,0010 (0,0017) 0,0036* (0,0017) 

Aposentado . -0,0005 (0,0022)  0,0096** (0,0021) 0,0097** (0,0021) 
Dona-de-casa . 0,0240** (0,0019)  0,0049** (0,0016) 0,0102** (0,0017) 

Estudante . -0,0033 (0,0022)  0,0072** (0,0021) 0,0072** (0,0021) 
Desempregado . -0,0519** (0,0015)  -0,0357** (0,0015) -0,0326** (0,0015) 

       

Idade . -0,0045** (0,0002)  -0,0039** (0,0002) -0,0040** (0,0002) 
Idade2 . 0,0001** (0,0000)  0,0001** (0,0000) 0,0001** (0,0000) 

       

Sexo feminino . 0,0091** (0,0011)  0,0130** (0,0010) 0,0111** (0,0010) 
       

OBSERVAÇÕES . 172498  172498  172498  
DUMMY ANO . -  X  X  

DUMMY GRUPO . -  X  -  
DUMMY PAÍS . -  -  X  

       
Efeitos Marginais calculados a partir do modelo de Probit Ordenado. Variável dependente é a satisfação com a vida, que varia de 1 a 10. 
Os desvios-padrão são robustos. *significante a 5% **significante a 1% 
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A primeira variável explicativa em nossa regressão de felicidade é o estado de saúde percebido 

ou reportado, medido numa escala de 1 a 5, onde 1 representa estado de saúde muito ruim e 5, 

muito bom. Como a escala é ordinal e arbitrária, isto é, a distância entre os valores 1 e 2 não é 

necessariamente igual à distância entre 4 e 5, decidimos por incluir quatro dummies em nossas 

regressões, sendo o nível 1 a variável base. O estado de saúde, como seria de se esperar, parece 

ser o mais significante determinante isolado do bem-estar individual. De fato, vemos no Gráfico37 

9 o efeito marginal da saúde sobre a felicidade. Um salto do estado de saúde muito ruim para 

muito bom aumenta a probabilidade de estarmos muito satisfeitos com a vida em 20 vezes.  

Assim como no caso da renda, há uma discussão sobre a importância relativa da saúde para o 

bem-estar no curto e no longo prazo. Brickman et al (1978) sugeriu que os efeitos de longo prazo 

são menores que os de curto prazo, pois as expectativas e os grupos de referência se ajustam de 

maneira a suavizar o efeito das mudanças do estado de saúde sobre o bem-estar (vide discussão 

sobre hábito na seção 3.2.1). 

Como já observado por Heliwell (2002), os coeficientes das variáveis associadas à saúde podem 

superestimar o efeito de longo prazo do estado de saúde objetivo sobre o bem-estar subjetivo, 

pois ambos são afetados na mesma direção por diferenças de personalidade. Indivíduos mais 

otimistas tendem a reportar níveis de bem-estar e de estado de saúde mais altos (Okun e Geroge 

1984). Por outro lado, apesar disso poder causar viés positivo na relação de longo prazo entre 

saúde e felicidade, o otimismo também pode criar efeitos reais, pois existem evidências que os 

indivíduos que se mostram mais otimistas sobre seu estado de saúde, mesmo que de maneira 

irreal, acabam apresentando estados de saúde melhores do que pessoas com o mesmo 

prognóstico, mas com uma visão mais pessimista (Schier et al 1989). A Tabela 9 mostra que o 

estado de saúde percebido tem um impacto sobre o bem-estar similar dentro de cada grupo de 

países. 

Ainda no Gráfico 9, vemos o efeito positivo e monotônico da renda relativa sobre o bem-estar. 

Assim como a imensa maioria dos trabalhos da área, nossa amostra indica que quanto mais rico 

um indivíduo é quando comparado ao resto de sua sociedade, maior seu nível de bem-estar 

                                                 
37 Como base deste e dos demais gráficos a seguir foi utilizada a especificação 2, com dummies de grupo de países. 
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reportado. Devemos destacar que o tamanho dos intervalos de cada decil de renda, bem como seu 

nível, varia de país para país. Logo, o efeito captado aqui é realmente o da renda relativa. A base 

de dados não nos permite fazer muitas inferências sobre o papel da renda absoluta individual no 

bem-estar subjetivo. 

 
GRÁFICO 9 – Efeito Marginal da Saúde e da Renda sobre a Felicidade 

 

        
  

Tanto a teoria quanto as evidências existentes apontam para a relação não-linear entre renda e 

felicidade. A utilidade marginal da renda já foi documentada por Offer (2000) e Helliwell (2002). 

Entretanto, este último encontra tal relação considerando a variável decil de renda como contínua, 

ao invés de utilizar variáveis dummy como fazemos aqui. Como já dito antes, esta estratégia não 

nos parece ser a mais adequada. Entretanto, nossa estratégia torna mais difícil encontrarmos 

relações não-lineares. Graficamente, podemos observar um padrão de retornos decrescentes 

especialmente para os decis 7, 8 e 9, apesar do grande efeito observado do decil mais alto. Este 

efeito não aparece tão claramente quando fazemos a análise com as sub-amostras dos grupos de 

países separadamente. 

A felicidade ao longo do ciclo de vida apresenta um padrão claramente convexo, no formato da 

letra “U”. Isto é, ceteris paribus, os jovens apresentam maiores níveis de felicidade reportados, 

que vão caindo ao longo da vida, até inverterem a tendência por volta da meia idade e 

recuperarem-se na chegada da terceira idade até níveis próximos dos verificados na juventude. 

Esse padrão já foi amplamente estabelecido pela literatura em diversos países. Da mesma 
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maneira, as mulheres têm a tendência de se considerarem um pouco mais felizes que os homens, 

na média. De fato, ambos os padrões da idade e do sexo são identificados na análise de sub-

amostras da Tabela 9, mostrando a robustez de tais evidências. 

 

GRÁFICO 10 – Efeito Marginal da Idade e do Sexo sobre a Felicidade 
 

        
 
 
 

GRÁFICO 11 – Efeito Marginal da Situação Profissional e do Estado Civil  
 

        
 

Por fim, analisamos o efeito da situação profissional e do estado civil no bem-estar subjetivo. O 

resultado mais claro e importante é o efeito negativo e muito significante do desemprego, que 

aparece como uma grande fonte de infelicidade, mesmo mantendo o nível de renda constante. A 
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magnitude do efeito é comparável à queda de um ponto na escala do estado de saúde ou 

semelhante ao efeito de uma mudança do mais alto para o mais baixo decil de renda. Estes 

resultados confirmam evidências anteriores de Clark e Oswald (1994) e Di Tella et al. (2000) que 

indivíduos reportam grandes reduções no bem-estar ao enfrentar o desemprego. Devido a 

restrições de dados, não sabemos a duração do desemprego dos indivíduos, de forma que estamos 

impossibilitados de isolar os efeitos de curto e de longo prazo do desemprego sobre os 

indivíduos. Existem evidências de que grupos de referência são importantes na determinação do 

efeito. Clark (2001) mostra que os efeitos negativos do desemprego sobre o bem-estar são 

menores nas regiões do Reino Unido onde as taxas de desemprego são maiores. Os autônomos 

também parecem ser um pouco mais felizes na média do que aqueles empregados, juntamente 

com os estudantes, donas-de-casa e aposentados. Ao analisarmos o estado civil, vemos que o 

casamento tem um efeito psíquico positivo de grande magnitude sobre o bem-estar, quase tão 

grande quanto o efeito negativo do desemprego. De fato, essa relação é válida para todas as 

nossas sub-amostras, sendo que o efeito do casamento é ainda maior que o do desemprego para 

os países latino-americanos. Testamos ainda se o casamento contribui mais para o bem-estar dos 

homens que para o das mulheres, assim como sugere Argyle (1987), mas nenhum efeito 

significante foi encontrado. Outra evidência interessante é a de que os separados são mais 

infelizes que os divorciados (separados a mais de 2 anos), o que reforça a existência do fenômeno 

do hábito que suaviza as mudanças do nível de bem-estar humano, isto é, parte do choque inicial 

pós-separação se dissipa com o tempo. Os solteiros e os viúvos apresentam nível de bem-estar 

intermediário entre os casados (ou que vivem como casados) e os separados/divorciados. 

