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Resumo: A dissertação procura investigar a existência de uma transição Pareto-
ótima PAYGO-FF. Inicialmente são apresentadas as questões mais importantes a
serem tratadas. São apresentados os trabalhos da linha de teoria aplicada e os
principais trabalhos empíricos sobre o tema. Finalizando, apresentam-se as
conclusões com base na pesquisa efetuada.



sUMÁRIo

CAPÍTULO 1 _ INTRODUÇÃO ··..·.·································· 01

1.1) Introdução ············································· 02
1.1.1) Questões preliminares 02
1.1.2) A importância da previdência social 04

1.2) A relação previdência social - poupança: uma breve resenha 05
1.3) Aspectos relevantes da transição 09
1.4) Aspectos teóricos 12
1.5) Comentários finais . ....... ........ .. .. . .. .... 15

CAPÍTULO 2 - TEORIA APLICADA ········································ 17
2.1) Idéias iniciais 18
2.2) O modelo básico: contribuições e beneficios lump-sum 22
2.3) Uma confirmação dos resultados originais 28
2.4) Oferta de trabalho endógena e contribuição com alíquotaflat-rate na

economia aberta 33
2.5) Oferta de trabalho endógena e contribuição com alíquotaflat-rate na

economia fechada 38
2.6) Heterogeneidade intrageracional 42
2.7) Heterogeneidade intrageracional II 45

CAPÍTULO 3 - TRABALHOS EMPÍRICOS 48
3.1)EUA 49

3.1.1) Introdução 49
3.1.2) As primeiras simulações 51
3.1.3) O modelo AK 70
3.1.4) Aplicações do modelo AK 71

3.2) Outros países 81
3.2.1) México 81
3.2.2) Alemanha 84
3.2.3) Colômbia 87
3.2.4) Chile 88
3.2.5) Noruega 88
3.2.6) Outros trabalhos 92

CAPÍTULO 4 - CONCLUSÃO ········································· 93
4.1) Conclusão 94

REFERÊNCIAS BffiLIOGRÁFICAS 99

iii



AGRADECIMENTOS

Ao meu orientador Samuel de Abreu Pessôa, com quem tanto aprendi. Sua

capacidade de ensinar e seu permanente estímulo foram fundamentais para a

elaboração deste trabalho.

Ao professor Arthur Barrionuevo Filho por toda confiança e pelas oportunidades

proporcionadas ao longo do curso.

Aos meus amigos de muitos anos: Antonio Carlos, Gilberto, Flávia, Luís Sérgio,

Nelson e Eduardo. A este último, um agradecimento pela pesquisa em bibliotecas

dos EUA.

Aos meus colegas geógrafos, Paulo e Marlei, por terem me auxiliado por todos

estes anos.

Aos meus amigos mais próximos do mestrado e doutorado da EAESPIFGV:

Edson, Fred e Luís Fernando. Sílvio e Tuca, por todo o apoio, merecem uma

lembrança mais do que especial.

Às dedicadas funcionárias da SEIPPG, particularmente Mari, Mila e Rosa.

À Joana, secretária do PAE, por seu bom humor e eficiência.

A todos os prestativos funcionários da biblioteca da EAESPIFGY.

À CAPES e ao CNPq pelo auxílio financeiro.

Aos meus pais e ao meu irmão (pela minuciosa revisão do texto), que sempre me

deram todo o apoio necessário. A vocês, o trabalho é dedicado.

iv



RESUMO

Este trabalho busca investigar a possibilidade de uma transição PAYGO-FF

Pareto-ótima. O primeiro capítulo define as questões mais importantes a serem

tratadas para o estudo do tema. O segundo capítulo apresenta os trabalhos de teoria

aplicada que tratam da transição. O terceiro capítulo apresenta os principais trabalhos

empíricos, particularmente os modelos de simulação. Finalizando, o quarto capítulo

traz as conclusões da dissertação.
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1.1) INTRODUÇÃO

1.1.1) QUESTÕES PRELIMINARES

Este trabalho tem por objetivo verificar a possibilidade de uma transição Pareto-

ótima quando é feita uma mudança PAYGO-FF1 na previdência social. Como ponto

de partida, é adequado que alguns termos e conceitos relacionados à previdência

sejam definidos de forma precisa. A diferenciação dos termos básicos tem como

parâmetros a fonte e o destino dos recursos, assim como a forma de sua

administração. OLIVEIRA e BELTRÃO (1997) fornecem o referenci:al teórico

adequado. Assistência Social deve ser entendida como um conjunto de ações

destinadas a proporcionar condições mínimas de vida a todos que o Estado julga

estarem abaixo de um determinado patamar. Um exemplo típico é a distribuição de

recursos, monetários ou não, a grupos menos privilegiados. Obviamente, o

recebimento dos beneficios independe das contribuições, que devem ser oriundas das

classes de renda mais elevadas. Saúde refere-se basicamente aos programas

destinados a manter o bem-estar fisico e mental dos cidadãos. Há consenso que toda

a sociedade deve contribuir para seu financiamento. O beneficio recebido na forma

de uso dos recursos públicos pode estar descolado das contribuições efetuadas, pois

um indivíduo pode contribuir por toda sua vida e jamais utilizar os serviços públicos

de saúde, enquanto outro pode necessitar de permanentes cuidados médicos.

O Seguro Social é pago ao cidadão (ou a seus dependentes) como compensação

pela perda de sua capacidade de trabalho. Esta é, diferentemente da Saúde, de grande

previsibilidade, pois decorre fundamentalmente da velhice. Os beneficios são

exclusivos daqueles que contribuem e há, em grau variado, relação entre o montante

de contribuições e os valores recebidos. Esta é a função básica da Previdência

Social. 2 Há ainda outras funções correlatas, como o treinamento da mão-de-obra e o

pagamento de seguro-desemprego, mas estas fogem das atribuições específicas da

previdência social.

•

Se do ponto de vista teórico a separação é razoavelmente clara, na prática esta

situação não se verifica. Há uma série de beneficios originados pela expansão do

I FF (Fully funded) é traduzido como regime fundado ou de capitalização. PAYGO (Pay-as-you-go) é
equivalente a regime de repartição. Estes termos serão usados como sinônimos ao longo do trabalho.
2 Uma análise mais radical pode ser vista em FIPE (1993) que define a Seguridade Social, formada
por Assistência Social e Saúde como um mecanismo de redistribuição de renda, enquanto a
Previdência Social é definida como um mecanismo de poupança.
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Welfare State que se situam na fronteira entre as três áreas definidas anteriormente.

Esta proximidade pode dar origem a situações de conflito. Um exemplo pode ser

visto no Brasil, cuja Constituição engloba Saúde, Previdência e Assistência Social

dentro da Seguridade Social. Este agrupamento não é correto, pois mistura órgãos

com fontes de financiamento, administração e destinação de recursos diversas. Um

dos resultados negativos mais evidentes desta junção indevida é o perene embate

destas três áreas pelos recursos existentes.

Os recursos da previdência social podem ser administrados através de dois

regimes: repartição ou capitalização. No primeiro, as contribuições dos trabalhadores

em um determinado período são empregadas no mesmo período para o pagamento

das aposentadorias aos inativos. Há, neste caso, o que usualmente se designa por

mecanismo de solidariedade intergeracional, dado que cada geração é sustentada na

velhice pelas contribuições das gerações seguintes. Esta designação é imprecisa, pois

em todos os países a contribuição previdenciária é compulsória. A maioria dos

sistemas previdenciários adota o regime de repartição. Este é, de um lado, um legado

de conquistas sociais passadas e da preocupação que a sociedade tem com a velhice e

as condições de vida dos idosos. De outro, reflexo de um processo de escolha com

base em particulares condições econômicas e demográficas.

A previdência social também pode ser vista como uma forma de poupança

obrigatória, cuja alíquota mínima é definida pelo Estado. Logo, é fundamental

conhecer a taxa de retorno desta aplicação. Como já demonstrado por DIAMOND

(1965), a taxa de retorno de um regime de repartição é a taxa de crescimento da

economia, dada por sua vez pelas taxas de crescimento dos salários reais e da

população. Portanto, o valor da aposentadoria é função de fatores econômicos,

demográficos e do progresso tecnológico, responsável pelo aumento dos salários.

No regime de capitalização, o valor da aposentadoria é função direta do

montante poupado pelo indivíduo durante sua vida ativa. Os valores poupados são

aplicados e capitalizados. É imediato notar que o retorno obtido corresponde à taxa

de juros da economia. Neste caso há formação de um volume de recursos de baixa

liqüidez e longo prazo. A solidariedade intergeracional compulsória, presente em um

regime de repartição, deixa de existir, pois cada geração passa a ser responsável por

sua própria aposentadoria.
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A obrigatoriedade de contribuição é usualmente explicada como uma forma de

solucionar o problema causado pela miopia dos indivíduos. Estes talvez não

consigam prever corretamente seus gastos futuros e assim, se tiverem a possibilidade

de alocar livremente seus recursos, podem escolher um nível de poupança (e de

acumulação de ativos) insuficiente frente às necessidades na velhice.

Adicionalmente, os indivíduos também poderiam, em uma situação de racionalidade

limitada, compreender de maneira inadequada os complexos sistemas

previdenciários. Tal percepção incorreta os levaria também a escolhas intertemporais

inadequadas de consumo e poupança. A obrigatoriedade de contribuição pode ser

justificada para evitar, por exemplo, o problema dos free-riders exposto por VEALL

(1986). Alguns indivíduos poderiam preferir não contribuir, pois saberiam que se não

tivessem recursos suficientes na velhice, o Estado, através de ações de cunho

assistencial, os sustentaria. Claramente, a situação seria insustentável se todos

adotassem esta conduta. Esta argumentação é interessante por privilegiar a

racionalidade e a capacidade de previsão do indivíduo.

