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Pesquisa diz que brasileiros sãos os mais otimistas  do mundo

Flávia Januzzi

Brasil lidera lista pela 4º vez. Entre os países da América Latina, a Argentina está em 41º
lugar.

Os brasileiros, especialmente as mulheres, são os mais otimistas do mundo, segundo 
dados de pesquisa internacional sobre felicidade divulgada nesta quarta-feira (7).
A Fundação Getúlio Vargas fez um ranking de Felicidade para o futuro. Cerca de 200 mil 
pessoas de 158 países responderam a um questionário.
Pela 4º vez seguida, o Brasil lidera a lista. Numa escala de zero a dez, o brasileiro 
atribuiu nota 8,6 para a satisfação com a vida em 2015. A média mundial é 6,7.
Os Estados Unidos ocupam a 14º posição. Países europeus estão mais atrás, como 
Irlanda (16º), Reino Unido (26º), Itália (56º) e Alemanha (62º). Grécia (145º) e Portugal 
(146º) estão na lanterninha do ranking.
Entre os países da América Latina, a Argentina está em 41º lugar. De acordo com a 
pesquisa, as mulheres mais felizes do mundo são as brasileiras. Bem mais felizes até do
que o homem brasileiro. Para quem atingiu a terceira idade, uma ótima notícia: segundo 
o levantamento, a plenitude feminina é aos 65 anos.
Ozenir Santos, de 64 anos, tomou coragem de enfrentar o mercado de trabalho depois 
de criar os três filhos. Cursou a faculdade de direito e abriu o próprio escritório. “A minha 
vida eu acho que valeu muito a pena”.
Maria Angela Ituassuím, de 64 anos, seguiu um caminho parecido. Mãe de dois filhos e 
avó de quatro netos, se diz realizada. “Estou ativa, estou produtiva, estou me sentindo 
bem, estou no auge”.
“O Brasil está indo muito bem em fatores objetivos numa época de crise, mas 
poderíamos estar indo muito melhor se fizéssemos as reformas, poupássemos mais, 
investíssemos mais em qualidade e educação, ou seja, ainda há muito o que fazer e às 
vezes esta sensação de que Deus é brasileiro, que a vida vai progredir, que a pesquisa 
capta como muito forte às vezes atrapalha nesses grandes obstáculos ao 
desenvolvimento do país e de cada um”, explica o economista da FGV, Marcelo Neri.