 

TABELA 9 – Efeitos Marginais por grupo de países 
        
VARIÁVEL DESENV Ex-URSS Ex-SOC AMLAT ASIA AFRICA ESCAND
        
2º decil 0,0011 0,0026 0,0261** -0,0114 0,0034 0,0225** 0,0025 
 0,0052 0,0030 0,0037 0,0082 0,0060 0,0063 0,0140 
3º decil 0,0079 0,0060* 0,0383** 0,0007 0,0224** 0,0440** 0,0070 
 0,0052 0,0030 0,0041 0,0088 0,0061 0,0067 0,0142 
4º decil 0,0244** 0,0082** 0,0512** 0,0261** 0,0411** 0,0768** 0,0291* 
 0,0055 0,0032 0,0044 0,0091 0,0066 0,0080 0,0150 
5º decil 0,0287** 0,0145** 0,0586** 0,0221* 0,0616** 0,1038** 0,0255 
 0,0056 0,0037 0,0047 0,0099 0,0072 0,0089 0,0150 
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6º decil 0,0244** 0,0157** 0,0759** 0,0303** 0,0943** 0,1184** 0,0294* 
 0,0057 0,0043 0,0057 0,0099 0,0085 0,0092 0,0151 
7º decil 0,0314** 0,0286** 0,0875** 0,0473** 0,1329** 0,1318** 0,0301* 
 0,0059 0,0053 0,0065 0,0116 0,0100 0,0097 0,0157 
8º decil 0,0299** 0,0368** 0,1063** 0,0577** 0,1586** 0,1468** 0,0393* 
 0,0060 0,0069 0,0079 0,0121 0,0117 0,0105 0,0166 
9º decil 0,0396** 0,0376** 0,1369** 0,0838** 0,1482** 0,1588** 0,0309* 
 0,0064 0,0087 0,0104 0,0151 0,0149 0,0147 0,0159 
10º dec 0,0583** 0,0673** 0,1769** 0,0633** 0,1783** 0,1780** 0,0433** 
 0,0069 0,0119 0,0125 0,0133 0,0188 0,0200 0,0181 
Ruim 0,0714** 0,0358** 0,0405** -0,0110 0,0730* 0,0499 0,0027 
 0,0162 0,0088 0,0080 0,0295 0,0299 0,0270 0,0419 
Médio 0,1741** 0,0549** 0,0798** 0,0961** 0,1387** 0,1251** 0,1451** 
 0,0164 0,0067 0,0072 0,0308 0,0290 0,0294 0,0488 
Bom 0,2306** 0,1057** 0,1282** 0,1570** 0,1774** 0,1497** 0,2296** 
 0,0144 0,0114 0,0091 0,0292 0,0250 0,0254 0,0453 
Muito bom 0,3666** 0,2413** 0,2635** 0,2619** 0,3189** 0,2049** 0,3430** 
 0,0189 0,0273 0,0180 0,0344 0,0388 0,0281 0,0436 
Casado 0,0479** 0,0081** 0,0102** 0,0709** 0,0159** 0,0172** 0,0847** 
 0,0029 0,0021 0,0018 0,0061 0,0035 0,0040 0,0092 
Vivendo como 
 Casado 0,0250** -0,0054 0,0030 0,0252** 0,0303** -0,0079 0,0741** 
 0,0056 0,0044 0,0035 0,0085 0,0095 0,0065 0,0117 
Divorciado -0,0225** -0,0034 -0,0119** 0,0134 -0,0314** -0,0093 -0,0152 
 0,0051 0,0033 0,0026 0,0142 0,0092 0,0082 0,0142 
Separado -0,0497** -0,0156** -0,0116** -0,0145 -0,0233 -0,0302** -0,0637* 
 0,0058 0,0030 0,0047 0,0113 0,0139 0,0105 0,0256 
Viúvo -0,0147** -0,0075** -0,0037 0,0265 -0,0131 -0,0012 -0,0049 
 0,0049 0,0028 0,0028 0,0132 0,0069 0,0082 0,0182 
Meio-período -0,0059 0,0025 0,0050 -0,0053 -0,0112** -0,0114* 0,0223 
 0,0035 0,0027 0,0026 0,0077 0,0042 0,0049 0,0118 
Autônomo 0,0070 0,0088* 0,0061* -0,0020 0,0028 -0,0068 0,0166 
 0,0044 0,0037 0,0025 0,0068 0,0035 0,0040 0,0122 
Aposentado 0,0231** 0,0061* 0,0052* -0,0012 0,0159** -0,0115 0,0118 
 0,0046 0,0031 0,0023 0,0110 0,0065 0,0068 0,0151 
Dona-de-casa 0,0083* 0,0009 -0,0042 0,0005 0,0183** 0,0085 0,0429* 
 0,0035 0,0029 0,0023 0,0069 0,0041 0,0051 0,0179 
Estudante 0,0068 0,0175** 0,0087** 0,0113 -0,0058 0,0049 -0,0095 
 0,0048 0,0049 0,0035 0,0086 0,0044 0,0055 0,0126 
Desempregado -0,0594** -0,0072** -0,0155** -0,0547** -0,0233** -0,0348** -0,0855**

 0,0032 0,0021 0,0017 0,0078 0,0042 0,0038 0,0097 
Idade -0,0034** -0,0018** -0,0025** -0,0058** -0,0035** -0,0040** -0,0078**

 0,0004 0,0003 0,0003 0,0009 0,0005 0,0007 0,0014 
Idade2 0,0000** 0,0000** 0,0000** 0,0001** 0,0000** 0,0001** 0,0001** 
 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 
Sexo Feminino 0,0098** 0,0002 0,0085** 0,0071 0,0170** 0,0136** 0,0349** 
 0,0022 0,0014 0,0011 0,0047 0,0027 0,0029 0,0062 
        
OBSERVAÇÕES 46914 12825 31207 24353 29423 18243 9533 
        
Efeitos Marginais calculados a partir do modelo de Probit Ordenado. Variável dependente é a satisfação com a vida, que varia 
de 1 a 10. Os desvios-padrão são robustos. *significante a 5% **significante a 1% 
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5.2 Padrões Macroeconômicos 

Diferenças sócio-econômicas e culturais são provavelmente importantes determinantes das 

diferenças internacionais no bem-estar social (Diener 2000). Como variáveis adequadas e graus 

de liberdades são muito escassos, podem existir muitas diferenças internacionais de bem-estar 

ainda não completamente explicadas pelas medidas disponíveis de características individuais e 

nacionais que afetam o bem-estar. Além de serem amplamente divulgados pela mídia, sabemos 

que as variáveis macroeconômicas prevêem bem o comportamento dos eleitores e resultados de 

eleições. (Frey and Schneider 1978). Isto sugere que as forças econômicas agregadas são de 

grande importância para as pessoas. Entretanto, pouco se sabe sobre a influência direta destas 

variáveis no bem-estar subjetivo das pessoas. Este trabalho tem como um de seus principais 

objetivos o de incluir tanto variáveis individuais quanto de nível nacional de forma a estimar 

separadamente a importância relativa de cada uma, com especial atenção a variáveis como o PIB 

per capita, o crescimento econômico, a inflação e o desemprego. 