1.1.2) A IMPORTÂNCIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

A importância da previdência social pode ser percebida por duas óticas. A

primeira refere-se a seu impacto sobre as variáveis microeconômicas, dada a sua

influência sobre as decisões individuais e o bem-estar dos indivíduos. A previdência

funciona como um mecanismo compulsório de poupança, ou seja, realoca

intertemporalmente a renda dos trabalhadores, do período ativo para o período de

inatividade. As contribuições previdenciárias podem modificar a renda dos

indivíduos, distorcer preços relativos e alterar decisões de consumo e poupança.

A segunda ótica enfatiza as questões de natureza macroeconômica. Os

complexos sistemas previdenciários hoje existentes movimentam volumes

gigantescos de recursos. O pagamento de beneficios previdenciários é uma das

maiores fontes de despesas do governo. Por exemplo, nos EUA, em 1996,

despendeu-se US$ 349,5 bilhões, somando-se o Old Age and Survivors Insurance

(OASI) e o Disability Insurance (DI). Estes gastos representam 4,59% do PIB (SSA,

1997). Esta porcentagem é ainda pequena se comparada aos 5% da Holanda em 1994

(KAPTEYN e VOS, 1997), 10,60% da Bélgica em 1990 (PESTIEU e STIJNS,

1997), 11,50% da Espanha em 1994 (BOLDRIN, JIMENEZ-MARTIN e

PERACCHI, 1997) ou 17% da Itália em 1995 (BRUGIAVINI, 1997).
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No Brasil, os gastos previdenciários em 1998 representaram cerca de 10,47% do

PIB, somando R$ 94,66 bilhões. Destes, R$ 54,11 bilhões eram relativos ao INSS,

R$ 20,95 bilhões referentes às aposentadorias e pensões de funcionários públicos

federais e R$ 19,6 bilhões eram gastos com inativos e pensionistas de estados e

municípios. (MPAS (1999A e 1999B) e ORNÉLAS, 1999).

Estes gastos só podem ser concretizados mediante a existência de estruturas

burocráticas de grande porte e, principalmente através de um conjunto complexo de

regras destinadas a pautar a correta avaliação de contribuições e beneficios. Estes

cálculos são bastante complexos pois dependem de variáveis econômicas e

demográficas e do processamento de um enorme volume de informações, cujas

fontes são bastante pulverizadas. Há ainda que se considerar que na maioria dos

países existe algum grau de relação entre contribuições e beneficios, o que é um

complicador adicional.

1.2) A RELAÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - POUPANÇA: UMA

BREVE RESENHA

Sistemas previdenciários afetam as decisões individuais e os agregados

macroeconômicos. Os impactos macroeconômicos são obtidos pela agregação das

decisões individuais. Os mais importantes referem-se à formação de poupança.

Quando a previdência social funciona no regime de repartição, os indivíduos podem

ser levados a reduzir sua poupança, deprimindo a acumulação de capital e reduzindo

o nível de renda no estado estacionário. Já um regime de capitalização tem efeitos

positivos sobre a poupança e o estoque de capital. Portanto, no longo prazo, um

regime de capitalização pode trazer sensíveis ganhos de bem-estar para os

indivíduos. Esta seção apresenta uma breve resenha da relação entre previdência

social e poupança, procurando demonstrar que essa é uma questão já consolidada na

literatura.

A relação entre o regime previdenciário e acumulação de capital (e bem-estar)

constitui tema padrão de qualquer livro-texto de macroeconomia. Por exemplo,

BLANCHARD e FISCHER (1989, capo 3) empregam um modelo de gerações
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sobrepostas' de dois períodos, determinista, em tempo discreto. Os autores mostram

que um regime FF não afeta o nível de poupança privada. Um regime PAYGO reduz

o nível de poupança e como conseqüência afeta de modo negativo o estoque de

capital de equilíbrio. AZARIADIS (1993, cap.18) chega a conclusões semelhantes.

Também empregando um modelo em tempo discreto, em dois períodos, o autor

prova que incrementos nas contribuições e beneficios previdenciários diminuem o

nível de poupança, levando a economia a um estado estacionário com menor estoque

de capital per capita e maior taxa de juros. Este resultado é válido para os casos de

equilíbrio parcial e equilíbrio geral. No primeiro, mantendo-se as taxas de juros

constantes, as contribuições previdenciárias substituem uma parcela da poupança dos

indivíduos. No segundo, o regime de repartição reduz a renda disponível, o que leva

a diminuição na poupança, aumento na taxa de juros e redução permanente no

estoque de capital.

Um dos primeiros estudos empíricos é feito por MUNNELL (1976). Seu estudo

avalia que em 1973, nos EUA, a expectativa de recebimento de beneficios

previdenciários reduzia a poupança agregada em US$ 13 bilhões. Trabalho posterior

(MUNNELL, 1977, capo 6) reafirma estes resultados. FELDSTEIN (1980B)

apresenta um estudo empírico, com os dados dos EUA e de 11 países da OECD, para

o período 1969-1975. Sua conclusão é que um aumento de 10% nos beneficios reduz

a taxa de poupança em 3%. O resultado é estendido em FELDSTEIN (1982B), que

trata da redução no bem-estar causada pelo regime de repartição.

A reforma na previdência social chilena em 1980 foi a fonte geradora de muitos

estudos. Podem ser citados os trabalhos de SANTAMARIA (1991), ARRAU (1992),

GILLION e BONILLA (1992), DIAMOND (1993) e EDWARDS (1996),

SCHIEBER e SHOVEN (1996) e MORANDE (1996). Para uma resenha dos

aspectos mais relevantes do caso chileno ver AFONSO (1998).

Outros trabalhos chegam a conclusões semelhantes quanto aos efeitos

macroeconômicos da previdência social. EDEY e SIMON (1996, p. 21) estimam que

a reforma na previdência da Austrália aumente a taxa de poupança em 3% do PID.

SALES-SARRAPY, SOLÍS-SOBERÓN e VILLAGÓMEZ-AMEZCUA (1996, p.

48) apontam que no México, a reforma previdenciária poderá aumentar a poupança

em 2,81% do PID. HVIDING e MÉRETTE (1998) chegam a resultados semelhantes,

3 Também designado ao longo do texto por OLG (Overlapping Generations Model).
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por meio de simulações para sete países da OECD. KOHL e O'BRIEN (1998)

enfatizam as questões teóricas e lembram que o aumento na poupança, oriundo de

uma mudança PAYGO-FF depende também da estrutura demográfica e dos aspectos

institucionais.

No Brasil há alguns trabalhos importantes. BARBOSA e MONDINO (1994, p.

158) apresentam resultados de uma simulação, baseada no modelo AK4
. No longo

prazo, os efeitos de uma mudança PAYGO-FF são bastante positivos. O estoque de

capital aumentaria cerca de 38%. O estoque de capital per capita cresceria mais de

124% e haveria um ganho de bem-estar de 26,6%. MATIJASCIC (1993 e 1994)

apresenta uma visão bastante otimista do papel dos fundos de pensão como

rearticuladores do crescimento sustentado. PEREIRA, MIRANDA e Sll.VA (1997,

partes 4-7) abordam o mesmo tema, fazendo simulações que mostram que os ativos

dos fundos poderão chegar a 20% do Pffi em 2005. ALÉM e GIAMBIAGI (1997,

parte 4) re1embram da importância dos regimes fundados na geração de poupança

interna. OLIVEIRA, BELTRÃO e FERREIRA (1997) e posteriormente OLIVEIRA,

BELTRÃO e DAVID (1998) fornecem retratos bastante precisos das relações entre

previdência social, poupança e crescimento econômico, centrando foco na situação

brasileira.

BARRETO e SCHYMURA (1995 e 1997) empregam um modelo de equilíbrio

geral computável calibrado com parâmetros da economia brasileira. Os autores

estudam os efeitos de longo prazo da mudança PAYGO-FF para as variáveis

macroeconômicas e para o nível de bem-estar. São analisadas três formas de

financiamento da privatização da previdência (através de imposto sobre a renda, de

dívida e combinando as formas anteriores) com níveis diversos de capitalização do

novo regime.

Quanto maior o grau de capitalização, maiores serão os ganhos no longo prazo.

O ganho de bem-estar pode chegar a mais de 30% quando a transição é financiada

com um imposto sobre a renda. Neste mesmo caso, a relação capital/produto passa de

3,06 para 3,64. Os autores concluem que no caso brasileiro, a privatização é Pare to-

4 Este modelo AK (de AUERBACH e KOTLIKOFF) é do tipo GCE (General Computable
Equilibrium), destinado a simulações dinâmicas. Suas características mais relevantes são apresentadas
no capítulo 3. Não deve ser confundido com o modelo AK, presente na teoria do crescimento
econômico.
S Neste caso os termos privatização e mudança PAYGO-FF são sinônimos.
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superior. Como o trabalho em questão trata somente dos estados estacionários e não

aborda os efeitos transitórios, o novo estado estacionário é Pare to-superior, mas sem

conhecer a variação do bem-estar de todas as gerações, antes que a economia atinja

novo equilíbrio, não é possível assegurar que a transição também deva merecer essa

classificação.

ELLERY JUNIOR e MIRANDA (1998) inovam, ao criar um algoritmo próprio

de resolução de modelos de gerações sobrepostas. Neste, os indivíduos vivem por 30

períodos, trabalhando nos 20 primeiros e vivendo de aposentadoria no período

restante de sua vida. As conclusões são padrão: a extinção do regime de repartição

aumenta ·0 nível de poupança e o estoque de capital. Os resultados obtidos são

bastante semelhantes aos apresentados por RAFFELHÜSCHEN e RISA (1995),

artigo analisado no capítulo 3, que também incorpora a existência de heranças.

