
Economia da Felicidade 
 

A felicidade sempre foi alvo de estudo por parte de diferentes áreas do 

saber e se, na Antiguidade, começou por ser questionada por filósofos, 

facilmente os economistas começaram a ter em conta este tema nas 

suas considerações económicas. Ao longo do tempo, a conceção de 

felicidade foi sofrendo mudanças, tendo-se começado por falar e 

questionar a felicidade na economia, para hoje se falar de uma 

Economia da Felicidade. 

O primeiro autor a usar a expressão publica “felicità” (On public 

happiness) foi o italiano Ludovico António Muratori em 1749, sendo 

seguido por vários economistas conterrâneos como Guiseppe Palmieri 

(Reflexions on the public happiness) ou Pietro Verri (Discourse on 

happiness) (Niza, 2007).  

Ao longo do tempo compreendeu-se que a mera abordagem objetivista 

por parte da economia clássica levantava dúvidas de caráter teórico e 

empírico (Frey & Stutzer, 2002), o que conduziu à conjugação 

(necessária) de dados provenientes de estudos sobre a felicidade das 

áreas da Psicologia e da Economia. Passou a reconhecer-se a 

necessidade de se medir a Felicidade com base numa abordagem 

objetiva e subjetiva. O responsável pela inovação na abordagem 

objetiva e subjetiva da felicidade foi Easterlin (1974), com o seu estudo 

Does economic growth improve the human lot? Some empirical 

evidence. 

O conceito de Felicidade Interna Bruta é um indicador sistémico e foi 

desenvolvido em 1972 por Jigme Singya Wangchuck, rei do Butão. Em 

conjunto com o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, 



este conceito, concebido como alternativa ao Produto Interno Bruto, 

começou a ser colocado em prática, atraindo atenção mundial para esta 

nova fórmula que permite medir o progresso de uma comunidade ou 

nação (Costa, Guerra, & Dias, 2016). A sua finalidade é a de mensurar a 

qualidade de vida e o progresso social de forma mais holística e a longo 

prazo, sendo uma medida multidimensional. Defende que o 

desenvolvimento deve estar em equilíbrio com o bem-estar dos 

indivíduos e que o Governo é o responsável por criar um ambiente que 

possibilite a felicidade do seu povo (Ura, Alkire, Zangmo, & WangdiI, 

2012). 

Atualmente, a investigação no âmbito da Economia da Felicidade 

estuda os fatores económicos que contribuem para a felicidade 

individual, entre eles o emprego, a inflação e o rendimento. 

Paralelamente, estuda os fatores não económicos que promovem a 

felicidade dos indivíduos, como condições adequadas de saúde, boas 

instituições e a existência da relação patrimonial na explanação sobre 

felicidade. Procura-se perceber a relação existente entre rendimento e 

felicidade, tendo em linha de conta a análise do consumo e os 

diferentes tipos de consumo para o aumento do bem-estar (Niza, 2007). 

Além disso, têm-se em consideração diversas variáveis 

socioeconómicas, como sexo, idade, habilitações e escolaridade, e 

variáveis macroeconómicas, como a inflação e o desemprego (Niza, 

2007). A Economia da Felicidade visa por isso avaliar o bem-estar, 

recorrendo à conjugação de técnicas de economistas e psicólogos, 

privilegiando noções mais abrangentes de utilidade quando comparada 

com a dita economia tradicional (Campetti & Alves, 2015).  

Atualmente, a Economia da Felicidade, ao oferecer um conhecimento 

mais amplo dos fatores que determinam a felicidade dos indivíduos, 

permite extrapolar as premissas do senso comum – renda como 

sinónimo de felicidade – e traz à tona uma maior compreensão dos 



processos psicológicos básicos; permite a promoção de iniciativas 

focadas na melhoria da qualidade de vida e pode oferecer uma forma 

adequada de avaliação das políticas sociais e económicas centradas no 

desenvolvimento económico (Zucco, 2015). 

Implicações e desafios para o empreendedorismo em geral e para a 

educação para o empreendedorismo em particular.  

A indústria 4.0 (a 4.ª revolução industrial) está em plena fase de 

evolução, trazendo consigo enormes desafios, mas também 

oportunidades inimagináveis há umas décadas. Naturalmente, a 

perspetiva de uma redução das oportunidades de trabalho poderá vir a 

ser uma das consequências mais negativas desta “revolução” em curso. 

Por outro lado, o empreendedorismo, com a criatividade e inovação 

que lhe estão associadas, tem um papel fundamental na criação de 

novas oportunidades de trabalho. Essas oportunidades deverão ser 

criadas num contexto que não só crie valor económico, mas também 

crie valor na cadeia de bem-estar e felicidade. Assim, a contribuição dos 

empreendedores assume um papel fundamental na sua dupla valência: 

aumento do Produto Interno Bruto e aumento da Felicidade Interna 

Bruta. Ao assumirem esse papel fundamental para o progresso 

empresarial e social, o empreendedorismo está também em posição de 

pressionar os policymakers para promover a implementação das 

medidas de felicidade ao longo de toda a cadeia de criação de valor ao 

nível local e nacional. 

Qualquer projeto empresarial ou social, em particular os de cariz 

empreendedor, têm desde o momento da sua criação uma forte 

componente de individualidade, no sentido da dedicação colocada por 

cada indivíduo nesse projeto. É uma necessidade intrínseca cada vez 

mais crescente que os empreendedores estejam conscientes das 

expetativas de cada elemento da equipa não só em termos financeiros, 

mas também ao nível da sua felicidade (bem-estar). É fundamental criar 



condições de carreira e ambientais para reter e motivar equipas 

talentosas; criar instrumentos de motivação, valorização pessoal e em 

equipa, bem como de avaliação contínua da performance pessoal, mas 

também da performance da instituição em particular para 

compreender como se sentem os indivíduos dentro da organização. A 

monitorização constante é fundamental para a adoção de eventuais 

medidas influenciadoras da melhoria contínua. 
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