Como já vimos anteriormente, as regressões microeconométricas da felicidade – onde dados de 

bem-estar subjetivo individual são regredidos contra características pessoais - geram resultados 

compatíveis com a literatura existente em diversos países. Como muitas características pessoais 

parecem ter o mesmo tipo de impacto sobre a felicidade em diversas sociedades diferentes (como 

já verificado pelas evidências empíricas disponíveis), tendemos a acreditar que este tipo de dados 

apresenta informações potencialmente interessantes.  

 A primeira hipótese a ser testada, então, é se os movimentos macroeconômicos afetam o bem-

estar subjetivo das pessoas, mesmo controlando por características individuais. A novidade aqui, 

como já discutido anteriormente, é verificar o papel da macroeconomia no bem-estar usando 

dados de países de diferentes níveis de renda e desenvolvimento econômico e cultural. Em 

seguida, partimos para a tarefa de tentar quantificar a magnitude de tais efeitos. 
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TABELA 10 – Efeito Marginal das Variáveis Macroeconômicas 
       

VARIÁVEL I II III IV V VI 
       
PIBpc  . 0,0057** - 0,1058** - 0,0057** 0,0971** 

(0,0004)  (0,0058)  (0,0004) (0,0061) 

PIBpc
2  . -0,0001** - -0,0020** - -0,0001** -0,0019** 

 (0,0000)  (0,0001)  (0,0000) (0,0001) 

Desemprego  . - - - -0,165** -0,227** -0,187** 
   (0,0315) (0,0365) (0,0363) 

Desemprego2  . - - - 0,612** 0,801** 0,760** 
   (0,1051) (0,1137) (0,1135) 

Inflação  . - - - -0,015** -0,015** -0,000 
   (0,0037) (0,0037) (0,003) 

Inflação2  . - - - 0,001** 0,001** 0,000 
    (0,0004) (0,0004) (0,0003) 

              PIB-1  . - 0,0052** -0,1020** - - 0,0931** 
 (0,0004) (0,0059)   (0,0062) 

PIB-1
2  . - -0,0001** 0,0020** - - -0,0018** 

  (0,0000) (0,0001)   (0,0001) 

       
OBSERVAÇÕES 116123 116123 116123 116123 116123 116123 

DUMMY ANO X X X X X X 
DUMMY GRUPO X X X X X X 

CONTROLES MICRO X X X X X X 
      

Efeitos Marginais calculados a partir do modelo de Probit Ordenado. Variável dependente é a satisfação com a vida, que 
varia de 1 a 10. Os desvios-padrão são robustos. *significante a 5% **significante a 1% 

 

Na Tabela 10, temos os efeitos marginais de nosso modelo de Probit Ordenado. A partir de nossa 

especificação microeconômica, que contém as variáveis individuais e as dummies regionais e 

temporais, estendemos nossa análise internacionalmente incluindo as variáveis macroeconômicas 

de interesse. A especificação I da Tabela 10 testa a importância do PIB38 per capita para o bem-

estar subjetivo, controlando por características individuais e incluindo dummies de ano de grupo 

de países. A variável PIBpc entra com um coeficiente de 0,0057 e seu termo quadrático com -

0,0001 (onde PIBpc está em milhares de dólares de 2000), ambos significantes a 1%, 

evidenciando os efeitos não-lineares da renda. Como estamos controlando pelo decil de renda a 

que o indivíduo pertence, o coeficiente do PIB reflete o efeito de um aumento absoluto da renda 

nacional na sua felicidade individual enquanto sua posição relativa na sociedade é mantida 
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constante. Levando em conta os efeitos não-lineares, um aumento39 de US$1.000 no PIBpc, a 

partir da média amostral (de US$9.000 para US$10.000) tem um efeito positivo e bem definido 

sobre o bem-estar percebido aumentando a probabilidade de satisfação máxima com a vida de 

14% para 14,38%40.  

O Gráfico 12 nos dá uma idéia visual do efeito do PIB per capita e do crescimento econômico 

sobre o bem-estar, mostrando como a probabilidade prevista média de um indivíduo reportar 

satisfação máxima com a vida varia em função do PIBpc. O comportamento da renda per capita é 

compatível com a previsão da teoria econômica de utilidade marginal decrescente, isto é, a renda 

nacional traz bem-estar a taxas decrescentes, que se tornam insignificantes a partir de cerca de 

US$28.500 anuais de 2000 (ou US$33.910 de 2007). Este resultado está de acordo com as 

evidências apresentadas por Helliwell (2002) e Frey e Stutzer (2002). Notamos ainda que a 

maioria dos países do grupo OCDE e todos do grupo ESCAN (Escandinávia) apresentam renda 

per capita similares e até superiores que este nível, enquanto todos os países das outras regiões 

estão abaixo deste nível. 

 

GRÁFICO 12 – Efeito Marginal da PIB e do Crescimento  
 

 
 

                                                                                                                                                              
38 Os dados preferem o PIB no nível e não em logaritmo.  
39 US$1000 de 2000 são equivalentes a cerca de US$1190 de 2007. 
40 O problema da simultaneidade, apesar de importante, não é abordado neste trabalho. Primeiramente, porque, ao 
mesmo tempo em que existe uma possibilidade de simultaneidade na determinação entre renda e bem-estar, não 
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Para começarmos a explorar a dinâmica dos dados e checar a robustez dos resultados, a 

especificação II testa a mesma hipótese da I usando o PIBpc defasado. Os coeficientes 

encontrados são muito parecidos com os da especificação anterior, de forma que o efeito do PIB 

defasado sobre o bem-estar também é bem definido. Isso nos dá um certo grau de confiança em 

relação à interpretação da relação de causalidade entre PIB e bem-estar, visto os possíveis 

problemas de simultaneidade. Por outro lado, um tratamento mais profundo desta questão exige 

mais pesquisas e bancos de dados mais abrangentes. Na próxima especificação, incluímos tanto o 

PIBpc no nível quanto sua primeira defasagem (o que é uma versão não-restrita da inclusão da 

PIBpc no nível e sua variação) de maneira a encontrar pistas acerca da importância relativa dos 

efeitos permanentes e temporários da renda. Os coeficientes são todos significantes a 1% e 

sugerem efeitos interessantes. O nível do PIB aparece com efeitos positivos e decrescentes, 

enquanto sua defasagem aparece com efeitos negativos que vão se aproximando de zero, 

evidenciando o fenômeno do hábito. Ao resolvermos a equação implícita de longo prazo, o efeito 

marginal de longo prazo do PIBpc é positivo e similar em valor absoluto (igualdade não pode ser 

rejeitada) ao coeficiente do PIBpc da especificação V. Assim, como apontado por Di Tella et al. 