PESSÔA (1998) estima que no longo prazo, um regime de capitalização geraria

uma renda per capita 20% superior a um regime de repartição. Sua conclusão é

baseada em um modelo de ciclo de vida, de equilíbrio geral em tempo contínuo,

bastante complexo. A vida do indivíduo é dividida em quatro fases. Nas duas

primeiras, o modelo é determinista: o indivíduo oferta trabalho inelasticamente e

acumula ativos. Na primeira fase, o perfil de salário individual é crescente e na

segunda é decrescente. Ao se aposentar, o indivíduo entra no terceiro período,

quando passa a enfrentar uma probabilidade positiva de morte. No quarto período, a

probabilidade de morte aumenta. Uma característica interessante deste trabalho é que

o modelo empregado permite a existência de uma solução analítica, não sendo

necessário recorrer às simulações.

Com base nesses resultados, alguns policy papers foram produzidos, propondo

alterações radicais na previdência social. O estudo da EPGE/FGV (1992) analisa

com bastante acuidade o sistema previdenciário brasileiro e propõe algumas

alternativas de mudança. O trabalho da FIPE (1993) propõe um novo desenho para a

seguridade social. Enfatiza as questões institucionais, aponta formas de financiar o

passivo previdenciário e aborda também a operacionalização dos programas

relacionados à assistência social. GIAMBIAGI, OLIVEIRA E BELTRÃO (1996)

apresentam uma proposta de reforma da previdência social, aumentando o espaço

dos fundos individuais de capitalização.
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Parece claro que a superioridade no longo prazo dos regimes FF sobre os

regimes PAYGO já é um ponto consensual na literatura, tanto empírica quanto

teórica. Os estados estacionários associados a cada um dos regimes já foram objeto

de vários estudos. Por este motivo, parece ser mais pertinente enfocar neste trabalho

as questões relacionadas à transição entre os dois regimes, cujas respostas ainda não

se encontram consolidadas na literatura.

1.3) ASPECTOS RELEVANTES DA TRANSIÇÃO

Os argumentos a favor da mudança PAYGO-FF podem ser trabalhados nos

planos micro e macroeconômicos. Como é bem definido na literatura, em um regime

de repartição, a taxa de retorno equivale à taxa de crescimento da economia, que é

dada pelos aumentos da população e dos salários reais. Em um regime de

capitalização, o retorno corresponde à taxa de juros da economia. Se o indivíduo

pudesse escolher a forma de administração de suas contribuições, excluindo-se o

componente de risco, optaria por aquela que lhe proporcionasse retorno mais

elevado.

Como é de se esperar que prevaleça a condição de eficiência dinâmica na

economia (a taxa de juros é mais elevada que a taxa de crescimento), se dois

indivíduos idênticos fizerem as mesmas contribuições aos dois regimes, aquele que

escolheu o regime de capitalização terá uma aposentadoria mais elevada que o outro.

Há outro argumento igualmente relevante, de natureza macroeconômica e de

equilíbrio geral, em favor do regime fundado. Um regime de capitalização,

diferentemente de um regime de repartição, gera por sua própria natureza um grande

volume de poupança de longo prazo e baixa liqüidez, com impactos positivos no

estoque de capital, PIB e nível de renda.

Dadas estas características, existindo um regime de repartição, há vantagens na

sua substituição por um regime de capitalização. No entanto, esta troca não se

consolida de forma instantânea. Daí a necessidade de concentrar a análise na questão

da transição PAYGO-FF. Esta mudança explicita a dívida anteriormente implícita

sob o manto do pacto intergeracional existente no regime de repartição e levanta

algumas indagações fundamentais. Como deve ser feita a alteração de um regime de
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repartição para um regime de capitalização? Quais os aspectos mais importantes

neste processo?

o primeiro tópico refere-se aos direitos que cada grupo etário possui. Pode-se

considerar que a sociedade esteja dividida em três grupos: jovens (ainda não

entraram no mercado de trabalho), adultos (estão no mercado de trabalho quando a

mudança é feita) e idosos, que estão aposentados quando é feita a troca de regimes.

Para o primeiro grupo, não há ambigüidades quanto às conseqüências diretas. Como

ainda não efetuaram contribuições, não têm nenhum direito previdenciário. Quando

começarem a trabalhar, contribuirão somente ao novo regime. Toda sua

aposentadoria provirá integralmente de sua própria capacidade de acumulação e da

taxa de retorno conseguida.

Os trabalhadores que estão no meio de sua vida ativa já fizeram contribuições ao

regime de repartição por um determinado período. Esperam, com razão, que estas se

revertam em beneficios futuros. Sua aposentadoria será composta em parte por estas

contribuições passadas e parcialmente por suas contribuições ao novo regime. O

ponto mais relevante para este grupo é a quantificação precisa desses direitos. Estes

podem ser calculados através de bônus do tipo backward-looking ou forward-

looking. O primeiro tipo corresponde ao valor presente de todas as contribuições

passadas efetuadas pelo trabalhador até o momento da reforma". Este foi o método

adotado no Chile e, com algumas variações, na Argentina'. O segundo tipo refere-se

ao valor presente de todos os beneficios futuros aos quais se espera que o trabalhador

tenha direito. 8

Para os idosos, a questão também é problemática. No regime de repartição, as

contribuições dos trabalhadores são utilizadas no mesmo período para pagar os

benefícios aos aposentados. Quando o regime previdenciário é alterado, os

trabalhadores passam a contribuir para sua própria aposentadoria, como acontece nos

regimes de capitalização. Porém, esta mudança faz com que cesse a fonte de recursos

de pagamento das aposentadorias aos idosos. Como estes já contribuíram

anteriormente ao sistema e têm uma expectativa de continuar a receber sua

6 Capitalizadas à taxa de crescimento da economia.
7 Para uma exposição da reforma na previdência argentina, ver OLIVEIRA (1995).
8 Corresponde à Social Security Wealth, conceituada por FELDSTEIN (1974) e apresentada no
capítulo 3.
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aposentadoria, não seria adequado lhes negar este direito. É necessário encontrar uma

forma de conseguir os recursos necessários.

Inequivocamente existem custos associados à transição. Em algum momento do

tempo, os indivíduos passam a contribuir para sua própria aposentadoria. No entanto,

é preciso que as aposentadorias já existentes continuem a ser pagas. Se algumas

gerações forem penalizadas com custos mais elevados que outras, existe uma

distribuição intergeracional desigual. A forma de distribuição dos custos é uma

função da forma de financiamento empregada e do timing da mudança". Basicamente

existem duas formas, não excludentes, de arcar com os custos do período de

transição. Este pode ser definido como o período do início da mudança até a data de

esgotamento do último beneficio do regime de repartição.

A primeira forma é através de instrumentos tributários. Se for empregado um

imposto sobre consumo, peso mais elevado recairá sobre os idosos, cuja propensão

marginal a consumir é mais elevada que os demais grupos etários. Se for utilizado

um imposto sobre a renda, o ônus é suportado pelos mais ricos. Porém, como este

imposto recai também sobre os rendimentos do capital, o rendimento deste é afetado,

levando à menor acumulação de capital e a resultados menos expressivos do Pffi e da

renda per capita no longo prazo. Como parte do rendimento dos aposentados é

proveniente de ativos acumulados, então este grupo também será prejudicado. Por

outro lado, se o imposto incidir sobre os salários, os trabalhadores terão seus

rendimentos reduzidos.

A segunda maneira é a emissão de dívida. Os beneficios previdenciários

continuam a ser pagos aos atuais aposentados e o preço da mudança seria pago pelas

gerações futuras. A justificativa deste método reside no fato de os maiores ganhos

serem obtidos no longo prazo. Os 'ganhadores' poderiam arcar com o custo da troca

de regimes sem ter seu bem-estar reduzido, preservando-se ainda o bem-estar dos

atuais trabalhadores e aposentados. A principal desvantagem desta estratégia é a

existência de crowding-out do capital privado, cuja acumulação é reduzida,

prejudicando o crescimento do produto. Esta possibilidade inclui algumas variações

com respeito ao prazo da dívida e ao pagamento do principal e dos juros devidos.

9 Há também a possibilidade de transferências intrageracionais, visto que indivíduos de mesma idade
com rendimentos diferentes podem ser afetados de maneira diferenciada.
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Evidentemente, as alternativas disponíveis aos policy-makers incluem várias

combinações, mesclando a emissão de dívida, o aumento de impostos e a

possibilidade do anúncio antecipado da mudança. Não existe uma resposta clara

sobre a forma de transição, dados os trade-ofls existentes. Como a transição não é

neutra, pode-se julgar que a decisão se dará em boa parte através de critérios

políticos, levando em conta a capacidade dos diversos grupos etários fazerem

prevalecer seus interesses. Como elemento adicional de incerteza em um processo de

escolha através do voto, existe o fato de os maiores ganhadores serem as gerações

futuras. Entretanto, estas não podem se fazer representar, pois no momento da

mudança são muito jovens ou ainda nem mesmo nasceram. Este fato poderia levar a

situações não ótimas, como exposto, por exemplo, por TOWNLEY (1981).

1.4) ASPECTOS TEÓRICOS

Como este trabalho investiga a existência de uma transição PAYGO-FF Pareto-

ótima, são necessárias algumas definições teóricas importantes, relativas ao conceito

de ótimo e às questões de eficiência. O conceito de ótimo de Pareto'" ocupa um lugar

de destaque nas questões relativas ao equilíbrio econômico. Segundo MYLES

(1995), o critério de Pareto, apresentado originalmente em 1906, foi incorporado à

literatura na obra de LITTLE (1957)11,que lhe deu esta denominação. Os conceitos

de superioridade de Pareto e de eficiência de Pare to, possam ser encontrados em

livros-texto como VARlAN (1992) ou MAS-COLLEL, WIllNSTON e GREEN

(1996). Um enunciado adequado pode ser encontrado em KREPS (1990, p. 153-4).

