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INTRODUÇÃO

A IMPORTÂNCIA DE SER FELIZ

No início dos anos 2000, num laboratório da 
Universidade de Michigan, as cientistas Barbara 
Fredrickson e Christine Branigan selecionaram 104 
pessoas para um experimento científico, dividindo-as 
em três grupos diferentes, e fizeram uma descoberta 
surpreendente1. Os participantes do primeiro grupo 
deveriam assistir a vídeos que causavam emoções 
positivas (serenidade e admiração), enquanto os 
membros do segundo grupo tinham que assistir a 
vídeos que geravam emoções negativas (raiva ou 
medo). Ao terceiro grupo foram apresentados vídeos 
que não despertavam emoção, para manter uma 
condição neutra de sentimentos. Em seguida, as 
pesquisadoras solicitaram uma atividade individual 
aos participantes de todos os grupos:
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“De acordo com o que você está sentindo neste momento, 

organize uma lista do que quer fazer agora.”

Os participantes que assistiram a vídeos positivos 
(pinguins e natureza) fizeram listas mais longas de 
coisas que gostariam de fazer. Aqueles que assistiram 
a vídeos negativos (testemunha e penhasco).

4 8 12 16

pinguins

natureza

palitos

testemunha

penhasco

quantidade de ações

Ter um pequeno momento de felicidade, assis-
tindo a vídeos positivos, aumentou a motivação 
dos participantes – eles queriam fazer mais coisas. 
Por seu lado, as pessoas que foram expostas a vídeos 
negativos, sentindo-se estressadas ou tristes, perde-
ram a sua motivação logo em seguida, e prepararam 
listas mais curtas de coisas que gostariam de fazer.
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PRIMEIRO PRINCÍPIO: 

COMPRE FELICIDADE

GASTANDO PARA SER FELIZ

Muitos afirmam que “dinheiro não compra feli-
cidade”, mas, explorando alguns artigos científicos, 
eu descobri que essa é uma verdade parcial. A relação 
entre dinheiro e felicidade não funciona como a 
maioria das pessoas acredita. Porém, existem, sim, 
formas de usarmos o nosso dinheiro para comprar 
felicidade. Vejamos como.

Lara Aknin, cientista da Universidade Simon 
Fraser, no Canadá, decidiu fazer um estudo inusi-
tado para analisar se a forma como as pessoas gas-
tavam dinheiro causava ou não mudanças na sua 
felicidade1. Em uma manhã de verão na cidade de 
Vancouver, Lara foi para a rua e ofereceu a vários 
transeuntes um envelope contendo C$ 5, com as 
seguintes instruções:
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“Por favor, gaste este dinheiro hoje até as 17h 

comprando um presente para si mesmo ou pagando 

uma despesa pessoal (como aluguel ou contas).”

Outro grupo de pessoas recebeu um envelope 
também com C$ 5 dentro, porém com instru-
ções diferentes:

“Por favor, gaste este dinheiro hoje até as 17h comprando 

um presente para outra pessoa ou doando-o para caridade.”

Para um terceiro grupo, no entanto, Aknin usou 
algo diferente. Em vez de C$ 5, ela colocou C$ 20 
no envelope. A instrução em alguns era “Por favor, 
gaste o dinheiro consigo mesmo”; em outros, “Por 
favor, gaste o dinheiro com outras pessoas”. A pes-
quisadora registrou o telefone de cada participante 
e ainda fez uma pequena pesquisa para saber quão 
feliz cada pessoa estava antes de gastar o dinheiro 
do envelope.

A forma como os participantes gastaram o 
dinheiro foi bastante similar; muitos compraram 
comida ou um café do Starbucks, porém com uma 
grande diferença: alguns compraram para outras 
pessoas. E como essa diferença afetou a felicidade 
dos participantes? No final do dia, o grupo que 
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gastou o dinheiro do envelope com outra pessoa 
mostrou-se mais feliz do que o grupo que gastou 
consigo mesmo!

No artigo, publicado pela Science em 2008, 
Aknin e seus colegas Elizabeth Dunn e Michael 
Norton concluem o estudo sinalizando que, em suas 
pesquisas, os participantes reportaram gastar dez 
vezes mais dinheiro consigo mesmos do que com 
os outros. Ainda, os seus dados comprovaram que 
as pessoas têm a percepção equivocada de que gastar 
dinheiro consigo mesmas gera mais felicidade do 
que fazê-lo com os outros: uma confirmação de que 
o ser humano insiste em tomar decisões contrárias 
à sua própria felicidade, e que precisamos, cada vez 
mais, usar a ciência para ter uma vida melhor.