(2003), esta estimativa pontual é inconsistente com a idéia da adaptação completa, isto é, a idéia 

de que os indivíduos se ajustam inteiramente em relação aos seus níveis de renda após um tempo 

e somente derivam bem-estar dos aumentos da renda. Primeiramente, o bem-estar subjetivo 

aparece correlacionado de maneira robusta com o PIB per capita corrente, consistente com a 

teoria econômica. Em segundo lugar, o sinal negativo do efeito da defasagem do PIBpc sobre o 

bem-estar é consistente com as teorias de adaptação discutidas anteriormente nas quais os 

benefícios do crescimento econômico se dissipam no tempo.  

A questão da quantificação do fenômeno da adaptação é mais complexa e provavelmente exigirá 

dados mais confiáveis e em séries de tempo mais longas. Podemos, entretanto, fazer algum tipo 

de conjecturas a partir dos dados que temos. Uma medida possível do fenômeno do hábito é o 

parâmetro γ do PIB per capita defasado, que aparece na função utilidade (já apresentada na seção 

3.2.1): 

                                                                                                                                                              
existem evidências claras nesta direção. Em segundo lugar, a literatura ainda não vislumbra quais variáveis podem 
ser usadas como possíveis instrumentos.  
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onde ct significa consumo no período t e (1-ht) é o lazer. Caso γ=1 existe adaptação completa, 

enquanto 0<γ<1 indicaria existência de um processo de adaptação imperfeito, sugerindo que 

apesar de parte do efeito se dissipar, o crescimento econômico teria condições de proporcionar 

ganhos permanentes de bem-estar. De acordo com Layard (2005), este parâmetro γ pode ser 

compreendido como o efeito do consumo defasado sobre o efeito do consumo corrente. De 

acordo com a especificação III, a medida γ é aproximadamente 0,97. Este valor é incrivelmente 

alto, muito próximo à adaptação completa. De fato, este valor é muito mais elevado do que o 

assumido por Layard (2005) e encontrados por Di Tella et al. (2002). Clark (1999) demonstra 

que a satisfação com o trabalho apresenta correlação forte e positiva com mudanças no salário, 

mas não está relacionada ao nível do salário. De fato, altos valores para a variável γ indicam o 

caminho para compreendermos a razão por trás do fato de que os níveis de felicidade reportados 

se mantiveram estáveis enquanto o padrão de vida subiu tanto ao longo das últimas décadas, pelo 

menos nos países da OCDE (ver Gráfico 3 na seção 3.2.2). Por outro lado, o fato do nível do PIB 

também ter um impacto positivo no bem-estar (como vimos a partir do efeito de longo prazo do 

PIB), além do efeito de curto prazo, indica que os ganhos de bem-estar trazidos pelo crescimento 

do nível do PIB per capita experimentado por esses países possam ter sido compensados 

negativamente pelo aumento observado dos divórcios, crimes, etc. 

 

5.2.1 Custo das Recessões 

Quando questionados sobre os custos de recessões econômicas, a maioria dos economistas 

associa tais custos à pequena queda associada do produto. Este presente trabalho segue uma 

estratégia diferente, utilizando dados de felicidade. Assim como Di Tella et al. (2003), 

exploramos os dados de bem-estar subjetivo para testar formalmente a existência de custos 

adicionais causados pelas recessões, além daqueles captados pela queda da renda e do 

desemprego individual. Isto é feito através da comparação o efeito marginal do PIB per capita 

com o efeito marginal da taxa de desemprego sobre o bem-estar, isto é, calculamos a taxa 

marginal de substituição entre PIB per capita e desemprego.  



 

 

88 
 

 
 
 

 

De acordo com a especificação I da Tabela 10, o PIB per capita tem um efeito positivo e bem 

definido no bem-estar reportado. Como já dito, um aumento de US$1.000 do ano 2000 (ou 

US$1.190 de 2007) aumenta a probabilidade de satisfação máxima com a vida em 0,0038 ponto 

percentual. Uma recessão que cause um aumento de 2 pontos percentuais na taxa de desemprego, 

da média de 9,5% para 11,5%, teria um custo de cerca de US$450 per capita em dólares de 2007. 

Este resultado implica que, para manter a utilidade constante frente ao aumento da taxa de 

desemprego citado, cada pessoa teria que receber uma compensação anual de US$450, além da 

compensação direta pela queda do PIB per capita41. Entretanto, este valor deve ser pago a todos 

os cidadãos, e não somente aos que perderam seus empregos, de forma que tais cálculos ainda 

subestimam de certa forma os custos do desemprego. Os indivíduos que de fato ficaram 

desempregados durante a recessão enfrentam uma perda extra de 0,0357 (referente ao efeito 

marginal não-reportado da variável de desemprego individual da especificação V da Tabela 10), 

que representa cerca de US$10.950 em dólares de 2007. Dessa forma, enquanto a taxa de 

desemprego traz custos psíquicos equivalentes a US$450 para o cidadão médio, o cidadão que 

perde o emprego devido à recessão tem uma queda no bem-estar equivalente a US$11.400. 

Estas evidências estabelecem a noção que o desemprego na economia tem efeitos negativos sobre 

o bem-estar mesmo daqueles que continuam empregados. Uma explicação possível para tal 

resultado é o efeito do medo do desemprego. Outra explicação possível é o surgimento da 

percepção que possíveis aumentos da taxação poderão ocorrer para financiar transferências de 

renda associadas ao seguro-desemprego. Vemos, portanto, que os efeitos indiretos do 

desemprego, quando somados aos efeitos diretos que recaem sobre as pessoas que se tornam 

desempregadas, resultam em custos substanciais das recessões econômicas em termos de bem-

estar. Isto vai contra a visão que o desemprego envolve apenas os custos de uma economia 

funcionando abaixo do pleno emprego. O efeito do aumento do desemprego sobre um indivíduo 

que perde de fato o emprego é quase 25 vezes maior que o efeito sentido por aquele que 

permanece empregado. Entretanto, o efeito indireto do desemprego é maior no agregado, pois 

atinge um número muito maior de pessoas. Segundo Di Tella et al. (2003), o método padrão dos 

                                                 
41 Tais cálculos assumem implicitamente que a utilidade é linear no segmento relevante, de forma que a margem seja 
igual à média. 
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economistas de avaliar a desutilidade do desemprego através de seus custos pecuniários, isto é, 

pela perda de renda associada, está incompleto, pois acaba por subestimar o custo total em termos 

de bem-estar que, segundo estes resultados, parecem ser predominantemente não-pecuniários. 

 

5.2.2 Trade-off entre Inflação e Desemprego 

A Tabela 10 apresenta duas especificações, IV e V, que visam verificar empiricamente a 

existência da Função de Bem-Estar Social definida sobre a inflação π e o desemprego u, hipótese 

largamente assumida na teoria macroeconômica moderna. Isto é particularmente útil na 

abordagem da taxa natural de desemprego. De acordo com a teoria macroeconômica, não existe 

curva de Phillips de longo prazo. Como as estimações revelam as preferências, nossa 

metodologia nos permite estimar os parâmetros de tal função W(π, u), isto é, os pesos relativos 

destas variáveis no bem-estar, que por sua vez servem como subsídio informacional para o Banco 

Central determinar o caminho desinflacionário ótimo de curto prazo. Em ambas as 

especificações, tanto a inflação quanto o desemprego entram com efeitos negativos e 

decrescentes na função de bem-estar, ao mesmo tempo em que o PIBpc entra com os coeficientes 

similares aos da especificação I. A inclusão do produto per capita não parece alterar 

significantemente os coeficientes. A especificação IV serve como base, então, para nossa análise 

gráfica, que mostra como a probabilidade prevista média de um indivíduo reportar satisfação 

máxima com a vida varia em função do desemprego e inflação. Podemos ver claramente no 

gráfico abaixo, como o efeito negativo do desemprego e da inflação tem impactos decrescentes, 

sendo que o primeiro apresenta grau de convexidade maior que o segundo. 