Sendo Ui (x) a função utilidade do consumidor i, uma determinada situação x é

Pare to-superior a x ' se Ui (x);:::Ui (x'), para qualquer consumidor i, com a

desigualdade estrita valendo para pelo menos um i. A situação x é estritamente

Pare to-superior a x' se Ui (x) > Ui (x') para todos os consumidores. De forma

análoga, dado um conjunto X de situações viáveis, uma situação x é Pareto-eficiente

10 Vilfredo Pareto, engenheiro civil, nasceu na França em 1848. Descendente de uma família nobre da
Itália, foi levado a este país logo após seu nascimento. Além da fundamental contribuição à ciência
econômica, produziu trabalhos nas áreas de engenharia, sociologia e política. Desenvolveu também
sólida carreira na área empresarial. Faleceu em 1923. Para mais informações, ver a apresentação de
PARETO (1996).
II Data da segunda edição. A primeira edição é de 1950.
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ou Pare to-ótima se nenhuma outra situação x' é Pareto superior a x. O subconjunto

de situações Pareto-eficientes é denominado fronteira de Pare to de X

Uma dada situação x é Pare to-superior se todos os indivíduos estão em uma

situação no mínimo tão boa quanto em qualquer outra situação e pelo menos um

indivíduo está em melhor situação. É estritamente Pareto-superior se todos os

indivíduos estão em melhores condições em x do que em qualquer outra situação.

Qualquer situação x' é (estritamente) Pareto-dominada por x se esta for

(estritamente) Pareto-superior a x '. Se algum processo (por exemplo, uma alteração

de regimes previdenciários) promove uma mudança para uma situação Pareto-

eficiente, esta alteração é uma melhoria de Pareto.

o critério de Pareto é bastante importante na análise de questões de eficiência,

particularmente quando empregado conjuntamente com modelos de gerações

sobrepostas. Dadas as características dinâmicas da transição PAYGO-FF, é útil

empregar-se uma definição mais adequada deste critério, com base em BALASKO e

SHELL (1980).

1. Uma alocação x = (xo, x.. ...xt , ••• ) E X é Pare to-ótima (PO) se não há nenhuma

outra alocação x' = (x~, x;, ...x;, ...) E X tal que:

LX; -r-.
t t

U, (x;) ~ U,(x
t
), valendo a desigualdad.e para pelo menos um t.

(1)

li. Uma alocação x = (xo' Xl' ... xt, ..• ) E X é fracamente Pare to-ótima (WPO) se

não há nenhuma outra alocação x' = (x~, x; ,...x; ,...) E X tal que:

x; = xt' exceto para um número finito de t,
U,(x;) ~ U,(x

t
), valendo a desigualdade para pelo menos um t.

(2)

111. Uma alocação x = (xo, xi, ...Xt, .. .) E X é Pareto-ótima de curto prazo (SRPO) se

não há nenhuma outra alocação x' = (x~, x;, ...x;, ...)E X e t' ,? Otal que:

x; = Xt para todo t ~ t',
U,(x;) ~ U,(x

t
), valendo a desigualdade para pelo menos um t.

(3)
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Como os regimes previdenciários têm influência sobre o estoque de capital e o

crescimento da economia, pode-se analisar a questão da eficiência também através

das condições de acumulação ótima de capital. O primeiro a empregar este enfoque,

em um ambiente neoclássico, é CASS (1972, p. 209). Este autor deduz uma condição

de eficiência para uma trajetória de acumulação de capital. Esta é dita ineficiente se e

somente se valer (4):

I

Um LZs <00,
1-'>00 s=0

1-]

ZI = TIf'(kJ para t = 1,2, ....
s=O

(4)

Esta condição basicamente requer que o valor presente de uma unidade de capital

no instante t, avaliada no instante 0, tenha valor nulo. Esta situação ocorreria se a

economia tivesse acumulado um estoque de capital tão elevado, que os termos de

troca (dados pela taxa de juros) entre os consumos presente e futuro estariam

decrescendo de maneira muito rápida. Ou de outra forma, que uma economia que

atendesse (4) teria acumulado capital em excesso e que uma trajetória ótima poderia

ser obtida através do consumo de parte deste capital.

Um acréscimo importante é feito por BENVENISTE (1976). Ao excluir a

hipótese da existência de um limite superior para a acumulação de capital (que havia

sido formulada por CASS) consegue-se maior generalidade para as condições de

eficiência dinâmica. Dois teoremas deduzidos com bastante rigor pelo autor servem

para mostrar que estas deixam de ser dadas em função somente do preço do capital

(cujo estoque não é mais limitado) e passam a ser expressas em termos do valor do

capital.

BENVENISTE (1986) volta a abordar a questão da eficiência. O principal

resultado deste trabalho é que as condições acima descritas também são válidas para

um modelo de gerações sobrepostas de dois períodos. Este resultado é obtido

considerando o modelo OLG como um caso particular da análise anterior. Neste

caso, a condição de eficiência dinâmica também é uma condição de eficiência

Paretiana para as utilidades dos indivíduos.
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1.5) COMENTÁRIOS FINAIS

Os trabalhos teóricos e empíricos mostram que no longo prazo a mudança

PAYGO- FF tem impactos macroeconômicos bastante positivos. Aumentam o nível

de poupança, o estoque de capital e a renda. Pode-se considerar que este é um ponto

consolidado na literatura desde o final da década de 80 e ratificado por trabalhos

mais recentes. A teoria mostrou um bom grau de previsão, o que parece indicar seu

acerto, ou pelo menos pouca evidência de que possa ser refutada. Portanto, essa linha

de pesquisa, que trata somente dos estados estacionários, pode ser considerada como

base para construção de avanços futuros.

Também se pode concluir que existe um custo a ser arcado quando a transição

não é Pareto-superior. A distribuição desse custo é assimétrica entre as gerações.

Essa assimetria é função das políticas governamentais de financiamento empregadas

durante o período de transição. Desta forma, o bem-estar das gerações futuras

depende das políticas compensatórias de curto prazo adotadas em relação às gerações

presentes.

Definidos o ponto inicial (regime de repartição) e o ponto final (regime de

capitalização), fica faltando um estudo mais detalhado da trajetória entre eles. Se a

literatura mostrou a superioridade no longo prazo dos regimes de capitalização, ainda

deve ser feita uma abordagem mais cuidadosa da questão da transição, tratando dos

efeitos da alteração de regimes previdenciários, até que um novo estado estacionário

seja atingido.

O estudo destas trajetórias de ajustamento da economia deu origem a duas linhas

de pesquisa bem definidas. A primeira, exposta no capítulo 2, é um exemplo de

teoria aplicada. Formada somente por trabalhos de autores europeus, apresenta como

característica comum a modelagem dos regimes previdenciários através do emprego

de modelos de gerações sobrepostas. Há grande unidade entre estes trabalhos, que

formam uma seqüência bastante homogênea. O objetivo dos artigos que compõem

esta linha é resolver problemas teóricos aplicados. A segunda linha, abordada no

terceiro capítulo, tem ênfase nas questões empíricas. Busca respostas para alterações

executadas em determinados sistemas previdenciários. Com esse objetivo são feitas

simulações, na maior parte dos casos tendo como ferramenta básica extensões do

modelo AK. Alguns artigos desta linha apresentam a clara característica de policy
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papers, visando fornecer possíveis subsídios para a execução de política públicas na

área de previdência social. Finalizando, o capítulo 4 sumariza as idéias apresentadas

e traz as conclusões do trabalho.
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CAPÍTULO 2

TEORIA APLICADA
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2.1) IDÉIAS INICIAIS

A transição PAYGO-FF é um tema relativamente recente na literatura. O

primeiro autor a tratá-lo com algum rigor teórico parece ser TOWNLEY (1981).

Empregando uma abordagem de escolha pública, o autor demonstra que em uma

economia aberta é possível haver uma transição Pareto-ótima, através de um

mecanismo de compensações, financiado por emissão de dívida. Seu artigo tem raízes

nas idéias desenvolvidas por SAMUELSON (1958). Este havia mostrado que a taxa

de retomo de um regime PAYGO é dada pelas taxas de crescimento populacional e

dos salários, enquanto a taxa de retomo de um regime FF é dada pela taxa de juros.

AARON (1966) estende essa resultado, ao colocá-lo como padrão normativo de

escolha de regime previdenciário. O governo, agindo como um planejador central,

com horizonte de tempo infinito, tomaria once and for all a decisão mais correta com

base na taxa de retomo auferida em cada regime. Esse é o ponto central da crítica de

TOWNLEY.

Em uma democracia, a escolha do regime previdenciário pode não ser feita pelo

governo, mas sim por meio de uma votação. Os indivíduos com direito a voto

tomariam a decisão agindo em seu próprio interesse, com base em seu horizonte de

planejamento finito, dado que são mortais. Neste processo de escolha, o eleitor

mediano poderia optar por um regime PAYGO, mesmo quando a taxa de juros fosse

mais elevada que a taxa de crescimento da economia. A existência de diferentes

horizontes temporais - infinito para o governo e finito para os indivíduos - aliada a

certas características demográficas, poderia gerar uma decisão (com base no voto)

diferente da que seria adotada pelo planejador central. Essa decisão errônea

provocaria perdas para todas as gerações seguintes, que somente poderiam ser

corrigidas se um governo far-sighted empregasse um mecanismo de transferências

compensatórias e assim realizasse a transição Pareto-ótima.

O autor emprega um modelo determinista de gerações sobrepostas, com vários

períodos. Os indivíduos atingem a maioridade (quando passam a ter o direito de voto)

com idade A, entram no mercado de trabalho com idade C, aposentam-se com F anos

e morrem com L anos. As taxas de juros r e de crescimento populacional g são

constantes. A estrutura demográfica é estável. Cada indivíduo paga uma contribuição

previdenciária lump-sum b. O valor do beneficio depende do regime adotado. Os
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eleitores votam no regime que lhes oferece o maior retomo. O resultado é definido

pelo eleitor mediano, que também é o eleitor de idade média. Sua idade é dada por:

x= In2-ln((i+g)-L + (l+gY-A)
ln(i + g) .