Em 2012, Aknin, Dunn e Norton decidiram 
fazer um novo estudo para investigar se gastos 
pró-sociais causavam melhoria em outros aspec-
tos motivacionais2.

Para o estudo foram selecionados 88 vendedores 
de uma empresa farmacêutica belga, que receberam 
uma quantia de € 15 cada. Seguindo o padrão meto-
dológico, alguns desses vendedores foram instruídos 
a gastar o dinheiro consigo mesmos, e outros, a 
gastá-lo com um colega de equipe. Após um mês, 
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os pesquisadores revelaram que os vendedores que 
compraram algo para os seus colegas obtiveram uma 
melhoria espetacular na sua performance, ao passo 
que não houve melhoria alguma nos vendedores que 
gastaram o dinheiro consigo mesmos. Na verdade, 
esses vendedores retornaram apenas € 4,50 daqueles 
€ 15 investidos, causando prejuízo para a empresa. 
Por outro lado, os vendedores que realizaram gastos 
pró-sociais trouxeram € 78 de retorno a cada € 15 
investidos, gerando um lucro de € 63 por vendedor.

Parece que até nos ambientes mais competitivos, 
como o de vendas, incentivar as pessoas a gastar o seu 
dinheiro com outras resulta em ganhos interessantes.

 
Comprar presentes para os outros gera um enorme ganho na sua 

felicidade. Pense em uma pessoa que vem fazendo a diferença na sua 
vida, ou até mesmo em alguém com quem você está enfrentando certa 
dificuldade para se relacionar. Agora, compre um pequeno presente 
para essa pessoa nos próximos dias – quanto antes melhor! Lembre-se 
de que o valor financeiro do presente é o menos importante – o 
ato de presentear é o que traz felicidade.

• Nome da pessoa: ___________________________

• Presente que irei comprar: _____________________

• Quando irei comprar: _________________________

• Data em que entregarei o presente: _______________
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Após presentear o seu escolhido, retorne a esta atividade e 
invista alguns minutos escrevendo o que sentiu no momento em 
que entregou o presente, e também as suas emoções algumas horas 
após a atividade. Por favor não deixe de retornar à atividade e 
escrever aqui os seus sentimentos; futuramente, você irá entender 
a importância disso.

• O que eu senti no momento em que entreguei o presente: 
_______________________________________

• O que eu senti horas depois: ___________________
_______________________________________

ESTAMOS AQUI POR UMA RAZÃO

Mas será que gastar dinheiro com os outros 
sempre gera mais felicidade, mesmo quando as 
pessoas têm dificuldades para pagar as próprias con-
tas? Pesquisadores de universidades do Canadá, dos 
Estados Unidos, da Holanda, da África do Sul e 
Uganda queriam responder a essa pergunta. Ao usar 
dados de uma pesquisa feita com mais de 200 mil 
pessoas em 136 países, esses cientistas descobriram 
uma relação positiva entre a doação de dinheiro 
e a felicidade em 120 países3. Esse aumento na 
felicidade das pessoas quando gastam o seu dinheiro 
com os outros é tão significativo que corresponde à 
felicidade de alguém logo após receber um acréscimo 
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de 100% no salário! Isso significa que se você quiser 
sentir a mesma felicidade de ter o seu salário dobrado, 
com a diferença de que um aumento salarial causa 
apenas felicidade momentânea, basta investir em 
outras pessoas – um comportamento que os cientistas 
nomeiam de gasto pró-social. Essa relação se mos-
trou positiva independentemente de o país ser rico 
ou pobre, ensinando o que não podemos esquecer:

Fomos feitos para ajudar uns aos outros.

Uma prova ainda maior disso vem dos estudos 
do economista Arthur Brooks, que estudou a varia-
ção de renda anual de 30 mil famílias americanas e 
descobriu um segredo que poucos agentes financeiros 
conhecem4: a cada US$ 1 que uma família doa para a 
caridade, ela ganha US$ 3,75 a mais no ano seguin-
te. Brooks descobriu, ainda, que pessoas dedicadas a 
doar o seu tempo para a caridade ou sangue também 
aumentam as suas rendas futuras. Realmente fomos 
feitos para ajudar uns aos outros!