Os efeitos do desemprego e inflação, que na coluna IV da Tabela 10 têm coeficientes de -0,165 e 

-0,015, e termos quadráticos de 0,612 e 0,001, respectivamente, são estatisticamente diferentes de 

zero a níveis convencionais de significância. Com o objetivo de vermos com maior nitidez a não-

linearidade42 e a magnitude de tais efeitos, devemos ser claros acerca das unidades de medida 

utilizadas. Considere, por exemplo, o impacto do aumento de 2 pontos percentuais na taxa de 

                                                 
42 Utilizando dados de países da Europa Ocidental., Di Tella et al. (2001) não encontram evidências da existência de 
efeitos não-lineares do desemprego e inflação.  
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desemprego, da média amostral de 9,5% para 11,5%. De acordo com nossas estimativas da 

coluna IV e levando os efeitos não-lineares, este aumento diminuiria a probabilidade de um 

indivíduo reportar o maior nível de satisfação com a vida em 0,001 ponto percentual, onde 0,001 

= 0,02 x (-0,165 + 2 x 0,612 x 0,095). Este efeito não é desprezível. Ele é equivalente a uma 

queda do número de pessoas pertencentes à categoria de satisfação máxima com a vida, de 14% 

para 13,9% da população. Um aumento similar na taxa de inflação também de 2 pontos 

percentuais, a partir da média, diminuiria a probabilidade de um indivíduo reportar o maior nível 

de satisfação com a vida em 0,00029 unidade. 

 

GRÁFICO 13 – Efeito Marginal do Desemprego e da Inflação 
 

       
 

Para calcular o trade-off entre desemprego e inflação, mantendo a utilidade constante, assumimos 

que a utilidade é linear no intervalo relevante, de forma que a margem seja igual à média. Dessa 

forma, estaremos medindo a inclinação da curva de indiferença, o que nos leva a taxa marginal de 

substituição entre desemprego e inflação. Ao levarmos em conta as não-linearidades e as médias 

amostrais do desemprego e inflação, chegamos a um trade-off inflação-desemprego de 3,38, a 

partir da especificação IV. Isto significa que um aumento de 1 ponto percentual na taxa de 

desemprego poderia ser compensado, em termos de bem-estar, por uma queda de cerca de 3,38 

pontos percentuais na inflação. Ao controlarmos por PIBpc, a taxa marginal de substituição sobe 

para aproximadamente 5. 
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Como já destacado por Di Tella et al. (2001), poderia-se argumentar que os cálculos acima 

subestimam os custos reais do desemprego. De fato, além do efeito da taxa de desemprego, existe 

o custo psíquico dos indivíduos que realmente perdem o emprego, que é captado pela variável 

microeconômica de situação profissional. Dessa forma, um aumento de 1 ponto percentual do 

desemprego pode afetar o bem-estar social por dois canais distintos: pela via direta, na qual 

reside grande custo psíquico enfrentado pelos indivíduos que compõe este 1% que realmente 

perde o emprego, e pela via indireta, que atinge todos os cidadãos, na média. Este segundo canal 

pode ser pensado como o “medo do desemprego”. Dessa forma, o custo total em termos de bem-

estar proveniente de um aumento da taxa de desemprego é dado pela soma dos efeitos associados 

aos dois canais citados. Considere o mesmo aumento sugerido anteriormente, de 9,5% para 

11,5% na taxa de desemprego. Neste caso, um componente é o efeito marginal negativo do 

desemprego individual 0,0357 multiplicado por 2 por cento da população economicamente 

ativa43 que realmente se tornou desempregada, o que resulta em 0,00046. Somando-se este efeito 

ao medo do desemprego que já foi calculado acima, de 0,001, temos 0,00146. Isso quer dizer que 

um aumento proposto na taxa de desemprego tem um custo total suficiente para causar uma 

queda do número de pessoas pertencentes à categoria de satisfação máxima com a vida de 14% 

para 13,85% da população. Dessa forma, a taxa marginal de substituição entre inflação e 

desemprego passa de 3,38 para 5. Este resultado é qualitativamente similar ao encontrado por Di 

Tella et al. (2001), que calcula um valor aproximadamente 1,7. Apesar da diferença entre as 

expectativas ser de magnitude considerável, ambas apontam para a mesma conclusão, de que o 

desemprego tem um custo em termos de bem-estar mais expressivo que a inflação. A diferença 

de magnitudes entre as duas estimativas era esperada, pois neste estudo utilizamos dados de 

países de todos os continentes e em diferentes estágios de desenvolvimento, enquanto o primeiro 

utiliza somente dados de países da Europa Ocidental. 

 

5.2.3 Regressividade do Imposto Inflacionário 

Da mesma maneira que fizemos com o desemprego, podemos calcular a taxa marginal de 
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substituição entre inflação e PIB per capita de forma a estimar o valor monetário associado ao 

seu custo psíquico. Supondo uma elevação de 2 pontos percentuais na taxa de inflação a partir da 

média amostral, cada indivíduo teria de receber em média US$74 dólares (US$88 em dólares de 

2007). Entretanto, esses custos podem não ser uniformemente distribuídos entre os indivíduos de 

uma mesma sociedade. A idéia por traz disso é a visão de que o imposto inflacionário, que 

consiste na receita advinda da quantidade de moeda emitida além do crescimento do produto real, 

tem um impacto diferente em indivíduos diferentes, de acordo com a composição de seu 

portfolio. Os mais ricos, por exemplo, apresentam maior probabilidade de acesso aos 

instrumentos financeiros de proteção contra a inflação, enquanto as carteiras de menor porte dos 

mais pobres costumam ter uma fração maior em moeda corrente. De fato, Kennickell et al. 

(1997) mostram que, nos EUA, indivíduos com renda mais elevada utilizam cheques e papel 

moeda como meio de troca em frações menores do total de suas transações do que aqueles com 

renda mais baixa. 

O fato dos custos da inflação serem mais facilmente evitados pelos ricos contribui para a idéia de 

que o imposto inflacionário seja considerado um imposto regressivo, pois redistribui dinheiro dos 

pobres para os ricos, sugerindo uma correlação positiva entre inflação e desigualdade. Easterly e 

Fischer (2000) mostram que a participação dos pobres no PIB está negativamente correlacionada 

com inflação. Rezende (1998) encontra evidências de que a desigualdade de renda aumentou no 

Brasil durante o período inflacionário dos anos 80 e declinou com o plano Real implementado em 

1994-1996, que estabilizou a moeda. Existem outras evidências indiretas sobre a regressividade 

do imposto inflacionário, a partir de dados de survey, tais como: a probabilidade de se adotar 

tecnologias financeiras que protegem contra os efeitos da inflação depende da renda familiar 

(Mulligan e Sala-i-Martin, 2000); os pobres costumam citar mais freqüentemente a inflação como 

uma grande preocupação nacional (Easterly e Fischer 2000). 