(1)

Em um regime FF, a pensão tem o valor P f :

(2)

Analogamente, em um regime PAYGO, a pensão é expressa por:

(3)

° determinante do rendimento (e portanto da escolha) dos regimes são as

diferentes combinações dos parâmetros demográficos e econômicos. TOWNLEY

mostra, com base em simulações efetuadas, resultados diferentes do esperado. Para

que pf seja igual a pP nem sempre basta que a taxa de juros seja igual à taxa de

crescimento populacional. Na maior parte das vezes, r tem que ser superior a g para

produzir o mesmo rendimento. Por exemplo, se a taxa de crescimento populacional é

de 3%, se os indivíduos começam a trabalhar e passam a ter direito a voto aos 18

anos, aposentam-se 47 anos depois e falecem aos 90 anos, então a taxa de juros que

iguala o rendimento dos dois regimes deve chegar a 6,22%.

Se, através de um processo de votação, os eleitores escolherem iniciar um regime

PAYGO, as gerações mais velhas saem beneficiadas, pois contribuem por um tempo

relativamente pequeno frente ao tempo de recebimento do beneficio. Se a taxa de

juros for superior à taxa de crescimento populacional, porém inferior à taxa que iguala

a remuneração nos dois regimes, todas as gerações jovens sofrerão perdas com a

introdução do regime PAYGO. Porém, se houvesse uma tentativa de mudar o regime,

através de uma nova votação, esta produziria o mesmo resultado, dada a estabilidade

da estrutura demográfica.

Não havendo um mecanismo de compensações, a hipotética mudança para um

regime FF produziria perdas para os mais idosos e ganhos de bem-estar para os

indivíduos mais jovens e para aqueles ainda não nascidos. Porém, uma parcela destes
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'ganhadores' não tem como representar seus interesses quando a escolha se dá por

meio de voto. O processo político, embora legítimo, impede que uma situação Pareto-

superior seja atingida. A forma possível de concretizar esta mudança seria acabar com

o regime PAYGO, iniciar um regime FF e repassar parte dos ganhos das gerações

mais novas (incluindo as ainda não nascidas) para as gerações mais antigas, de forma

a não prejudicá-las'.

A forma de concretizar esta mudança é através da emissão de dívida. Como a

economia é aberta, a taxa de juros não seria afetada. Os juros e o principal da dívida

seriam pagos com parte do rendimento mais elevado do regime FF. Até que o estoque

de dívida se esgotasse, os beneficios previdenciários continuariam restritos ao valor

r'. TOWNLEY (1981, p. 716) calcula que a transição (compreendida como o

período necessário para que o governo comece a pagar pf) se estenda por 236 anos.

Desta forma, nenhuma geração é prejudicada e algumas são beneficiadas com a

mudança.

O trabalho levanta alguns pontos interessantes. O autor calcula a rentabilidade do

regime de repartição em um modelo com muitos períodos, diferente da forma mais

usual, em que o indivíduo trabalha no primeiro período e está aposentado no período

posterior. Por outro lado, o corpo teórico escolhido parece um tanto quanto

inadequado para a realidade analisada. TOWNLEY escolhe um enfoque contábil,

simplesmente trabalhando com os valores dos fluxos de cada regime. Não se

empregam algumas ferramentas básicas da teoria econômica. O autor não usa, por

exemplo, uma função de utilidade para representar o bem-estar dos indivíduos.

Algumas conclusões do artigo parecem resultar da abordagem escolhida. Quando

o retomo de cada regime é comparado, parte-se de uma situação em que se admite

implicitamente que a previdência social seria criada a partir daquele momento. Porém,

se esta não existisse de forma oficial, os indivíduos teriam que prover por conta

própria os recursos necessários à sua aposentadoria. Estes teriam que ser levados em

conta quando fosse feito o cálculo das contribuições efetuadas, o que não ocorre. A

introdução da previdência social, particularmente em um regime PAYGO

representaria uma alteração na restrição orçamentária intertemporal do indivíduo, o

1 Este é um argumento fundamental na literatura que trata da transição.

20



que alteraria as decisões ótimas de alocação de recursos. O impacto sobre o bem-estar

poderia ser analisado com maior profundidade modelando-se a função utilidade.

Há ainda um ponto correlato, que parece enviesar alguns dos resultados,

particularmente aqueles relativos à rentabilidade do regime de capitalização. Na

equação (2), que apresenta pf aparece o expoente F-X Este representa o tempo de

contribuição do indivíduo de idade média ao regime de capitalização. Já na equação

(3), que apresenta r', o expoente é F-C. Este representa o tempo total de

contribuição ao regime de repartição. Esta diferença no período de contribuição

parece ser a principal responsável pelas taxas de juros acima das esperadas.'

Analisando a situação através de uma ótica política, dado que esta foi escolhida

pelo autor, um último comentário pode ser feito. O processo de transição demora 236

anos. Segundo TOWNLEY, a mudança deve ser apoiada unanimemente para que

possa ser concretizada. Em uma ambiente democrático, parece muito pouco provável

que se consiga unanimidade quando houver a possibilidade de escolha, especialmente

em uma situação em que um novo equilíbrio só é atingido após um período tão

prolongado.

Um aspecto original do artigo é o uso dos conceitos de escolha pública, presentes

através do processo de escolha do regime previdenciário. Embora este caminho

pudesse inicialmente parecer promissor, poucos foram os trabalhos sobre os diferentes

temas relativos à previdência social que o seguiram. Por exemplo, a transição

PAYGO-FF é usualmente abordada através de simulações, como as apresentadas no

capítulo 3 ou de trabalhos de teoria aplicada, apresentados ao longo deste capítulo.

2 Veja-se por exemplo a fórmula da idade do eleitor mediano. Considerando que o indivíduo se
aposente aos 65 anos, faleça aos 84 anos e que a taxa de crescimento populacional seja 0,02, conclui-
se que o eleitor mediano tem cerca de 73 anos, o que é contrafactual.
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2.2) O MODELO BÁSICO: CONTRIBUIÇÕES E BENEFÍCIOS

LUMP-SUM.

o trabalho que pode ser considerado o marco fundamental na literatura sobre

transição surge oito anos após o artigo exploratório de TOWNLEY. BREYER

(1989) apresenta uma contribuição que tornou-se referência básica para os estudos

posteriores. Sua relevância pode ser comprovada por ter dado origem a uma bem

definida linha de pesquisa, que estendeu os modelos e os resultados originais e cujo

ponto em comum é o emprego dos modelos de gerações sobrepostas (OLG) com

ênfase nos aspectos microeconômicos.

A conclusão fundamental do artigo (de forma oposta ao resultado de

TOWNLEY) é a impossibilidade de uma transição PAYGQ-FF Pareto-ótima. A

intuição subjacente a este resultado é que a compensação devida à primeira geração,

para que esta não seja prejudicada, impede que pelo menos uma geração posterior não

sofra perdas com a mudança. Este resultado, válido tanto para uma economia fechada

quanto para uma economia pequena aberta, é obtido através de uma formulação

bastante geral.

BREYER (1989) emprega um modelo determinista de gerações sobrepostas, com

dois períodos. Como é praxe neste tipo de formulação, os indivíduos trabalham no

primeiro período e estão aposentados no segundo. No primeiro período, cada

trabalhador recebe uma dotação inicial de uma unidade do único bem existente. Este

pode ser consumido ou poupado. A função utilidade, que apresenta as propriedades

usuais, tem como argumentos o consumo no primeiro e segundo períodos. A oferta

de trabalho é exógena. O mercado de capitais é perfeito, de forma que os agentes

podem emprestar e tomar recursos emprestados sem limites, à taxa de juros vigente".

As contribuições e beneficios são lump-sum. A poupança existe somente para

financiar a aposentadoria. Não há heranças. Finalizando as hipóteses básicas, o

governo pode fazer transferências compensatórias, quando da transição, recorrendo à

emissão de dívida para financiá-las.

3 Empréstimos (em qualquer direção) não alteram o valor presente da renda. Desta maneira, um
regime de capitalização serve apenas como instrumento de deslocamento intertemporal do consumo.
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A análise é dividida em duas partes. A primeira trata de uma economia pequena

aberta. A segunda, mais complexa, analisa o caso de uma economia fechada. No

primeiro caso, a taxa de juros é suposta constante, dada exogenamente pelo resto do

mundo. No segundo, os juros são determinados endogenamente, variando ao longo

do tempo de acordo com a acumulação de capital.

l. Economia aberta

o raciocínio desenvolvido pelo autor é claro. No instante t = 0, o governo

resolve introduzir um regime de repartição, com contribuição lump-sum constante

b": Esta política é denominada plano P. A geração 0, que recebe o windfall (pois não

havia contribuído) tem seu bem-estar aumentado. Suponha-se agora que o governo

resolva não implantar tal regime previdenciário. Para evitar que a geração ° tenha

perdas em relação à situação em que o regime foi implantado, é necessário encontrar

alguma forma de compensação através de transferências. Esta política de

transferências é denominada plano D. O ponto fundamental do argumento é que a

não-implantação do plano P, associada ao mecanismo de compensações proposto,

gera uma dívida que teria que ser paga em algum período, diminuindo o bem-estar de

pelo menos alguma geração.

