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RESUMO 

Este trabalho procura identificar os determinantes do bem-estar subjetivo dos 

brasileiros a partir da base de dados da Sondagem do Bem-Estar, pesquisa realizada pela 

FGV/IBRE em 2016. A partir de variáveis selecionadas através de três métodos 

distintos, foram testadas diferentes especificações ajustadas via OLS e Logit ordenado 

tendo como variável dependente uma medida de satisfação com a vida. Os resultados 

sugerem que tanto variáveis de natureza objetiva (renda, desemprego) quanto subjetiva 

são relevantes para explicar a satisfação dos indivíduos com a vida e que a inclusão 

destas últimas melhora o fit dos modelos.  
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ABSTRACT 

This paper identifies and analyzes the determinants of subjective well-being of 

Brazilians based on the database of the Well-Being Survey developed by FGV / IBRE 

in 2016. The relevant variables were pre-selected from three different methods, and 

different specifications were fitted using both OLS and ordered Logit. The results 

suggest that both objective (income, unemployment) and subjective variables are 

relevant to explain individuals' life satisfaction and that the inclusion of the subjective 

variables improved the models’ fitness. 
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O QUE FAZ A VIDA SER MELHOR? 

OS DETERMINANTES DO BEM-ESTAR SUBJETIVO: 

EVIDÊNCIAS DA SONDAGEM DO BEM-ESTAR NO BRASIL  

 

“In recent years, concerns have emerged regarding the fact that macro-economic statistics did 

not portray the right image of what ordinary people perceived about the state of their own lives. 

Addressing these concerns is crucial, not just for the credibility and accountability of public 

policies, but for the very functioning of our democracies.” 

--- Compendium of OECD Well-Being Indicators (2011) 

 
1. Introdução 

 

Que fatores determinam a felicidade dos indivíduos em uma sociedade? Durante 

a maior parte do século XX predominou a visão de que, embora imperfeitas, medidas 

associadas à evolução da renda e do produto constituíam uma boa aproximação para a 

trajetória de bem-estar da sociedade. Esta visão era defendida, entre outros, por James 

Tobin, prêmio Nobel de economia em 1981. Em artigo publicado em 1972 com William 

Nordhaus, o economista americano afirmava que “apesar de o PNB (Produto Nacional 

Bruto) e outras variáveis econômicas agregadas serem medidas imperfeitas de bem-

estar, o quadro de progresso secular que eles representam se mantém, após correção 

de suas deficiências mais óbvias”. (Nordhaus e Tobin, 1972, pág. 24).5  

A visão de que indicadores econômicos eram suficientes para medir a felicidade 

dos indivíduos sofreu sério desgaste a partir do trabalho de Richard Easterlin, publicado 

em 1974.6 Nele o autor reuniu dados de 30 pesquisas realizadas entre 1946 e 1970 em 

19 países – desenvolvidos e em desenvolvimento, contendo informações sobre o grau de 

satisfação com a vida, entre outras. Seu resultado mais famoso – conhecido como 

paradoxo de Easterlin – revelou a existência de uma relação positiva entre renda e 

satisfação com a vida entre indivíduos de um mesmo país em dado instante do tempo 

que não se mantinha para o conjunto de indivíduos ao longo do tempo. A interpretação 

dada pelo autor era de que a fronteira de aspirações dos indivíduos se dilatava ao longo 

do tempo, consumindo todo o ganho extra de renda e não produzindo, portanto, 

incrementos de bem-estar. 

                                                           
5 Tradução dos autores 
6 Easterlin (1974) 



Desde então, uma série de estudos foram realizados com o objetivo de investigar 

a associação entre renda e satisfação com a vida. Em geral, estes trabalhos trazem 

evidências de que a renda tem efeito positivo sobre a felicidade, mas que os ganhos são 

decrescentes com a renda ou mesmo cessam a partir de determinado nível de renda 

(Frey e Stutzer, 2002; Layard, 2005 p. 32-32).  

Outros trabalhos buscam avançar na compreensão dos fatores não monetários 

que determinam a felicidade. Por exemplo, existem evidências de que o desemprego 

afeta negativamente a felicidade, mesmo quando mantido o nível de renda, ao passo que 

a extensão das instituições democráticas e o grau de participação política aumentam o 

bem-estar dos indivíduos (Frey e Stutzer, 2000). Além disso, aspectos relacionados às 

saúdes física e mental (Lucas, 2007), às relações sociais (Kahneman e Krueger, 2006; 

Helliwell e Wang, 2011), ao estado civil (Frey e Stutzer, 2008), à escolaridade 

(Blanchflower Oswald, 2011), à idade (Helliwell et al, 2009), à governança (Helliwell, 

2008) e à qualidade ambiental (Weinhold, 2008) também exercem impacto significativo 

sobre a percepção de felicidade. 