Mas a sua felicidade não vem apenas do investi-
mento do seu dinheiro e tempo nos outros; escolher 
de forma adequada como gastá-lo consigo mesmo 
também é fundamental.
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SEGUNDO PRINCÍPIO: 
AGRADEÇA PARA NÃO QUERER MAIS

LEMBRE-SE DOS ACONTECIMENTOS BONS

Desde o início dos anos 2000, os pesquisadores 
Robert Emmons e Michael McCullough tentam 
descobrir os efeitos reais que a gratidão proporciona 
ao ser humano.1 Em uma das suas pesquisas mais 
importantes, eles realizaram três estudos durante 
nove semanas. Os participantes de um dos grupos 
foram incentivados a escrever cinco acontecimen-
tos da semana anterior pelos quais eram gratos; 
o segundo grupo foi incentivado a escrever sobre 
cinco situações irritantes enfrentadas na semana 
anterior; e aos participantes de um terceiro grupo, 
coube escrever sobre cinco circunstâncias da semana 
anterior que afetaram suas vidas. Posteriormente, 
os pesquisadores pediram aos participantes que 
reportassem com qual intensidade sentiram mais 
de 30 emoções negativas e positivas – entre elas, 
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interesse, desinteresse, irritação, tristeza, estresse, 
alegria, determinação, esperança, entusiasmo –, 
bem como com qual intensidade experimentaram 
sentimentos relacionados com a gratidão. Emmons 
e McCullough também mediram a quantidade de 
sintomas físicos reportados pelos participantes (can-
saço, dor de cabeça, dor de estômago, irritações na 
pele, nariz congestionado, tosse, entre outros), suas 
reações após terem ajudado amigos ou familiares, o 
tempo que passaram praticando exercícios, de que 
forma avaliavam as suas vidas durante a semana 
anterior e quais as suas expectativas para a próxima 
semana. Quem imaginaria que um estudo sobre 
gratidão pudesse envolver tantas variáveis?

Esses cientistas descobriram que o simples fato 
de lembrarem e escreverem, uma vez na semana, 
sobre cinco coisas pelas quais eram gratas fez 
com que as pessoas envolvidas avaliassem a semana 
anterior de forma mais positiva, tivessem expecta-
tivas mais positivas sobre a sua próxima semana, 
reportassem menos sintomas físicos, passassem mais 
tempo fazendo exercícios e expressassem mais emo-
ções positivas do que negativas nas oportunidades 
de ajudar alguém. Quem imaginaria que este simples 
exercício pudesse melhorar tantas variáveis?
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TERCEIRO PRINCÍPIO: 
RECONHEÇA EM VEZ DE 

BUSCAR RECONHECIMENTO

RECONHECIMENTO AO INVERSO

O renomado pesquisador Martin Seligman, da 
Universidade da Pensilvânia, fez um experimento, no 
qual seis grupos de participantes deveriam performar 
uma tarefa diferente, com o intuito de ampliar os seus 
níveis de bem-estar1. Os participantes de um grupo 
foram designados a escrever uma carta de gratidão 
a alguém de quem receberam ajuda, mas a quem 
nunca agradeceram. Esse grupo deveria entregar a 
carta pessoalmente e esperar em silêncio enquanto 
a pessoa a lia. Dentre todas as seis tarefas, a entrega 
pessoal da carta de gratidão foi a que causou maiores 
ganhos na felicidade dos participantes, além de ser 
a que provocou as maiores reduções nos sintomas 
de depressão. Porém, o fato mais impressionante 
dessa simples intervenção foi que os efeitos da carta 
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de gratidão continuaram presentes mesmo um mês 
após o experimento.

Pouca gente percebe que, para obter o máximo 
benefício gerado pelo reconhecimento, o caminho 
a seguir é inverso ao que a maioria escolhe.

Para ser mais feliz, você é quem deve reconhecer os 

outros, em vez de ficar esperando por reconhecimento.

Um estudo realizado pela fantástica dupla de 
pesquisadores Adam Grant, da Wharton School, e 
Francesca Gino, de Harvard, revelou adicionalmente 
que expressar sua gratidão para alguém que o ajudou 
no passado faz com que a probabilidade dessa pessoa 
ajudá-lo novamente no futuro aumente2.

Eu gostaria de chamar a sua atenção para um 
ponto importante visto nesse princípio. Nos mais 
variados estudos, podemos perceber que os bene-
fícios do reconhecimento e da gratidão acontecem 
de forma mais significativa quando as expressamos 
pessoalmente. Sim, gratidão e reconhecimento têm 
um efeito maior quando acontecem off-line. Não 
que você não possa expressá-los nas mídias sociais 
parabenizando a conquista de um amigo, escre-
vendo um e-mail de reconhecimento a alguém que 
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foi importante no seu crescimento profissional ou 
enviando um aúdio de WhatsApp agradecendo pela 
ajuda de alguém; porém, sempre que possível é mais 
recomendado reconhecer os outros pessoalmente.