Sendo G = 1+g, em que g é a taxa de crescimento populacional, R = 1+ r, e

lembrando que a geração nascida em t = ° nunca pagou contribuições, o valor

presente de sua renda é expresso por:

GVP/ = l+-bP
•

R
(4)

Para as gerações posteriores, o valor presente da renda é dado por:

(5)

Se o governo não implantar o plano P, terá que implantar o plano D como forma

de compensar os No indivíduos da geração 0, com transferências per capita CP1' de

forma a manter o valor presente de sua renda pelo menos no nível que seria atingido

com o plano P, fazendo valer a seguinte condição:
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(6)

Deduz-se da equação (6) que CPI = GbP
• A dívida do governo, inicialmente nula,

é dada por:

(7)

Para as gerações posteriores é válido o mesmo raciocínio:

(8)

o valor do subsídio governamental é dado por:

(9)

A questão vital para se determinar a dominância no sentido Paretiano do plano D

em relação ao plano P é o decréscimo até zero, em um horizonte finito de tempo, da

dívida contraída no primeiro plano. A dívida no instante t é expressa por:

t

DD = u:'DD + "" tr:G':' N mt f L..J ar:t:
-r=2

(10)

Desenvolvendo-se a equação (10), segue que:

(11)

o resultado obtido mostra que um sistema de compensações como aquele

descrito a partir da equação (6) mantém o valor presente da renda das gerações no

mesmo patamar que seria obtido com a implantação de um regime de repartição. A

diferença é que o subsídio CPf devido à primeira geração é financiado através do

endividamento do governo, o que gera uma dívida per capita constante, de valor b":

O pagamento futuro dessa dívida incidiria sobre pelo menos uma geração, reduzindo

o valor presente de sua renda. Por este motivo, através de um mecanismo de

compensações seria impossível melhorar a situação de todas as gerações, quando

comparadas ao regime de repartição. Conclui-se então que esta não é uma transição

Pareto-ótima.
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Uma interpretação alternativa deste resultado obtido por BREYER poderia ser

feita pela associação com um interessante exemplo apresentado por SHELL (1971),

exposto também por MYLES (1995, capo 13) e que inspirou argumentação

semelhante por parte de SARGENT (1979, capo 7) e ROMER (1996, capo 2). A

intuição é válida para uma economia de endowment, representada por um modelo de

gerações sobrepostas. Os indivíduos recebem em cada um dos dois períodos em que

vivem, uma unidade do único bem de consumo, que é perecível. A escolha ótima é

consumir uma unidade em cada período de vida. No entanto, pode haver um aumento

de bem-estar se a geração 1, por intervenção de um planejador central, repassar seu

bem de consumo para a geração O. Para que a geração 1 não seja prejudicada, a

geração 2 lhe repassa seu bem de consumo e assim por diante. Prolongando-se

infinitamente este processo, nenhuma geração tem seu bem-estar afetado e a geração

O é beneficiada. Desta forma, mostra-se que este equilíbrio competitivo, gerado por

um modelo de gerações sobrepostas, é fracamente Pareto-ótimo (WPO), mas não é

Pareto-ótimo" (PO), de acordo com a definição de BALASKO e SHELL (1980).

Se este sistema de compensações fosse interrompido (ou seja, se fosse

introduzido um regime FF), uma geração seria prejudicada. Para que isso não

ocorresse, ela deveria ser compensada pelo governo, que com este fim contrairia uma

dívida no valor da compensação. Essa é, em termos gerais, a mesma idéia apresentada

porBREYER.

11. Economia fechada

Uma vez tratado o caso da economia aberta, o próximo passo é estudar a

economia fechada. Também nesta situação, conclui-se que não há transição Pareto-

ótima. A mudança de regimes penaliza todas as gerações posteriores, que terão que

arcar com o peso das transferências compensatórias.

Neste caso, a especificação da economia precisa ser mais sofisticada. É necessário

modelar o setor produtivo, pois a taxa de juros rt e os salários Wt passam a ser

determinados endogenamente, com base na acumulação de capital. Com esse intuito,

emprega-se uma função de produção neoclássica do tipo Yt = F(Kp NJ com as

4 Se este esquema de transferências cessasse em tempo finito, uma geração seria prejudicada, não se
configurando uma melhoria de Pareto.
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propriedades usuais. Capital e mão-de-obra são remunerados por suas produtividades

marginais. O estoque de capital é formado pela poupança dos jovens e transformado

em consumo pelos idosos. As contribuições previdenciárias b à previdência são lump-

sumo A taxa de crescimento populacional gt é variável. Os consumos no primeiro e

segundo períodos são dados, respectivamente, por:

(12)

(13)

O método empregado consiste na comparação da trajetória temporal das variáveis

relevantes em duas situações, considerando que as condições iniciais de renda,

estoque de capital per capita e salários são idênticas:

a) Existe um regime PAYGO com contribuição constante b = b": A utilidade dos

indivíduos é representada por U/ .

b) Não há regime de repartição. A contribuição b é nula. A utilidade é representada

por U(. A inexistência de um regime de repartição, a ausên~ia de heranças e a

ausência de poupança precaucionária equivalem à descrição de um regime FF.

Estes diferentes regimes geram a partir do período inicial (em que as condições

são iguais), trajetórias diferenciadas de consumo, poupança e acumulação de capital.

É possível demonstrar que a poupança s( no regime de capitalização é maior que s/,
poupança no regime de repartição. Dadas as características da acumulação de capital,

o resultado são maiores níveis de estoque de capital e produto per capita no regime

FF.

A transição PAYGO-FF é concebida da maneira descrita a seguir. No regime de

repartição, no período t = 1, a geração O recebe uma pensão no valor de bPGj• Se

este regime for extinto, deve existir algum tipo de transferência compensatória qJ para

que valha a equação (14), com a desigualdade estrita valendo para menos um t c O:

(14)

Como neste período somente as gerações O e 1 estão vivas, esta última deve ser a

responsável por essa compensação. De forma análoga, a geração 1 deve ser
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compensada na velhice pela geração 2 e assim sucessivamente. Com as compensações

e a introdução do regime FF, o consumo passa a ser expresso por:

(15)

(16)

o regime de capitalização dominaria no sentido Paretiano o regime de repartição

se houvesse uma seqüência de compensações { rp,} '=1,2. ... da geração t para a geração

t-i tal que rpt declinasse a zero para algum valor finito de t. Neste caso, valeria a

desigualdade em (14), denotando que nenhuma geração foi prejudicada (devido às

compensações) e pelo menos uma geração se beneficiou, pois não tem mais que arcar

com parte do sustento da geração anterior.

Porém, é possível mostrar que a seqüência CfJt é limitada inferiormente por um

valor positivo:

(17)

Como Rt > Rf (dado que s( > st e k! > kt), o termo entre parênteses é

positivo. A condição s( > st é proveniente da hipótese de normalidade do consumo.

O regime PAYGO reduz a renda do indivíduo, como mostrado, por exemplo, por

BLANCHARD e FISCHER (1989, capo 3). Portanto, a ausência de um regime de

repartição aumenta o nível de poupança e, conseqüentemente, o estoque de capital. A

contribuição rpt é sempre maior que a contribuição bPfeita no regime PAYGO. Esta

condição implica que todas as gerações futuras deverão arcar com o peso de rpt' mais

elevado do que se a mudança de regimes não houvesse sido feita. Conclui-se então

que é impossível compensar a primeira geração sem que pelo menos uma geração

posterior tenha seu bem-estar reduzido. Fica excluída a possibilidade de uma transição

Pareto-ótima.

Os resultados obtidos por BREYER foram obtidos sob condições bastante gerais.

São válidos para o caso mais usual, de uma economia (aberta ou fechada)

dinamicamente eficiente. Também devem ser ressaltadas duas hipóteses fundamentais

deste modelo: as contribuições e os beneficios são lump-sum, não distorcendo,
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portanto, as decisões individuais. Da mesma forma, o fato de a oferta de trabalho ser

exógena tem implicações importantes, como será visto nos trabalhos a seguir. Estas
-

duas hipóteses conjugadas descrevem uma economia sem distorções, em que não há

empecilhos à obtenção das condições de escolha ótima. Nestas condições, a

impossibilidade de uma transição Pareto-ótima, conforme deduzida por BREYER,

aponta para as implícitas questões de cunho distributivo e de transferências

intergeracionais associadas à mudança de regimes previdenciários.

No entanto, um ponto passível de criticas pode ser encontrado no texto em

questão. Em uma nota de rodapé, BREYER (1989, p. 652) adota a implausível

hipótese de que as compensações descritas pelas equações (15) e (16) não devem ser

levadas em conta pelos indivíduos, pois se estes assim o fizessem, reduziriam sua

poupança, da mesma forma que o fazem quando da existência de um regime PAYGO.

É inadequada e incoerente com a linha de pensamento desenvolvida ao longo do

trabalho. Não há motivos para que os agentes desconsiderem a existência do

mecanismo de compensações para tomar suas decisões. A fraqueza deste argumento é

manifestada pelo próprio autor, que aponta estar não estarem claras quais condições

poderiam gerar esta improvável miopia. Como a hipótese é fundamental para a

demonstração posterior e para as conclusões por ela geradas, o trabalho de BREYER

fica maculado por esta imprecisão.

2.3) UMA CONFIRMAçÃO DOS RESULTADOS ORIGINAIS

Os resultados de BREYER (1989) foram confirmados por LANG (1992), que

ratifica, para uma economia fechada, a impossibilidade de uma transição PAYGO-FF

Pareto-ótima. Apesar de sua relevância, este artigo é pouco citado na literatura que

trata da transição. Este ostracismo parece ser explicado pelo fato de a conclusão

apontada acima ser um resultado lateral de um raciocínio mais amplo, que procura

analisar a questão da eficiência em uma economia à la DIAMOND (1965).