A identificação dos fatores objetivos e subjetivos que determinam o bem-estar 

da população constitui importante subsídio à elaboração de políticas públicas e ao 

entendimento de suas consequências. Os resultados destas pesquisas contribuem para 

que governos possam alocar recursos escassos naquilo que, de fato, importa para o bem-

estar dos indivíduos. De fato, países como Canadá, Reino Unido e Chile estão na 

vanguarda deste processo e já incorporam medidas desta natureza em suas estatísticas 

oficiais (Graham, 2017).  

Em contraste com inferências baseadas na observação das escolhas realizadas, as 

quais podem estar sujeitas a diversos tipos de restrições, as respostas oferecidas pelos 

indivíduos sobre os fatores que afetam a sua felicidade proporcionam uma compreensão 

direta das suas preferências (Di Tella, MacCulloch and Oswald, 2001). 

Apesar da extensa literatura internacional sobre bem-estar subjetivo, trabalhos 

aplicados ao Brasil são ainda escassos. Na única referência conhecida, Corbi e 

Menezes-Filho (2006) utilizam dados da World Values Survey (3ª onda) e as principais 

conclusões são de que renda, emprego e casamento são fatores que elevam o nível de 

satisfação com a vida dos brasileiros.  

O presente trabalho busca preencher esta lacuna ao utilizar a nova base de dados 

da Sondagem do Bem-Estar (FGV IBRE), com dados coletados em 2016, com cerca de 

2.600 observações para 43 perguntas, sendo 30 delas de caráter estritamente subjetivo.  



Os resultados obtidos a partir de regressões por mínimos quadrados ordinários e 

Logit ordenado confirmam a importância da renda, do desemprego e do casamento na 

determinação da felicidade, além de apontar o protagonismo de fatores subjetivos como 

a satisfação com o padrão de vida, com as relações pessoais, com a situação de trabalho, 

com o estado de saúde, entre outros.  

O trabalho está dividido da seguinte forma: além desta introdução, a seção 2 

descreve a origem dos dados e a metodologia utilizada para encontrar os determinantes 

subjetivos da satisfação. A seção 3 apresenta os resultados dos modelos econométricos 

que empregam como regressores as variáveis apontadas como relevantes através dos 

métodos de seleção. A seção 4 traça as principais conclusões extraídas do trabalho. 

 

2. Dados e metodologia 

 

2.1 Dados 

Os dados utilizados nos exercícios econométricos foram obtidos a partir da 

Sondagem do Bem-Estar, pesquisa realizada pelo FGV IBRE com 2.594 respondentes 

das cidades do Rio de Janeiro e de São Paulo, no período entre junho e outubro de 2017. 

No total, foram consideradas respostas para 43 perguntas, sendo 13 de caráter objetivo e 

30 de carácter subjetivo, para indivíduos de diversos cortes sociodemográficos.7  

A variável dependente “Satisfação” refere-se à resposta para a seguinte 

pergunta: “Qual é o seu grau de satisfação com a vida?” com escala entre 0 e 10 em 

que cada extremo representa a resposta mais desfavorável ou favorável, 

respectivamente. A maioria das variáveis que integram a base de dados é medida de 

acordo com esta escala. 

As variáveis usadas como regressores pertencem a três blocos principais: o 

primeiro é formado por perguntas subjetivas de avaliação da vida, emoções, condições 

psicológicas e também sobre confiança e relações sociais; o segundo concentra-se em 

perguntas sobre a satisfação com serviços públicos. Este tema é encontrado em 

pesquisas internacionais sobre bem-estar e qualidade de vida como as da Eurofound 

(2013); o terceiro e último bloco trata da mobilidade urbana, medindo a percepção sobre 

a qualidade e a quantidade da oferta de facilidades de transporte. A descrição completa 

                                                           
7 A metodologia da Sondagem do Bem-Estar pode ser encontrada no Portal IBRE, em 
http://portalibre.fgv.br/main.jsp?lumChannelId=402880811D8E34B9011D93086A466B16. Acesso em 
14/09/2017. 
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das variáveis (perguntas) usadas nos exercícios econométricos encontram-se no 

apêndice, nas tabelas A.1, A.2 e A.3. 

2.2 Metodologia 

2.2.1 Modelos econométricos 

De modo a avaliar o impacto de variáveis objetivas e subjetivas sobre a 

satisfação com a vida, são utilizados três modelos. O primeiro é similar ao de Corbi e 

Menezes-Filho (2006), o qual busca analisar o efeito de variáveis objetivas sobre a 

satisfação com a vida. A diferença é que além das variáveis renda, idade, escolaridade, 

desempregado, homem e casado, o modelo inclui também a variável religião e a 

variável de controle UF. A especificação completa é descrita pela equação (1). 