A Tabela 11 traz novas evidências acerca da regressividade do imposto inflacionário. Ao 

medirmos diretamente o bem-estar subjetivo das pessoas através de dados de survey, vemos que o 

impacto negativo da inflação sobre o bem-estar já notado anteriormente varia com a renda. 

                                                                                                                                                              
43 Como população economicamente ativa, consideramos os indivíduos que se disseram empregados, autônomo ou 
desempregados, que representam cerca de 65% da amostra. 
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Começamos com a especificação I que simplesmente adiciona à especificação microeconômica a 

taxa de inflação e suas interações com as dummies de decil de renda. A segunda especificação 

inclui as dummies de efeitos regionais e temporais, enquanto a terceira e quarta incluem ainda as 

outras variáveis macroeconômicas do estudo, como desemprego e PIB per capita, como forma de 

evitar um possível viés de exclusão de variável relevante. Por fim, a especificação V inclui o 

termo quadrático da inflação e suas respectivas interações. Todas as especificações mantêm o 

impacto negativo e significante da inflação sobre o bem-estar, enquanto as interações indicam 

que o impacto negativo diminui com a renda. A similaridade dos resultados dentre as 

especificações demonstra a robustez dos resultados, e variam pouco mesmo com a inclusão das 

dummies regionais e temporais e os controles macroeconômicos.  

A partir dos coeficientes apresentados, podemos refazer os cálculos da compensação monetária 

pelo aumento de 2 pontos percentuais na taxa de inflação, mas agora especificamente para cada 

decil de renda. A partir do Gráfico 14, vemos que a distribuição do custo do aumento da inflação, 

que na média é de US$88, depende fortemente da renda individual. A correlação entre impacto 

marginal da inflação e renda é clara. A renda extra necessária para mantermos a utilidade 

constante, frente ao aumento da inflação, de um indivíduo pertencente ao primeiro e segundo 

decil é, respectivamente, US$364 e US$192 em dólares de 2007. Por outro lado, indivíduos dos 

decis intermediários apresentam custos pequenos. Já os indivíduos dos três decis mais ricos 

apresentam compensação positiva, isto é, eles se beneficiam da transferência de renda gerada pela 

inflação. 

 

TABELA 11 – O impacto da inflação de acordo com a renda  
   

VARIAVEL I II III IV V 
      

Inflação  . -0,0313** -0,0132** -0,0124** -0,0105** -0,0690** 
 (0,0028) (0,0023) (0,0023) (0,0023) (0,0081) 

Inflação x 2ºdecil  . -0,0002 0,0004 -0,0001 0,0004 0,0422** 
 (0,0036) (0,0030) (0,0030) (0,0030) (0,0095) 

Inflação x 3ºdecil  . 0,0106** 0,0079** 0,0073** 0,0077** 0,0607** 
 (0,0034) (0,0029) (0,0029) (0,0029) (0,0094) 

Inflação x 4ºdecil  . 0,0082** 0,0069** 0,0065* 0,0067* 0,0493** 
 (0,0033) (0,0028) (0,0028) (0,0028) (0,0094) 

Inflação x 5ºdecil  . 0,0065* 0,0050* 0,0047 0,0050 0,0661** 
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 (0,0032) (0,0027) (0,0027) (0,0027) (0,0096) 
Inflação x 6ºdecil  . 0,0086** 0,0077** 0,0075** 0,0077** 0,0563** 

 (0,0034) (0,0029) (0,0029) (0,0029) (0,0103) 
Inflação x 7ºdecil  . 0,0098** 0,0095** 0,0094** 0,0096** 0,0764** 

 (0,0033) (0,0028) (0,0028) (0,0028) (0,0105) 
Inflação x 8ºdecil  . 0,0122** 0,0127** 0,0125** 0,0127** 0,0949** 

 (0,0031) (0,0026) (0,0026) (0,0026) (0,0104) 
Inflação x 9ºdecil  . 0,0152** 0,0141** 0,0141** 0,0139** 0,1162** 

 (0,0033) (0,0029) (0,0029) (0,0029) (0,0125) 
Inflação x 10ºdecil  . 0,0151** 0,0128** 0,0129** 0,0124** 0,0986** 

 (0,0032) (0,0028) (0,0028) (0,0028) (0,0182) 
PIBpc  . - - 0,0055** 0,0057** 0,0057** 

   (0,0004) (0,0004) (0,0004) 
PIBpc

2  . - - -0,0001** -0,0001** -0,0001** 
   (0,0000) (0,0000) (0,0000) 

Desemprego  . - - - -0,2657** -0,2641** 
    (0,0343) (0,0362) 

Desemprego2  . - - - 0,9499** 0,9193** 
    (0,1023) (0,1135) 
      
Inflação2  . - - - - 0,0060** 

     (0,0008) 
Inflação2 x 2ºdecil  . - - - - -0,0042** 

     (0,0009) 
Inflação2 x 3ºdecil  . - - - - -0,0055** 

     (0,0009) 
Inflação2 x 4ºdecil  . - - - - -0,0043** 

     (0,0009) 
Inflação2 x 5ºdecil  . - - - - -0,0063** 

     (0,0009) 
Inflação2 x 6ºdecil  . - - - - -0,0050** 

     (0,0010) 
Inflação2 x 7ºdecil  . - - - - -0,0069** 

     (0,0010) 
Inflação2 x 8ºdecil  . - - - - -0,0084** 

     (0,0010) 
Inflação2 x 9ºdecil  . - - - - -0,0103** 

     (0,0012) 
Inflação2 x 10ºdecil  . - - - - -0,0086** 

     (0,0017) 
      

OBSERVAÇÕES  . 116123 116123 116123 116123 116123 
DUMMY ANO  . - X X X X 

DUMMY GRUPO  . - X X X X 
CONTROLES MICRO  . X X X X X 

      
Efeitos Marginais calculados a partir do modelo de Probit Ordenado. Variável dependente é a satisfação com a vida, 
que varia de 1 a 10. Os desvios-padrão são robustos. *significante a 5% **significante a 1% 

 

 

 



 

 

95 
 

 
 
 

 

 

GRÁFICO 14 – Custo da inflação para cada decil de renda 
 

 
 

 

5.2.4 Liberdade Econômica e Liberdade Política 

A análise descritiva dos dados apresentada na seção 4 oferece evidências claras da existência da 

utilidade processual44 derivada da Liberdade Econômica (LE) e Liberdade Política (LP). Uma 

análise microeconométrica poderá nos trazer indícios de que este resultado é robusto e sobrevive 

a testes mais sofisticados. Mais uma vez, utilizamos nossa estratégia de regredir a variável de 

satisfação com a vida contra a variável de interesse (liberdade), controlando pelas características 

individuais e também por variáveis macroeconômicas e dummies regionais de modo a isolar o 

efeito da liberdade sobre o bem-estar. 

A partir de nosso modelo de Probit Ordenado, que se faz necessário devido à natureza ordinal da 

variável dependente, calculamos os efeitos marginais apresentados na Tabela 12. Iniciamos a 

análise com a especificação I que inclui apenas o índice de LE e os controles microeconômicos. 