O modelo de LANG descreve uma economia cujo estado estacionário inicial é

considerado ineficiente por hipótese. Existe nesta situação um mecanismo de

transferências intergeracionais, através de um regime PAYGO com contribuições e

beneficios lump-sum. Portanto, dada a ineficiência inicial, deve haver um outro
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equilíbrioque seja Pareto-eficiente, alcançável através de alguma forma de realocação

dos recursos de pelo menos uma geração. O autor mostra que esta nova alocação

implica redução na poupança de todas gerações posteriores à primeira a ter sido

beneficiada. Esta prova dá origem a uma proposição normativa, que relaciona

inversamente a mudança para uma situação Pareto-eficiente com o aumento de

poupança. Ou seja, neste caso uma mudança PAYGO-FF não aumenta a eficiência da

econorrua.

Nesta economia, o lado da oferta é representado por uma função de produção

que incorpora a possibilidade de progresso tecnológico. Os fatores de produção,

capital e trabalho, são remunerados por suas produtividades marginais. Emprega-se,

como é tradicional neste tipo de estudo, um modelo OLG determinista, de dois

períodos. As preferências dos indivíduos são descritas por uma função utilidade que

atende às propriedades habituais. A taxa de crescimento populacional é variável. A

oferta de trabalho I é exógena. Em cada período existe apenas um bem, que pode ser

consumido ou poupado. No segundo caso, rende juros rt+' e uma parcela I= () do

principal se deprecia de um período para o outro. A restrição orçamentária do

consumidor nos dois períodos da vida é dada por:

(18)

Sendo esta economia suposta ineficiente, uma geração t·pode ter seu bem-estar

aumentado por meio de uma nova alocação de recursos. O caminho escolhido

consiste em mostrar as alterações decorrentes desta realocação para as gerações

anteriores e posteriores a t", O primeiro passo é analisar a geração], anterior a t",

Para que valha a condição de eficiência de Pareto de curto prazo, na forma definida

por BALASKO e SHELL (1980), a geração] não deve ter seu bem-estar alterado

pela nova alocação. A condição de escolha ótima para esta geração deve ser expressa

por:

sujeitoa U, ':;'U,(c,+k],Z2 +L1zJ,
As] = -k].

(19)
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Do lado esquerdo da primeira equação de (19) é representado o efeito da nova

alocação da geração 1 sobre a renda disponível da geração 2, que pode ser empregada

para consumo ou poupança. Os dois primeiros termos do lado direito representam o

acréscimo no produto líqüido devido à nova escolha da geração 1. A elevação no seu

nível de poupança no primeiro período fez aumentar o estoque de capital e o nível de

produto no segundo período. O terceiro termo representa o aumento no estoque de

capital não depreciado. O último termo mostra que se a geração 1 poupar mais no

primeiro período de vida, deve consumir mais no segundo para ser compensada e

assim manter seu bem-estar, reduzindo assim o consumo da geração 2 no primeiro

período de vida.

A equação (19) produz uma solução única. Como, pela condição de eficiência de

Pareto de curto prazo, a alocação de todas as gerações anteriores a t* não é alterada,

então a solução deve produzir para estas gerações o mesmo equilíbrio anterior.

Valendo esta condição e generalizando o resultado, segue que Ll(lwj - bj) = O, t* > i,

pois a renda disponível para alocação entre consumo e poupança não é alterada.

O segundo passo consiste na análise da nova alocação da geração t", a primeira a

ter sua situação melhorada. O problema de maxirnização do indivíduo desta geração é

expresso por:

N. lLl11w. -b. )= max IF. N.ls. +zís'. \N. I)-F. IN.s.,N. lI)t + ~ t +1 t +1 Llc •• L1z. \ t +1 t \: t t} t +1 t +1 \ t t t +
t t

+ N '(}Lls. - NtLlz. l'
t t t +

suieito a tJ. ~u .te. + Lle . ,z . + zíz , ),
':J t t ~ t t t +1 t +1

(20)

zís . =-Llc ..
t t

A equação (20) também produz uma solução única. A geração t* deve, por

hipótese, alcançar um nível de utilidade maior que o anterior. No primeiro período, a

alocação de não muda (vide o resultado de (19». Logo, o ganho de bem-estar deve

ser causado por um aumento no consumo no segundo período. Este só pode ser

proveniente de um aumento nas contribuições da geração t* + 1 , que por isso tem sua

restrição orçamentária e sua alocação de recursos alteradas.

É possível deduzir uma expressão para a variação na contribuição previdenciária

da primeira geração posterior a ( . Sabendo que :
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C. +S. =lW. -6. = (!w. -h. )+L1{lw. -s. )
/ +1 / +1 / +1 / +1 ~ t +1 t +1 ~ t +1 t +1 '

(21)

em que o símbolo 1\ denota as variáveis no novo estado estacionário, pode-se

representar L1b. 1 = h. 1 - h. t : Lembrando que o produto da economia deve ser
t + t + t +

repartido entre jovens e idosos e que é possível expressar o termo L1(lw/. +1 - h/. +J da

mesma forma que apresentado na equação (20) e substituí-lo em (21), pode-se obter a

variação na contribuição previdenciária para a geração posterior a t":

L1b. I = - N/, {~(s, +L1s .)f. 1 - S .r, )+ BLis. - L1z. ).
/ + N . \~ t / t + t t +1 t t +1

/ +1

(22)

Com base em (22) pode-se chegar a um resultado extremamente importante, que

é o cerne das idéias apresentadas por LANG: a variação nas contribuições

previdenciárias L1h/'+
l
da geração posterior a t* é positiva, qualquer que seja o sinal de

Lis
t
" Se Lis

t
' = O, a geração t* consome no primeiro período de sua vida o mesmo

que no equilíbrio antigo, de forma que as taxas de juros f. (após a mudança) e r.t~ t~

(antes da mudança) são iguais. Para que a geração t* tenha seu bem-estar aumentado,

é necessário que no segundo período seu consumo seja mais elevado do que

anteriormente. Este incremento somente é possível com o aumento das transferências

previdenciárias da geração posterior, ou seja, L1h, = IN"{. \ .•- , > O .
/ +1 \ /N, +JPt +1

Na segunda hipótese possível, se Lis
t
' > O, o aumento do estoque de capital, do

nível de produto e os juros oriundos da poupança não são suficientes para fazer com

que a geração t* mantenha-se no nível de bem-estar anterior. Logo, deve valer

L1bt'+1 > O . Finalmente, se List' < O , esta é uma situação em que o capital acumulado e

os juros auferidos são inferiores ao nível necessário para manter a geração t* pelo

menos indiferente, dado que seu consumo no primeiro período teve que ser reduzido.

Desta forma, também vale M. > O .
t +1

o ganho de bem-estar da geração t" só é possível devido ao aumento da

contribuição da geração t* + 1. Como este incremento reduz a poupança desta

geração, ela deve ser compensada pela geração t* + 2 para que não seja prejudicada.

Daí, conclui-se que L1'lw, - b. 1)< O e L1b. I > O .
~ t +1 t + t +
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o terceiro passo refere-se às gerações posteriores a t". Para estas, o problema do

consumidor é descrito por:

Nt+zL1(lwt+Z - bt+J = max (Ft+zNt (St + L1sJ,Nt+zi)- F;+z (Ntst,Nt+zl)
Llc,. L1z,

+NtBL1st - Ntkt+z'

sujeito a ti, sU,(ct +kl' Zt+z + kt+J.
L1st = -L1(iwt -bJ- L1ct·

(23)

Para estas gerações obtém-se de forma semelhante à deduzida anteriormente,

L1(lwt•+2 - bt•+2) < O e L1ht'+2 > O . Conseqüentemente, generalizando, obtém-se

L1'!w •. -b •. )< O e L1h •. > O, i = J,2, ... Este é o argumento necessário para levar à
~ t +1 t +1 t +1

conclusão da impossibilidade de obter uma melhoria de Pareto em uma transição

PAYGO-FF. A lógica é que, como demonstrado por LANG, na existência de um

regime PAYGO ineficiente, para se aumentar o bem-estar de pelo menos uma

geração, é necessário que as contribuições de todas gerações posteriores sejam

elevadas. A introdução de um regime FF significaria reduzir os valores de bt+i para

zero, de forma que L1bt+i < O , indo no sentido oposto ao anteriormente concluído.

Finalizando, demonstra-se que para as gerações anteriores a t' vale zís, = O . Para

a geração t", L1st s O, valendo a desigualdade se o consumo no primeiro período for

um bem estritamente normal. Para todas as gerações posteriores a t", L1st < O . Estes

resultados mostram que, qualquer alteração (partindo de um regime PAYGO

ineficiente) rumo a uma situação ótima, produz como resultado a diminuição no

volume de poupança. a aumento de bem-estar de uma única geração tem como

contrapartida o aumento nas transferências feitas por todas as gerações seguintes, o

que faz com estas reduzam seu nível de poupança. Desta maneira, prova-se que uma

mudança para um regime fundado (que teria como resultado o aumento na poupança)

não está associada a uma melhoria de Pareto.

a resultado de LANG, à luz de CASS (1972), pode ser interpretado de uma

outra maneira. Em um modelo de horizonte infinito, não havendo qualquer distorção,

a trajetória de acumulação de capital é Pareto-ótima. A existência de uma regra de

ouro faz com que a condição de eficiência dinâmica seja sempre atendida. Já em um

modelo aLG, como o analisado por LANG, não obrigatoriamente este fato se repete.
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Devido ao horizonte de planejamento dos agentes econômicos ser finito e suas

decisões serem descentralizadas, o estoque de capital pode ser superior em relação ao

valor que seria determinado pela regra de ouro. Como conseqüência, a taxa de juros

seria inferior à taxa que garantisse a condição de eficiência.

Portanto, esta economia poderia ser levada a uma condição de eficiência dinâmica

se o estoque de capital fosse reduzido. Como a adoção de um regime FF aumenta a

taxa de poupança, o resultado da mudança PAYGO-FF seria o aumento do estoque

de capital, acentuando a ineficiência inicial. Daí o resultado que o aumento das

contribuições previdenciárias reduz a poupança e o estoque de capital, levando a

economia para uma situação mais eficiente. Este resultado está de acordo com a

conclusão de BENVENISTE (1986).