 

𝑆𝑎𝑡𝑖𝑠𝑓𝑎𝑐ã𝑜𝑖 =  𝛽0 +  𝛽1𝑅𝑒𝑛𝑑𝑎𝑖 +  𝛽2𝐼𝑑𝑎𝑑𝑒𝑖 +  𝛽3𝐻𝑜𝑚𝑒𝑚𝑖 +  𝛽4𝐸𝑠𝑐𝑜𝑙𝑎𝑟𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑖 +
 𝛽5𝐶𝑎𝑠𝑎𝑑𝑜𝑖 +  𝛽6𝐷𝑒𝑠𝑒𝑚𝑝𝑟𝑒𝑔𝑎𝑑𝑜𝑖 +  𝛽7𝑅𝑒𝑙𝑖𝑔𝑖ã𝑜𝑖 +  𝛽8𝑈𝐹𝑖 + 𝜀𝑖 (1) 

 

O segundo modelo estende o modelo anterior ao adicionar as variáveis confiança 

nas instituições, confiança no governo e qualidade dos serviços públicos. Estas variáveis 

são criadas a partir do primeiro componente principal das respostas dadas pelos 

indivíduos a perguntas específicas sobre cada instituição, esfera de governo e 

modalidade de serviço público, respectivamente. Neste sentido, as variáveis-síntese 

buscam extrair um fator comum na avaliação dos indivíduos sobre cada uma destas 

questões. Sua especificação é dada pela equação (2). 

 

𝑆𝑎𝑡𝑖𝑠𝑓𝑎𝑐ã𝑜𝑖 =  𝛽0 +  𝛽1𝑅𝑒𝑛𝑑𝑎𝑖 +  𝛽2𝐼𝑑𝑎𝑑𝑒𝑖 +  𝛽3𝐻𝑜𝑚𝑒𝑚𝑖 +  𝛽4𝐸𝑠𝑐𝑜𝑙𝑎𝑟𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑖 +
 𝛽5𝐶𝑎𝑠𝑎𝑑𝑜𝑖 +  𝛽6𝐷𝑒𝑠𝑒𝑚𝑝𝑟𝑒𝑔𝑎𝑑𝑜𝑖 +  𝛽7𝑅𝑒𝑙𝑖𝑔𝑖ã𝑜𝑖 +  𝛽8𝑈𝐹𝑖 +   + 𝛽9𝐼𝑛𝑠𝑡𝑖𝑡𝑢𝑖çõ𝑒𝑠𝑖 +

 𝛽10𝐺𝑜𝑣𝑒𝑟𝑛𝑜𝑖 +  𝛽11𝑃ú𝑏𝑙𝑖𝑐𝑜𝑖 +  𝜀𝑖 (2) 

 

O terceiro modelo é o mais abrangente e compreende todas as variáveis 

objetivas e subjetivas relevantes na determinação da satisfação com a vida. Mais 

especificamente, é adicionado ao primeiro modelo o vetor X, contendo todas as 

variáveis subjetivas consideradas relevantes na determinação da satisfação. Sua 

especificação é dada pela equação (3) e a metodologia empregada na seleção das 

variáveis subjetivas relevantes é descrita na subseção 2.2.2. 

 

 𝑆𝑎𝑡𝑖𝑠𝑓𝑎çã𝑜𝑖 =  𝛽0 +  𝛽1𝑅𝑒𝑛𝑑𝑎𝑖 +  𝛽2𝐼𝑑𝑎𝑑𝑒𝑖 +  𝛽3𝐻𝑜𝑚𝑒𝑚𝑖 + 𝛽4𝐸𝑠𝑐𝑜𝑙𝑎𝑟𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑖 +

 𝛽5𝐶𝑎𝑠𝑎𝑑𝑜𝑖 +  𝛽6𝐷𝑒𝑠𝑒𝑚𝑝𝑟𝑒𝑔𝑎𝑑𝑜𝑖 +  𝛽7𝑅𝑒𝑙𝑖𝑔𝑖ã𝑜𝑖 +  𝛽8𝑈𝐹𝑖 +  ∑ 𝛽𝑘𝑋𝑘
𝑗
𝑘=9   +  𝜀𝑖 (3) 

 

 



2.2.2 Seleção de variáveis 

 

A escassez de trabalhos aplicados a dados brasileiros e a originalidade de 

diversas variáveis encontradas na base de dados utilizada neste exercício são fatores que 

sugerem a adoção de algum método que evite ao máximo qualquer tipo de 

discricionariedade na escolha das variáveis.  