                                                 
44 Tradução do autor do termo em inglês “procedural utility”. Enquanto a teoria econômica tradicional afirma que os 
indivíduos derivam utilidade somente dos resultados, a teoria da utilidade processual argumenta que as pessoas se 
importam com os processos e condições que levam a estes resultados, tais como processos políticos e suas 
instituições. 
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O coeficiente 0,0342 da LE é positivo e estatisticamente significante. Isso significa que um 

aumento marginal de uma unidade no índice de LE aumenta a probabilidade de ser muito 

satisfeito com a vida em 3,42 pontos percentuais. Esse efeito é de grande magnitude. Ao 

incluirmos as dummies temporais e regionais este efeito se mantém positivo e significante, se 

reduzindo, porém, em dois terço. Mesmo com tal redução, o efeito capturado da utilidade 

processual é de grandeza considerável. Ao considerarmos a variação máxima existente na 

amostra de 5,2 pontos, isto é, quando os cidadãos da Ucrânia em 1996 (com o menor índice de 

LE igual a 3,4) são comparados, ceteris paribus, aos cidadãos dos EUA em 1999 (com o maior 

índice igual a 8,6), vemos que o efeito de tal variação da LE é equivalente em termos de bem-

estar a um aumento da renda individual do último decil para o sexto decil. Já na especificação III, 

incluímos os controles macroeconômicos. Tanto a inflação, quanto o desemprego e o PIB per 

capita entram com os sinais esperados e iguais aos das regressões anteriores. O coeficiente da LE 

continua positivo, porém torna-se insignificante. A especificação IV inclui um termo quadrático. 

Os coeficientes indicam a ocorrência de um fato interessante: a LE tem um efeito convexo bem 

definido sobre o bem-estar, isto é, a baixos níveis de liberdade o efeito marginal é negativo. 

Porém, a partir de níveis intermediários, por volta de 5 numa escala de 1 a 10, incrementos na LE 

parecem ter efeitos marginais positivos e crescentes.  

Ao passarmos para a especificação V, vemos a inclusão de um termo de interação entre PIB per 

capita e o índice de LE. O coeficiente da LE torna-se negativo da ordem de -0,0127 e o 

coeficiente da variável de interação é 0,0018. A correta interpretação das estimativas, neste caso, 

é que os ganhos em termos de bem-estar advindos da utilidade processual somente aparecem a 

partir de um nível mínimo de desenvolvimento econômico, por volta dos US$7.000 dólares per 

capita. Cabe aqui um esclarecimento: os resultados aqui discutidos valem ceteris paribus, isto é, 

independem do impacto do aumento do crescimento econômico, já estabelecido pela literatura 

especializada, causado pelo aumento dos níveis de Liberdade Econômica. Eles indicam que os 

aumentos nos níveis da LE geram ganhos diretos de bem-estar através da utilidade processual 

quando os países passam de um estágio inicial de desenvolvimento, além dos ganhos indiretos 

via desenvolvimento econômico. 
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Por fim, a análise do efeito de cada subcomponente do índice de LE sobre o bem-estar traz 

resultados intrigantes. Na especificação VI, incluímos as variáveis referentes a cada um dos cinco 

componentes do índice de liberdade econômica, controlando para PIBpc, desemprego e inflação. 

Os coeficientes associadas às Áreas 1 (Tamanho do Governo: Gastos, Impostos e Empresas 

Estatais), Área 2 (Estrutura Legal e Segurança dos Direitos de Propriedade) e Área 3 (Acesso à 

Moeda Estável) aparecem com sinal negativo. Por outro lado, as Áreas 4 (Abertura Comercial) e 

5 (Regulação do Mercado de Crédito, Trabalho e Empresas) apresentam coeficientes positivos, 

significantes e de maior magnitude de que os três primeiros. Os controles macroeconômicos 

exibem coeficientes significantes e de sinais e magnitudes condizentes com a literatura (ver Di 

Tella et al. 2003). De fato, é fácil compreendermos que uma maior abertura comercial aumenta a 

variedade de produtos numa economia e tenda a aumentar a concorrência e baixar preços, 

aumento o bem-estar dos consumidores. Da mesma maneira, uma menor regulação dos mercados 

deve facilitar e diminuir os custos das transações econômicas de uma maneira geral, gerando 

ganhos de bem-estar.  

Uma possível explicação para o sinal negativo da Área 1 (Tamanho do Governo) está no papel 

das “falhas de mercado” causadas pelo comportamento humano, principalmente associadas à 

rivalidade e ao hábito, discutidos na seção 3.2.1. A partir do esboço do modelo de escolha entre 

trabalho e lazer exposto naquela seção que incorpora tais fenômenos, vemos que a taxação que 

maximiza o bem-estar não é nula (evitando distorções) como geralmente se considera nos livros 

de economia do setor público. As evidências preliminares disponíveis, inclusive as já 

apresentadas no presente trabalho, indicam que o percentual de tal imposto ótimo de magnitude 

considerável, indicando que governos que definem faixas de imposto de renda mais elevadas 

podem estar, de fato, contribuindo para a maximização do bem-estar da população. Além disso, 

Estados maiores tendem a oferecer mais serviços que constituem redes de proteção social que 

podem aumentar a percepção de segurança das pessoas. A interpretação dos impactos negativos 

associados às Áreas 2 e 3 não nos parece clara no momento e deve ser melhor estudada em 

estudos futuros, quando mais dados estiverem disponíveis.  
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TABELA 12 – Liberdade Econômica e Felicidade 
       

VARIAVEL I II III IV V VI 
       

Liberdade Econ.  . 0,034** 0,012** 0,0022 -0,0426** -0,0127** - 
 (0,0006) (0,0010) (0,0014) (0,0069) (0,0017)  

Liberdade Econ.  . - - - 0,0037** - - 
    (0,0006)   

PIBpc x LE  . - - - - 0,0018** - 
     (0,0001)  

Área 1  . - - - - - -0,0105** 
      (0,0010) 

Área 2  . - - - - - -0,0089** 
      (0,0013) 

Área 3  . - - - - - -0,0068** 
      (0,0007) 

Área 4  . - - - - - 0,0122** 
      (0,0009) 

Área 5  . - - - - - 0,0144** 
      (0,0015) 

PIBpc  . - - 0,0053** 0,0056** -0,0052** 0,0050** 
   (0,0005) (0,0005) (0,0008) (0,0006) 

PIBpc
2  . - - -0,0001** -0,0001** -0,0002** -0,0001** 

   (0,0000) (0,0000) (0,0000) (0,0000) 
Desemprego  . - - -0,3429** -0,3255** -0,3850** -0,4017** 

   (0,0429) (0,0430) (0,0430) (0,0434) 
Desemprego2  . - - 1,3905** 1,3922** 1,6026** 1,1066** 

   (0,1537) (0,1537) (0,1547) (0,1555) 
Inflação  . - - -0,0220** -0,0344** -0,0416** -0,0798** 

   (0,0047) (0,0051) (0,0049) (0,0061) 
Inflação2  . - - 0,0017** 0,0029** 0,0035** 0,0072** 

   (0,0005) (0,0005) (0,0005) (0,0006) 
      

OBSERVAÇÕES  . 110378 110378 110378 110378 110378 110378 
DUMMY ANO  . - X X X X X 

DUMMY GRUPO  . - X X X X X 
CONTROLES MICRO  . X X X X X X 

       
Efeitos Marginais calculados a partir do modelo de Probit Ordenado. Variável dependente é a satisfação com a vida, que 
varia de 1 a 10. As variáveis area1-area5 são os subcomponentes do índice de Liberdade Econômica (ver capítulo 4). Os 
desvios-padrão são robustos. *significante a 5% **significante a 1% 

 