 
Todos os dias a vida nos presenteia com chances de dar reconhe-

cimento a alguém ao nosso redor; no entanto, é comum deixarmos 
essas oportunidades passarem. Muitas vezes, lembramos que deve-
ríamos ter reconhecido alguém apenas quando essa pessoa nos 
deixa. Faça uma lista daqueles a quem precisa dar reconhecimento 
pessoalmente – pode ser um colega do trabalho, seu cônjuge, seus 
filhos, um professor, um amigo: você escolhe.

 

Lista das pessoas a quem preciso dar reconhecimen-
to pessoalmente:

1. _______________________________________

2. _______________________________________

3. _______________________________________

4. _______________________________________

5. _______________________________________
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QUARTO PRINCÍPIO: 
AJUDE SEM ESPERAR NADA EM TROCA

INICIANDO O CICLO DO RECONHECIMENTO

Joseph Chancellor, da Universidade da Cali-
fórnia, fez um experimento com funcionários da 
Coca-Cola, em Madri, que demonstra de forma 
surpreendente como ajudar os outros impacta ex-
pressivamente o comportamento futuro de todos 
os envolvidos1. Os participantes desse experimento 
foram informados de que fariam parte de um estudo 
sobre felicidade, e que uma vez por semana deveriam 
reportar aos pesquisadores: como estava o seu humor 
e a sua satisfação com a vida, as suas experiências 
com comportamentos positivos e negativos, o 
quanto haviam ajudado os seus colegas e também 
quanta ajuda tinham recebido deles. O truque desse 
experimento era o seguinte: dos participantes, 19 
foram instruídos pelos pesquisadores a ajudar os seus 
colegas de trabalho, praticando atos de bondade 
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para com um grupo de colegas (trazer um copo 
de água ou escrever um e-mail de agradecimento, 
por exemplo), mas não os praticando para com um 
outro grupo – o grupo de controle.

Chancellor e seus colegas queriam descobrir se 
pessoas que recebem ajuda passam a ajudar mais os 
outros futuramente. No final de quatro semanas, o 
grupo que foi agraciado com atos de bondade passou 
a ajudar os colegas de trabalho 278% a mais do que 
os participantes do grupo de controle, além de os 
seus níveis de felicidade se mostrarem significati-
vamente maiores um mês após o final do estudo. 
Você pode até pensar que esse aumento nos níveis 
de ajuda é normal, pois as pessoas têm o costume 
de retribuir o favor a quem as ajudou, mas não 
foi exatamente o que aconteceu: os pesquisado-
res descobriram que quando aqueles inicialmente 
ajudados foram retribuir o favor, o fizeram para 
colegas diferentes dos “doadores”. A revelação mais 
surpreendente desse estudo, porém, ainda estava por 
vir: em alguns indicadores, os cientistas observaram 
que praticar atos de bondade produzia impactos 
mais recompensadores do que recebê-los. Em relação 
aos colegas que foram ajudados, os participantes 
que ajudaram – os “doadores” – reportaram níveis 
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QUINTO PRINCÍPIO: 
CULTIVE OS SEUS RELACIONAMENTOS

CAPITAL SOCIAL

No final das contas, realizar gastos pró-sociais, 
investir em viagens, expressar a nossa gratidão aos 
que nos ajudaram durante a vida, reconhecer os 
outros e auxiliar as pessoas ao nosso redor são ações 
que fortalecem os nossos relacionamentos. Não por 
acaso, os cientistas ranqueiam os relacionamentos 
como a principal condição para um indivíduo 
ser feliz1.

Fazer os outros felizes é o que possibilita 

a sua felicidade individual.