Um procedimento usual para a seleção de variáveis explicativas de um modelo 

consiste na avaliação de todos os subconjuntos possíveis e na escolha do modelo que 

proporcione o melhor ajuste aos dados de acordo com algum critério de informação. De 

forma alternativa, pode-se utilizar regressões do tipo stepwise, as quais testam a 

performance dos modelos ao incluir variáveis uma a uma a partir do modelo apenas com 

constante (forward), ou remover variáveis uma a uma a partir do modelo completo 

(backward).  

Entretanto, quando o conjunto de variáveis explicativas é muito amplo, ambos os 

métodos se tornam extremamente custosos – e até mesmo inviáveis – em termos 

computacionais. Ademais, a sensibilidade dos modelos stepwise ao ordenamento das 

variáveis pode introduzir distorções ao resultado.  

Por estas razões e para conferir robustez ao processo de escolha das variáveis 

subjetivas relevantes, optou-se por selecionar as variáveis através de três métodos 

alternativos. O primeiro método é o Least Absolute Shrinkage and Selection Operator 

(LASSO), conforme introduzido por Tibshirani (1996). A ideia do método LASSO é 

reduzir o número de variáveis ao fazer com que os coeficientes das variáveis 

irrelevantes tendam a zero. Isto é feito ao adicionar uma penalidade aos coeficientes 

estimados. Uma característica interessante deste método, portanto, é que a seleção das 

variáveis é feita de maneira simultânea ao processo de estimação. O estimador LASSO 

é definido, de acordo com Tibshirani (1996), como: 

 

(�̂�, �̂�) = arg 𝑚𝑖𝑛 {∑ (𝑦𝑖 −  𝛼 −  𝛽𝑗𝑋𝑖𝑗)
2𝑁

𝑖=1 }   𝑠. 𝑎.  ∑ |𝛽𝑗| ≤ 𝑡𝑗  (4) 

 

Onde 𝑦𝑖 é a variável explicada; 𝑋𝑖𝑗 é a variável explicativa j para o indivíduo i; α 

é a constante; 𝛽𝑗 é o coeficiente associado à variável explicativa j; e t controla o 

tamanho da penalidade que é aplicada aos parâmetros. Quanto maior o valor do 

parâmetro t, menor o valor dos coeficientes e menor o número de variáveis mantidas no 



modelo. O valor do parâmetro t foi definido de modo a minimizar o critério de 

informação de Schwarz (BIC). 

O segundo método empregado foi o Adaptative LASSO (AdaLASSO), 

conforme apresentado em Zou (2006). Trata-se de uma variação do LASSO, na qual o 

parâmetro que penaliza as variáveis sofre um processo de adaptação. Ademais, é 

possível demonstrar que este método é consistente em condições mais gerais que o 

anterior (Zou, 2006). 

Por fim, o terceiro método empregado foi o Bayesian Model Selection (BMS), 

conforme descrito em Zeugner e Feldkircher (2015). Mais especificamente, trata-se de 

observar qual conjunto de variáveis proporciona o modelo com a maior verossimilhança 

a posteriori, dadas a distribuição a priori e o conjunto de dados.8   

As variáveis selecionadas em pelo menos dois dos três métodos descritos acima 

são introduzidas no modelo, as demais são descartadas.9   

2.2.3 Estimação dos modelos 

 

Os modelos (1), (2) e (3) foram estimados, inicialmente, por Logit ordenado. 

Este método apresenta diversas características úteis ao nosso objeto de estudo. Por 

exemplo, ele nos permite modelar fenômenos cuja variável dependente assume valores 

discretos. Ademais, em contraste com os modelos binomiais, ele nos permite trabalhar 

com variáveis dependentes que assumem diversos valores de acordo com um 

ordenamento qualitativo. Portanto, dada a natureza discreta e ordenada de forma 

qualitativa da nossa variável dependente e das variáveis explicativas do modelo (2) 

optou-se por adotar, como primeira abordagem, esta classe de modelos. 

De modo a conferir robustez e maior interpretação ao exercício, os modelos (1), 

(2) e (3) foram estimados também por Mínimos Quadrados Ordinários (OLS). Ferrer-i-

Carbonell e Frijters (2004) compararam estimações a partir de métodos de classificação 

e OLS para dados de bem-estar subjetivo e concluíram que, na prática, não existem 

diferenças significativas. Adicionalmente, Belloni e Chernozhukov (2013) mostraram 

que estimar um modelo linear a partir das variáveis selecionadas pelo LASSO – método 

                                                           
8 A distribuição a priori foi definida como uma distribuição uniforme, a qual privilegia o conjunto 
informacional dos dados. 
9 As variáveis selecionadas em cada modelo são apresentadas na tabela A.4 do apêndice. 



conhecido como pós-OLS – não apresenta diferenças significativas com relação à 

estimação pelo próprio LASSO.  

