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Brasileiros têm o mais alto índice de felicidade fu tura do mundo

Não Assinado

SÃO PAULO – Quando o assunto é a felicidade, os brasileiros se destacam. Um índice 
divulgado pelo Centro de Políticas Sociais da FGV (Fundação Getúlio Vargas) na 
quarta-feira (7), que tenta identificar qual será o nível de satisfação com a vida em 5 
anos, colocou o Brasil na primeira posição, superando qualquer outro país do mundo.

O IFF (Índice de Felicidade Futura) do Brasil foi de 8,6, superando países como 
Dinamarca (8,1), Irlanda (8), Suíça (7,8), Reino Unido (7,7) e Áustria (7,5). Os piores 
índices foram detectados em países como Grécia (5,3), Portugal (5,2), Macedônia (5) e 
República Árabe da Síria (4,7).

De acordo com o estudo, o resultado permite “reconciliar duas qualificações atribuídas ao
Brasil: país do futuro e país jovem, pois a felicidade futura cai com a idade”. O estudo 
ainda revela que os maiores problemas brasileiros não são individuais, mas sim 
coletivos, como desigualdade, inflação, informalidade, violência e falta de democracia.

Homens e mulheres
Quando analisados os índices de felicidade futura entre homens e mulheres, nota-se que
o sexo feminino é mais feliz do que o masculino. Para o futuro, o IFF delas ficou em 6,74,
contra 6,69 registrados por eles.

Os dados também mostram que as mulheres solteiras têm um índice de felicidade futura 
média (7,28) maior do que o das casadas (6,68). Por outro lado, as separadas 
apresentam níveis de felicidade futura de 6,57, contra 6,46 das divorciadas. No caso das 
viúvas, o índice é ainda menor, de 5,6.

No mundo
Não é só no Brasil que as solteiras são mais felizes. De acordo com os dados, as 
solteiras pelo mundo apresentam IFF de 7,4, contra 7 das casadas. As divorciadas e 
separadas apresentam índice de 6,6 e as viúvas, de 5,4.