Partimos, então, para a análise da associação entre Liberdade Política e bem-estar subjetivo. Os 

coeficientes apresentados na Tabela 13, similar à Tabela 12, sugerem uma relação parecida com a 

verificada no caso da Liberdade Econômica. Novamente, os coeficientes das especificações I e II 

mostram uma associação positiva e significante entre LP e felicidade. Este sinal torna-se negativo 

ao incluirmos os controles macroeconômicos, porém deixa de ser significante. As especificações 

V e VI indicam um padrão similar à Liberdade Econômica. A Liberdade Política apresenta um 
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efeito convexo bem definido sobre o bem-estar, sendo que, a partir de níveis intermediários (por 

volta de 6 numa escala de 1 a 10), incrementos na LP parecem ter efeitos marginais positivos e 

crescentes (vide Gráfico 14). Da mesma maneira, a inclusão de um termo de interação entre PIB 

per capita e o índice de LP indica que os ganhos em termos de bem-estar advindos da utilidade 

processual somente aparecem a partir de US$3.000 dólares per capita, valor abaixo do verificado 

para a LE. Esse efeito pode ser visto mais claramente no Gráfico 14 que traz a média das 

probabilidades previstas de máxima satisfação com a vida acordo com diferentes níveis de LE e 

LP. 

 

TABELA 13 – Liberdade Política e Felicidade 
       

VARIAVEL I II III IV V VII 
       
Liberdade Política  .  0,0123** 0,003** -0,0021 -0,0165** -0,0040** - 

 (0,0003) (0,0005) (0,0050) (0,0018) (0,0006)  
Liberdade Política2  . - - - 0,0013  - 

    (0,0001)   
PIBpc x LP  . - - - - 0,0012** - 

     (0,0001)  
Liberdades Civis  . - - - - - -0,0077** 

      (0,0010) 
Direito Políticos  . - - - - - 0,0037** 

      (0,0007) 
PIBpc  . - - 0,0066** 0,0056** -0,0044** 0,0075** 

   (0,0005) (0,0005) (0,0011) (0,0005) 
PIBpc

2  . - - -0,0002** -0,0001** -0,0002** -0,0002** 
   (0,0000) (0,0000) (0,0000) (0,0000) 

Desemprego  . - - -0,3806** -0,3491** -0,3533** -0,4103** 
   (0,0437) (0,0440) (0,0438) (0,0439) 

Desemprego2  . - - 1,5818** 1,3938** 1,5826** 1,6132** 
   (0,1616) (0,1628) (0,1615) (0,1617) 

Inflação  . - - -0,0285** -0,0229** -0,0238** -0,0383** 
   (0,0041) (0,0042) (0,0042) (0,0043) 

Inflação2  . - - 0,0024** 0,0019** 0,0019** 0,0033** 
   (0,0004) (0,0004) (0,0004) (0,0004) 
       

OBSERVAÇÕES  . 110378 110378 110378 110378 110378 110378 
DUMMY ANO  . - X X X X X 

DUMMY GRUPO  . - X X X X X 
CONTROLES MICRO  . X X X X X X 

       
Efeitos Marginais calculados a partir do modelo de Probit Ordenado. Variável dependente é a satisfação com a vida, que 
varia de 1 a 10. As variáveis “direitos políticos” e “liberdades civis” são os subcomponentes do índice de Liberdade Política 
(ver capítulo 4). Os desvios-padrão são robustos. *significante a 5% **significante a 1% 
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GRÁFICO 14 – Liberdade Econômica, Liberdade Política e Felicidade 
 

       
 

 

A especificações VI traz os resultados da análise dos efeitos de cada um dos dois sub-

componentes da Liberdade Política: as liberdades civis e os direitos políticos. Vemos que em 

ambas as especificações, com ou sem controles macroeconômicos, o efeito positivo e significante 

sobre o bem-estar dos direitos políticos, que incluem o direito de votar em eleições livres, 

competir por cargos públicos, tornar-se membro de organizações e partidos políticos, etc., 

parecem muito bem definidos e robustos. Já o coeficiente das liberdades civis apresenta-se 

negativo, ao incluirmos os controles macroeconômicos. Acreditamos que o fato do coeficiente de 

liberdades civis aparecer negativo deve-se muito mais ao altíssimo grau de correlação entre este 

sub-componente da liberdade política e os direitos políticos, do que a uma verdadeira relação 

causal negativa entre liberdades civis e bem-estar. De fato, a correlação entre os dois sub-

componentes é da ordem de 0,94. 
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6. CONCLUSÃO 

 
O presente trabalho encontra evidências do papel das principais variáveis macroeconômicas e da 

liberdade sobre a felicidade dos indivíduos. Usando micro-dados de surveys de bem-estar 

subjetivo para mais de cem mil pessoas de 74 países, estimamos um modelo de Probit Ordenado. 

Baseados numa especificação microeconométrica de bem-estar padrão na literatura, vemos que a 

macroeconomia tem um papel importante na determinação do bem-estar. Mesmo após controlar 

por efeitos regionais, tempo e características individuais, o PIB per capita apresenta efeitos 

positivos e decrescentes sobre o bem-estar reportado. Além disso, analisamos a importante 

questão conceitual sobre a importância temporária versus permanente do produto sobre o bem-

estar. Após examinar algumas especificações, concluímos que existem evidências dos dois tipos 

de efeito, de maneira que parte dos ganhos de bem-estar proveniente do crescimento econômico 

parece desaparecer com o tempo, sugerindo uma forte adaptação das pessoas. Este resultado, 

entretanto, não é definitivo e exigirá novos testes com séries de dados mais longas e abrangentes. 

Os custos das recessões parecem ser maiores do que a simples queda de renda e aumento do 

desemprego. Estimamos que um aumento na taxa de desemprego traz custos psíquicos 

equivalentes a US$450 para o cidadão médio. Estas evidências estabelecem a noção que o 

desemprego na economia tem efeitos negativos sobre o bem-estar mesmo daqueles que 

continuam empregados. Uma explicação possível para tal resultado é o efeito do medo do 

desemprego. Para os que realmente perdem o emprego, o custo das recessões é de cerca de 

US$11.400. A teoria econômica padrão tende a ignorar o que parecem ser importantes custos 

psíquicos. Tanto o desemprego quanto a inflação parecem diminuir significativamente o bem-

estar, o que corrobora a existência da Função de Bem-Estar Social. Além disso, o desemprego 

parece ter um peso relativo maior, o que indica que as pessoas estariam dispostas a trocar um 

aumento de 1% no desemprego por uma queda de 3% a 5% na taxa de inflação. Por fim, os 

custos de inflação, que na média é de cerca de US$88, recaem especialmente sobre os pobres, 

culminando em US$364 para os indivíduos do decil de renda mais baixo, sugerindo a natureza 

regressiva do imposto inflacionário. 

Encontramos evidências também de que as pessoas parecem derivar utilidade das condições e 
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processos que levam aos resultados econômicos, além da utilidade derivada propriamente dos 

resultados. Chamamos este tipo de utilidade de utilidade processual. As pessoas preferem viver 

em ambientes políticos e econômicos mais livres, onde elas tenham mais possibilidades de 

escolha.A principal consequência teórica deste tipo de evidência é que o fato das pessoas se 

importarem com processos de escolha viola o axioma fundamental da monotonicidade, de forma 

que a avaliação do comportamento individual a partir de uma perspectiva tradicional levaria 

necessariamente a uma representação inconsistente das preferências. A utilidade processual é 

incompatível com a teoria da utilidade esperada.  
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