Por fim, os intervalos de confiança para os coeficientes estimados são 

construídos via estatística t e também por bootstrap não-paramétrico com 5.000 

repetições. Em especial, são mantidas nos modelos apenas as variáveis cujos 

coeficientes apresentam significância estatística ao nível de 10% em ambos os métodos. 

 

3. Resultados 

A Tabela 3.1 exibe os resultados para o modelo com variáveis 

sociodemográficas. A variável Renda apresenta efeito positivo sobre a satisfação com a 

vida. Mais especificamente, a satisfação com a vida cresce à medida que aumenta o 

nível de renda e este efeito é estatisticamente significativo a partir da terceira faixa 

(entre R$2.601,00 e R$5.250,00). 

A variável Desemprego, por seu turno, exerce forte impacto negativo sobre a 

satisfação dos indivíduos, mesmo mantidos a renda e os demais fatores constantes. Frey 

e Stutzer (2002) argumentam que o efeito negativo do desemprego é grande tanto por 

causa do seu impacto direto na renda do indivíduo como por questões relacionadas à 

autoestima e à sensação de perda de função social que o desemprego provoca.  

O modelo também indica que ser Casado e ter Religião são fatores que 

impactam positivamente o nível de satisfação com a vida. Frey (2008) analisa dados de 

painéis sociais abrangentes para três países europeus e conclui que pessoas casadas são 

mais felizes do que pessoas solteiras, viúvas, divorciadas ou que moram em ambientes 

coletivos. Lim e Putnam (2010) mostram que ter uma religião impacta positivamente o 

bem-estar ao fortalecer o convívio social dos indivíduos. Especialmente no caso de 

crenças em que a comunidade é forte e interligada, a religião gera benefícios ao 

promover apoio psicológico ao indivíduo. 

Por fim, as variáveis Idade, Homem, UF e Escolaridade não apresentaram 

significância estatística e foram omitidas na tabela.  

 

 



Tabela 3.1 - Modelo sociodemográfico 

 Variável dependente: Satisfação 

 OLS Logit ordenado 

Renda (faixa 2) 0.174 

(0.146) 

0.024 

(0.139) 

 

Renda (faixa 3) 0.351** 

(0.140) 

-0.008 

(0.132) 

 

Renda (faixa 4) 0.480*** 

(0.145) 

-0.017 

(0.135) 

 

Renda (faixa 5) 0.562*** 

(0.168) 

0.039 

(0.151) 

 

Renda (faixa 6) 0.630*** 

(0.208) 

0.082 

(0.181) 

 

Casado 0.369*** 

(0.083) 

0.308*** 

(0.073) 

 

Desempregado 0.646*** 

(0.164) 

-0.533*** 

(0.150) 

 

Religião 0.237*** 

(0.101) 

0.265*** 

(0.088) 

 

Constante 7.227*** 

(0.101) 

 

Observações 2.498  

R² 0.031  

R²-ajustado 0.028  

Estatística-F 9.916***  
Nota: * p < 0.1; ** p < 0.05; *** p < 0.01 

 
  

Os resultados para o segundo modelo são apresentados na Tabela 3.2. Nele, além 

das variáveis sociodemográficas, são incluídas três variáveis que buscam capturar a 

confiança nas instituições, a confiança no governo e a percepção sobre a qualidade dos 

serviços públicos.  

Os resultados mostram que tanto a confiança nas instituições como a avaliação 

sobre a qualidade dos serviços públicos importam para a satisfação dos indivíduos com 

a vida. Ademais, o ajuste do modelo medido pelo R²-ajustado mais do que dobra em 

relação ao modelo anterior.  



A religião, por sua vez, perde significância estatística neste modelo. Este 

resultado precisa ser melhor compreendido, mas pode sugerir algum tipo de 

equivalência entre os efeitos benéficos proporcionados pela confiança nas instituições e 

aqueles oriundos da prática religiosa.  Por exemplo, é razoável supor que ambos 

exerçam influência sobre a forma como se organizam as relações sociais em uma 

sociedade e sobre a forma como o indivíduo se sente amparado.  