Pesquisadores da Universidade do Oeste de 
Ontário, no Canadá, revelaram que quando estamos 
próximos daqueles com quem nos damos bem, fica-
mos mais bem-humorados e somos mais criativos2. 
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Lembre-se que Fowler e Christakis notaram a mesma 
coisa: quando as pessoas viviam próximas de al-
guém feliz, a felicidade delas aumentava, por causa 
do efeito do contágio3. Na verdade, quanto mais 
próximas as pessoas viviam de alguém feliz, maior 
era a sua felicidade. Os pesquisadores relataram 
que esse aumento na felicidade dos indivíduos ao 
conviverem com alguém feliz é mais significativo 
do que um aumento de US$ 10 mil nas suas rendas 
anuais. Sim, os relacionamentos pagam dividen-
dos superiores àqueles que você pode presenciar 
no momento. Se estiver em dúvida sobre o tipo 
de capital que deve investir para aumentar a sua 
felicidade, a ciência nos mostra que um dos mais 
seguros é o seu capital social. Outro estudo similar, 
publicado por um pesquisador da Universidade 
de Londres em 2007, descobriu que melhorar o 
nível dos seus relacionamentos pode aumentar a 
sua felicidade de forma equivalente a uma renda 
de £ 85 mil anuais4. O estudo ainda aponta para 
algo de que você já está ciente: aumentos reais na 
renda compram pouca felicidade.

Um estudo realizado por pesquisadores aus-
tralianos que analisou 1.477 idosos demonstra 
um benefício extra causado pelas amizades: maior 
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longevidade5. Aqueles com um grande número de 
amigos viviam 22% a mais em comparação aos que 
tinham poucos relacionamentos. Para a surpresa de 
muitos, o grupo de cientistas ainda descobriu que 
as relações com familiares e crianças tinham um 
baixíssimo impacto na longevidade – ter mui-
tos amigos superava todas as outras dimensões 
relacionadas com a longevidade dos idosos. Uma 
metanálise de 150 estudos, realizada por cientistas 
da Universidade Brigham Young e Universidade da 
Carolina do Norte, analisou dados sobre as chances 
de mortalidade de 308.849 pessoas e confirma esses 
dados: aqueles com boas relações de amizade aumen-
tam as suas chances de sobrevivência em 50%6. De 
acordo com os pesquisadores, ter poucas relações 
de amizade impacta a longevidade das pessoas de 
forma muito similar a fumar 15 cigarros por dia; 
é mais danoso para a saúde do que ser obeso ou do 
que não praticar atividades físicas.

FREQUÊNCIA, NÃO INTENSIDADE

Muitos acreditam erroneamente que a felici-
dade relacionada aos relacionamentos e interações 
se constrói através de conversas intensas, ao passo 
que a ciência nos mostra que isso ocorre com a 
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frequência. Ed Diener – um dos fundadores da 
psicologia positiva – e alguns colegas notaram que, 
com o passar do tempo, ficamos mais felizes quando 
temos diversas interações positivas durante o nosso 
dia a dia em vez de poucas interações de alta inten-
sidade7. Passar o dia inteiro conversando com o seu 
melhor amigo irá trazer menos felicidade do que 
se você tivesse trinta interações positivas, mesmo 
que pequenas, durante esse dia.

Ao realizar um estudo com zeladores de um 
hospital, Jane Dutton e Amy Wrzesniewski desco-
briram que uma das escolhas daqueles que queriam 
aumentar o seu senso de propósito no trabalho foi 
caprichar nas interações com os pacientes, visitantes 
e colegas de forma que essas interações pudessem 
abrilhantar o dia deles8. Extrair mais satisfação 
do seu trabalho é outro benefício das interações na 
motivação e na felicidade, além de ser uma prova 
adicional de que a frequência é mais importante 
do que a intensidade. Um estudo feito por pesqui-
sadores canadenses, americanos e chineses revelou 
que os funcionários sentiam menos cansaço no final 
do dia quando utilizavam o seu horário de almo-
ço para realizar interações sociais com os colegas 
de trabalho!9 John Trougakos, um dos autores do 
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estudo, revelou que usar o horário de almoço em 
atividades solitárias, como o relaxamento, acabava 
fazendo o funcionário sentir-se mais cansado no 
final do dia, por mais contraditória que a informação 
possa parecer.

INTERAÇÕES QUE VALEM OURO

Um dos seus principais papéis no contágio 
social é garantir que todas as pessoas com as quais 
você venha a ter qualquer interação saiam com um 
sorriso no rosto. É preciso que você tenha consciên-
cia de que o seu comportamento é importantís-
simo para a sua felicidade, bem como para a das 
demais pessoas no mundo. Os estudos apresentados 
até então confirmam a importância de ações que 
fortalecem os nossos relacionamentos, mostradas nos 
capítulos anteriores, como expressar a sua gratidão 
pessoalmente aos que o ajudaram no passado e não 
perder as oportunidades de ser reconhecido por 
seus familiares, colegas de trabalho, filhos e cônjuge.

Falando nisso, como estão os seus relaciona-
mentos atualmente? Você capricha em todas as suas 
interações, todos os dias, ou só nas que têm alguma 
importância pessoal?
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