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Brasileiras têm a melhor expectativa de felicidade futura do 

mundo, segundo pesquisa da FGV

Estudo divulgado nesta quarta no Rio revela que as mulheres são mais

Publicidade Um estudo divulgado nesta quarta-feira (7) pela FGV (Fundação
Vargas) no Rio de Janeiro aponta que as brasileiras são as mais felizes
do mundo, em comparação com mulheres de outros 158 países. Entre 

elas, as solteiras são mais felizes que as casadas. As separadas e as viúvas apresentam
de felicidade. Em uma escala de 0 a 10, elas deram nota 8,98 para a expectativa de felicidade em 
cinco anos, contra 8,51 das dinamarquesas, que ocupam terceiro lugar no ranking. As americanas 
aparecem em 14º lugar com nota 8. 
 
Esta é a quarta edição da�pesquisa, feita a partir de dados colhidos pelo Gallup nestes países 
e�coordenada pelo economista-chefe do Centro de Políticas Sociais da FGV. O estudo�mostra ainda que 
as mulheres brasileiras são mais felizes que os homens brasileiros, que ocupam o topo do
mundial de pessoas do sexo masculino mais felizes do mundo. Eles deram
8,52. No pé deste ranking, estão as mulheres do Zimbábue (nota 4,04 contra 4,03 dos homens).

Marcelo Neri explica que o motivo de a expectativa de felicidade futura das mulheres ser maior que a 
dos homens é a melhoria nas condições de vida do universo feminino no Brasil.

- De um lado, a mulher fez uma revolução
educação das mulheres ultrapassou a dos homens. Em 2006, a “renda não trabalho
seja, a renda de projetos políticos/sociais (como Bolsa Família, por exemplo) e de aposentadoria 
ultrapassou a dos homens. O terceiro fator é o trabalho das mulheres. As mulheres estão com mais 
esforço no trabalho. A jornada de trabalho cresceu e o desemprego caiu entre elas. Isso
a condição de vida das mulheres.  
 

3 015Recomendar

Page 1 of 2Brasileiras têm a melhor expectativa de felicidade futura do mundo, segundo pesquisa da ...

15/3/2012http://noticias.r7.com/economia/noticias/brasileiras-tem-a-melhor-expectativa-de-felicidad...



Segundo o economista, o otimismo dos brasileiros levou os homens ao topo do ranking entre os mais
felizes do mundo.

- Tem um dado cultural no Brasil: o brasileiro acha que o Brasil vai melhorar, por isso
termos “Brasil, o País do futuro” e “brasileiro, profissão esperança”. O estado de espírito do brasileiro 
revela que ele acredita em um futuro melhor. O brasileiro é otimista por �natureza. O brasileiro dá uma
nota melhor para ele do que para o País dele. É até um paradoxo: ele é positivo,

O estudo revela também que, no geral, as mulheres são mais felizes que os homens. Elas
notas maiores no mundo todo, em qualquer faixa etária.
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