Tabela 3.2 - Modelo sociodemográfico com índices 

 Variável dependente: Satisfação 

 OLS Logit ordenado 

Renda (faixa 2) 0.335** 

(0.153) 

 

0.178 

(0.151) 

Renda (faixa 3) 0.427*** 

(0.147) 

 

0.107 

(0.144) 

Renda (faixa 4) 0.581*** 

(0.152) 

 

0.140 

(0.147) 

Renda (faixa 5) 0.585*** 

(0.173) 

 

0.119 

(0.162) 

Renda (faixa 6) 0.675*** 

(0.218) 

 

0.165 

(0.196) 

Casado 0.365*** 

(0.084) 

 

0.314*** 

(0.077) 

Desempregado -0.537*** 

(0.166) 

-0.434*** 

(0.155) 

 

Confiança nas instituições 

 

 

0.030*** 

(0.006) 

0.029*** 

(0.006) 

Qualidade nos serviços públicos 

 

0.027*** 

(0.005) 

 

0.015*** 

(0.005) 

Constante 6.405*** 

(0.165) 

 

Observações 2.271 2.271 

R² 0.064  

R²-ajustado 0.061  

Estatística-F 17.289***  
Nota: * p < 0.1; ** p < 0.05; *** p < 0.01 

O modelo com as variáveis subjetivas selecionadas é apresentado na Tabela 3.3. 

Do total de 30 variáveis subjetivas consideradas, 15 foram selecionadas em ao menos 



dois dos três métodos, conforme descrito na tabela A.4 do apêndice. Destas 15 variáveis 

selecionadas, 8 apresentaram significância estatística ao nível de 10% tanto pelo teste t 

como por bootstrap e, portanto, foram incorporadas ao modelo final. São elas: Satisfeito 

com o padrão de vida (2463), Satisfeito com as relações pessoais (2465), Sentimento de 

fazer parte da comunidade (2467), Satisfeito com a situação de trabalho (2470), Quão 

feliz você é (2471), Satisfeito com o estado de saúde (2510), Quanto se sente protegido 

(2466) e Sentiu-se deprimido ontem (2475).  

O conjunto de variáveis no modelo final apresenta os sinais esperados e elevada 

significância estatística. Além disso, o ajuste do modelo medido pelo R²-ajustado é de 

44% -- cerca de 7 vezes maior que o modelo apenas com variáveis sociodemográficas. 

Este valor é bastante expressivo em relação a outros trabalhos desta natureza 

encontrados na literatura.10De forma geral, os resultados evidenciam que as variáveis 

subjetivas possuem papel relevante na determinação do bem-estar dos indivíduos. 

Outro resultado relevante diz respeito à mudança de sinal da variável Renda. 

Mais especificamente, os resultados mostram que, ao incluir as variáveis subjetivas, a 

renda passa a apresentar efeito decrescente sobre a satisfação com a vida. Alguns 

trabalhos apontam para a existência de um limiar a partir do qual a renda deixa de 

exercer efeito sobre a satisfação (Frey e Stutzer, 2002; Layard, 2005 p. 32-33). Todavia, 

os resultados apresentados aqui sugerem a existência de um conjunto de questões 

subjetivas as quais, quando levadas em consideração, tornam os aumentos de renda 

contraproducentes em termos de elevar o bem-estar dos indivíduos. Pode-se dizer que 

os fatores subjetivos ganham protagonismo na determinação dos bem-estar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
10 Por exemplo, no modelo estimado em Eren e Asici (2017) com variáveis subjetivas, o R²-ajustado é de 
15%. 



Tabela 3.3 - Modelo com variáveis subjetivas 

 Variável dependente: Satisfação 

 OLS Logit ordenado 

Renda (faixa 2) -0.182 

(0.115) 

 

-0.418*** 

(0.151) 

 

Renda (faixa 3) -0.197* 

(0.112) 

 

-0.582*** 

(0.145) 

Renda (faixa 4) -0.342*** 

(0.117) 

 

-0.867*** 

(0.150) 

Renda (faixa 5) -0.366*** 

(0.134) 

 

-0.930*** 

(0.167) 

 

Renda (faixa 6) -0.343** 

(0.165) 

 

-0.906*** 

(0.200) 

 

Casado 0.206*** 

(0.064) 

 

0.203*** 

(0.078) 

Desempregado 

 

-0.483*** 

(0.134) 

 

-0.420** 

(0.169) 

 

Satisfeito com o padrão de vida (2463) 0.233*** 

(0.019) 

 

0.292*** 

(0.025) 

Satisfeito com as relações pessoais (2465) 0.075*** 

(0.019) 

 

0.128*** 

(0.025) 

Sentimento de fazer parte da comunidade 

(2467) 

0.088*** 

(0.015) 

 

0.078*** 

(0.019) 

Satisfeito com a situação de trabalho (2470) 0.043*** 

(0.014) 

 

0.075*** 

(0.018) 

Quão feliz você é (2471) 0.238*** 

(0.022) 

 

0.393*** 

(0.030) 

Satisfeito com o estado de saúde (2510) 0.120*** 

(0.015) 

 

0.137*** 

(0.020) 

Quanto se sente protegido (2466) 0.032*** 

(0.011) 

 

0.042*** 

(0.015) 

Sentiu-se deprimido ontem (2475) -0.042*** 

(0.009) 

 

-0.052*** 

(0.012) 

Constante 2.025*** 

(0.185) 

 

Observações 2.369 2.369 

R² 0.444  

R²-ajustado 0.441  

Estatística-F 125.348***  
Nota: * p < 0.1; ** p < 0.05; *** p < 0.01 

 

 



6. Conclusão  

O presente estudo utilizou dados da Sondagem do Bem-estar (IBRE/FGV) para 

investigar o efeito de variáveis subjetivas sobre a satisfação com a vida. Mais 

especificamente, foi analisado um amplo conjunto de variáveis relacionadas aos 

diversos aspectos da vida dos indivíduos e selecionadas aquelas que apresentaram 

relevância e efeito estatístico significativo.  

As evidências obtidas a partir dos três modelos estimados por OLS e Logit 

ordenado apontam que as variáveis subjetivas possuem papel relevante na determinação 

do bem-estar dos indivíduos. Em particular, a medida de R²-ajustado do modelo que 

considera estas informações é cerca de sete vezes superior àquele com apenas variáveis 

objetivas. Ademais, deve-se ressaltar que a inclusão de variáveis subjetivas faz com que 

o aumento de renda perca o efeito convencional de elevar o bem-estar. 

Por fim, cabe notar o expressivo avanço da utilização de medidas subjetivas para 

complementar a análise de indicadores socioeconômicos e para orientar políticas 

públicas, cujo objetivo é aumentar o bem-estar dos indivíduos. Países como Canadá, 

Reino Unido e Chile estão na vanguarda deste processo e já incorporam medidas desta 

natureza em suas estatísticas oficiais (Graham, 2017). Neste sentido, o presente estudo 

contribui para identificar um conjunto de fatores relevantes para a satisfação dos 

indivíduos e que, portanto, devem ser privilegiados quando da elaboração de políticas 

públicas.   
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APÊNDICE 

 

Tabela A.1 - Descrição das variáveis subjetivas 

Códig

o 

Pergunta Escala Média 

2444 Como classifica a qualidade da universidade pública? 0 – 10 4.35 

2451 Como avalia o tempo gasto em deslocamento diário? 0 – 10 5.56 

2462 Qual é o grau de satisfação com a vida? 0 – 10 7.92 

2463 Quão satisfeito está com o seu poder de compra? 0 – 10 7.02 

2464 Quão satisfeito está com o que tem conquistado na vida? 0 – 10 7.75 

2465 Quão satisfeito está com suas relações pessoais? 0 – 10 8.01 

2466 Quão satisfeito está com o quanto se sente protegido (a)? 0 – 10 5.77 

2467 Quão satisfeito está com o sentimento de fazer parte da 

comunidade? 

0 – 10 6.95 

2468 Quão satisfeito está com o tempo disponível para fazer o que 

gosta? 

0 – 10 6.64 

2470 Quão satisfeito está com a situação de trabalho? 0 – 10 6.62 

2471 De modo geral, o quão feliz você diria que é? 0 – 10 8.04 

2473 Com que frequência você se sentiu preocupado ontem? 0 – 10 5.53 

2474 Com que frequência você se sentiu feliz ontem? 0 – 10 7.56 

2475 Com que frequência você se sentiu deprimido ontem? 0 – 10 2.99 

2480 De modo geral, até que ponto as coisas na sua vida valem a 

pena? 

0 – 10 8.60 

2481 De modo geral, você se sente confiante em relação a si mesmo. 0 – 10 8.58 

2482 Você é otimista em relação ao seu futuro. 0 – 10 8.47 

2483 Você é livre para decidir como deve viver sua vida. 0 – 10 8.51 

2484 Na maioria dos dias, você se sente realizado pelas coisas que 

faz. 

0 – 10 7.98 

2485 Quando as coisas na sua vida dão errado, você consegue se 

recuperar rapidamente. 

0 – 10 7.76 

2486 De modo geral, você tem orgulho de ser brasileiro? 0 – 10 7.54 

2487 De modo geral, o quanto você confia nas pessoas? 0 – 10 5.43 

2488 O quanto você confia no Governo? 0 – 10 2.57 

2489 O quanto você confia nos políticos? 0 – 10 1.31 

2490 O quanto você confia na Justiça? 0 – 10 3.85 

2491 O quanto você confia nas Forças Armadas? 0 – 10 5.68 

2492 O quanto você confia na Polícia? 0 – 10 4.51 

2493 O quanto você confia na Mídia (TV, rádio, jornais)? 0 – 10 4.77 

2494 O quanto você confia em Instituições religiosas? 0 – 10 5.79 

2510 O quão satisfeito você está com seu estado de saúde? 0 – 10 7.70 

2517 Qual o seu grau de satisfação com o barulho próximo à sua 

casa? 

0 – 10 5.82 

2518 Qual o seu grau de satisfação com a qualidade do ar próximo à 

sua casa? 

0 – 10 5.66 

2519 Qual o seu grau de satisfação com a qualidade da água potável 

próximo à sua casa? 

0 – 10 7.01 

2520 Qual o seu grau de satisfação com a segurança próximo à sua 

casa? 

0 – 10 4.34 

2521 Qual o seu grau de satisfação com a limpeza das ruas / coleta 

do lixo próximo à sua casa? 

0 – 10 6.35 

2522 Qual o seu grau de satisfação com a urbanização (iluminação, 0 – 10 6.30 



ruas, calçadas) próximo à sua casa? 

2523 Qual o seu grau de satisfação com o trânsito próximo à sua 

casa? 

0 – 10 4.72 

2524 Qual o seu grau de satisfação com a disponibilidade de 

hospitais próximo à sua casa? 

0 – 10 4.71 

2525 Qual o seu grau de satisfação com a disponibilidade de 

infraestrutura para a prática de esportes próximo à sua casa? 

0 – 10 4.75 

2526 Qual o seu grau de satisfação com a acessibilidade para 

pessoas com deficiência próximo à sua casa? 

0 – 10 3.32 

2527 Como você classificaria a qualidade da saúde pública na sua 

cidade? 

0 – 10 2.79 

2528 Como você classificaria a qualidade do transporte público na 

sua cidade? 

0 – 10 4.22 

2529 Como você classificaria a qualidade da segurança pública na 

sua cidade? 

0 – 10 3.11 

2530 Como você classificaria a qualidade das escolas públicas 

(incluindo creches) na sua cidade? 

0 – 10 4.29 

2538 Quanto tempo demora para ir e voltar do trabalho/estudo 

utilizando o meio de transporte usual? 

Minutos 97.09 

2564 O quão satisfeito você está com seu estado de saúde 

comparado com outros da sua idade? 

0 – 10 8.20 

 

 

Tabela A.2- Descrição das variáveis objetivas 

Variável Escala 

 

 

Renda 

1. Menos de R$1.200,00 

2. Entre R$1.201,00 e R$2.600,00 

3. Entre R$2.601,00 e R$5.250,00 

4. Entre R$5.251,00 e R$10.000,00 

5. Entre R$10.000,00 e R$20.000,00 

6. Superior a R$20.001,00 

Idade       Variável aberta e contínua 

Homem 1. Homem 

0. Mulher 

Escolaridad

e 

1. Ensino fundamental incompleto 

2. Ensino fundamental completo 

3. Ensino médio incompleto 

4. Ensino médio completo 

5. Ensino superior incompleto 

6. Ensino superior completo 

7. Pós-graduação 

8. Mestrado 

9. Doutorado 

10. Sem instrução 
 

RJ 11. Residente do Rio de Janeiro 

0. Residente de São Paulo 

Casado 1. Casado/União estável 

0. Demais condições 

Desemprego 1. Desempregado 

0. Empregado 

Religião 1. Possui religião 

0. Não possui religião 



Tabela A.3 - Descrição dos índices 

Índice Componentes (código) 

 

Confiança nas instituições 

(Instituições) 

 

 

2488, 2489 

 

Confiança no Governo 

(Governo) 

 

 

2490, 2491, 2492, 2493, 2494 

 

Qualidade dos serviços 

públicos 

(Público) 

 

2527, 2528, 2529, 2530, 2444 

 

Tabela A.4 - Seleção das variáveis subjetivas 

Método 

BMS LASSO AdaLASSO 

2463 2463 2451 

2465 2465 2463 

2467 2466 2464 

2470 2467 2465 

2471 2468 2466 

2474 2470 2467 

2481 2471 2468 

2482 2474 2470 

2483 2475 2471 

2510 2481 2474 

 2482 2475 

 2485 2480 

 2510 2481 

 2564 2482 

  2483 

  2484 

  2485 

  2486 

  2487 

  2510 

  2517 

  2520 

  2521 

  2526 

  2533 

  2535 

  2564 

  2538 

  Confiança no Governo 
Nota: Códigos em negrito referem-se às variáveis selecionadas por ao menos dois métodos. 