2.4) OFERTA DE TRABALHO ENDÓGENA E CONTRIBUIÇÃO

COM ALÍQUOTA FLAT-RATE NA ECONOMIA ABERTA

BREYER (1989) havia aberto o caminho para posteriores extensões. Seguindo

esta linha, HOMBURG (1990) produz o primeiro trabalho que mostra ser viável uma

transição Pareto-ótima, financiada por emissão de dívida. Sua contribuição mais

importante é modificar duas hipóteses básicas de BREYER. A oferta de trabalho

passa a ser endógena e as contribuições previdenciárias passam a ser modeladas

através de uma alíquota flat-rate dos salários.

Estas alterações são fruto de uma tentativa de aproximar o modelo da realidade

dos sistemas previdenciários. Com razão, aponta o autor que estes são financiados

por meio de alíquotas incidentes sobre os salários e não através de contribuições

lump-sum. Tornar a oferta de trabalho endógena significa acrescentar uma variável de

escolha para os indivíduos. A possibilidade de uma transição Pareto-ótima é função

direta destas novas hipóteses. Quando as contribuições são modeladas desta forma,

introduz-se uma distorção, antes inexistente, no mercado de trabalho. Quando o

regime PAYGO é extinto, a distorção por ela gerada é eliminada, aumentando o bem-

estar. Sendo a oferta de trabalho endógena, os agentes, dada a mudança de regime,

têm a possibilidade de realocar seu tempo disponível, adaptando-se de forma ótima à

nova situação.
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É empregado um modelo OLG determinista, de dois períodos. Como a oferta de

trabalho é endógena, o lazer l-It está incorporado à função utilidade do indivíduo. O

modelo é válido para uma economia pequena aberta. Não há crescimento

populacional. A taxa de juros é constante. A poupança só existe para financiar a

aposentadoria. Não há heranças.

O problema do indivíduo representativo é descrito por:

max U(ct, Zt+l' i-t.;
sujeito a ct + St = ail, (i - r),

Zt+l = Rs, + Pt+l"

(24)

O termo r representa a alíquota de contribuição e Pt+l é a pensão lump-sum. A

taxa salarial é dada por to, e a oferta de trabalho é dada por l.. A hipótese de

equilíbrio entre contribuições e beneficios assegura Pt = rúJt~ 5. Um regime de

repartição é definido por uma seqüência (T", Pt) .

O caminho escolhido consiste em mostrar que um regime PAYGO (T",pJ é

ineficiente se existir uma transição PAYGO-FF Pareto-ótima. Esta é financiada

através de emissão de dívida, empregando-se o que o autor denomina de capital

reserve system cum government debt (CRCD). No instante t o governo emite dívida

Dt. Antes de receber seus beneficios previdenciários, a geração t deve pagar os juros

e o principal desta dívida. O objetivo é não repassar seu peso para as gerações

posteriores, mantendo seu bem-estar inalterado. Seguindo estas diretrizes, a política

ótima a ser adotada pelo governo é a solução de:

(25)

(26)

(27)

r., ?: o. (28)

5 O sobrescrito (-) define um determinado regime previdenciário.
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~(r, Pt+uDJ é a função utilidade indireta a ser otimizada em relação a T, Pt+l e

Dt. A equação (26) mostra que quando o governo emite dívida, tornando o regime

diferente do original (r-,Pt+J, os beneficios previdenciários devem ser financiados

através das contribuições e da emissão de dívida, porém mantendo o nível original .de

beneficios para a geração anterior. A equação (27) mostra que a pensão da geração f

em t+1 deve ser igual a que ela obteria no plano original, menos o pagamento do

principal e dos juros da dívida. O sistema proposto também pode ser compreendido

da seguinte forma: no período f, com o novo regime, o governo tem uma arrecadação

menor do que no regime anterior. Para fazer frente ao pagamento dos beneficios da

geração f-I, é obrigado a recorrer à emissão de dívida. No período seguinte, como

essa dívida tem que ser paga, a geração f, que durante o período ativo contribuiu com

um valor inferior ao caso original, deve pagar o principal e os juros, descontando-os

do beneficio lump-sum.

Combinando-se as equações (26) e (27) mostra-se que:

(29)

Com base na análise de ~ é possível encontrar os valores ótimos de

r, Pt+l e DI" Se a economia é dinamicamente ineficiente, a geração f é denominada

'vencedora'. Nessas condições, é possível provar-se que a política ótima é definida

pela inexistência de contribuições previdenciárias" (r * = O) e os valores de P;+l e D;

são obtidos pela resolução do problema definido pelas equações (25) - (28). Se a taxa

de juros for maior que a taxa de crescimento da economia, a geração f é 'perdedora'.

A política ótima é P:J = o. Os valores de r· e D; são novamente definidos pelas

equações (25) - (28). Se a taxa de crescimento da economia for igual à taxa de juros,

a política ótima é dada por r· = P;+l = O. A dívida ótima D; é calculada através das

equações (25) - (28). Em nenhuma das três hipóteses anteriores, um regime PAYGO,

definido por r- > O, Pt+l > O, e DI = O, é ótimo.

Fica assim demonstrada a ineficiência dos regimes PAYGO. A partir deste ponto,

HOMBURG formula duas alternativas de transição Pareto-ótima. A primeira é uma

6 AI> contribuições são distorcivas. Sua extinção aumentaria o bem-estar.
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extensão do resultado de BREYER (1989) para o caso em que a oferta de trabalho é

endógena e alíquotas são flat-rate. A transição é empreendida em uma economia

dinamicamente eficiente (a geração t é 'perdedora', conforme definido anteriormente),

caracterizada pela existência de um regime PAYGO com f> 0, Pt = rOJt. São pagos

aos aposentados os mesmos valores que o regime PAYGO proporcionaria. Porém,

estes pagamentos são viabilizados através da emissão de uma seqüência de dívidas

pelo governo, com o mesmo valor que a dívida implícita do regime de repartição

existente. Ou seja, este alternativa é basicamente o CRCD apresentado anteriormente.

Fica implícito que o principal da dívida não será pago em tempo finito.

Sendo W; = OJJt , prova-se que é possível construir seqüências (r·) e

(P;)= (Pl'O,O, ...) tais que:

r*W = fW _ Pt+lt t t R'

v: (r;,O) > V:(f,Pt+l) para todo t '2:.1.

(30)

Os aposentados no momento da mudança não têm seu bem-estar alterado, dado

que recebem a mesma pensão que teriam se não houvesse mudança. Para os futuros

aposentados, a situação é melhor, dado que recebem o mesmo valor de aposentadoria,

porém com contribuições menores.

A segunda alternativa é uma tentativa de viabilizar uma transição Pareto-ótima,

porém, pagando-se em um prazo finito a dívida inicialmente contraída. Esta dívida

corresponde à dívida implícita do regime PAYGO anterior.

Novamente, a transição parte de uma economia dinamicamente eficiente em que

existe um regime PAYGO com f> 0,Pt = tca., É possível construir seqüências

(31)

Neste caso existe Ttal que D, s° para todo t> T.

Se existe alguma forma de taxar as gerações de forma que V:(r;,O» V:(f,Pt+l)'

então é possível taxá-las de modo mais pesado, até que se obtenha
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~(rt'O)= ~(f,]3t+J. o termo e, é limitado inferiormente por um valor positivo. A

dívida, amortizada em um período finito, pode ser expressa em um período T por:

(32)

Como a taxa de juros é maior que a taxa de crescimento e ct > O, então o

segundo termo entre parênteses é positivo, excedendo a alíquota original, tomando

este lado da equação negativo, o que faz DT negativo, implicando o pagamento da

dívida.

Comparando os resultados obtidos com as duas transições propostas, nota-se

similaridade nos resultados. Porém, ambas representam escolhas diferenciadas dos

policy-makers. A segunda traz ganhos maiores às gerações mais distantes no tempo,

dado que após o esgotamento da dívida, seu bem-estar aumentará, pois não haverá

taxação sobre elas. Uma hipotética escolha entre ambas provavelmente privilegiaria a

primeira, dado que as gerações mais beneficiadas tenderiam a impor sua vontade. O

autor aponta que deve haver alguma solução intermediária entre os dois sistemas, de

modo que as primeiras gerações possam ter sua situação melhorada e a dívida

produzida seja paga em um período finito. Embora esta afirmativa seja intuitivamente

aceitável, falta uma prova formal de sua viabilidade.

As duas hipóteses acrescentadas por HOMBURG (trabalho endógeno e alíquotas

do tipo fiat-rate) alteram sobremaneira os resultados de BREYER (1989).

Certamente uma parte dos ganhos obtidos com a transição (e, por conseqüência, a

possibilidade de transição Pareto-ótima) vem da eliminação da distorção causada por

esse tipo de taxação e do ganho de eficiência resultante. Este se reflete no aumento da

oferta de trabalho com resultados positivos. Por outro lado, o fato de haver duas

opções de política, com o trade-off envolvido, confirma os resultados de BREYER,

no sentido de mostrar que boa parte dos ganhos de uma mudança PAYGO-FF é

intergeracional. A diferença é que neste caso, como a oferta de trabalho é endógena,

sua decisão reflete o incentivo dado pelo novo regime, o que produz uma transição

Pareto-ótima.
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2.5) OFERTA DE TRABALHO ENDÓGENA E CONTRIBUIÇÃO

COM ALÍQUOTA FLAT-RATE NA ECONOMIA FECHADA

A análise de HaMBURG (1990) era válida somente para uma economia pequena

aberta. BREYER e STRAUB (1993) estendem o resultado para o caso de uma

economia fechada, que não tem a opção de contrair empréstimos no exterior. O

principal resultado alcançado com esta modificação é demonstrar que, com oferta de

trabalho endógena, é possível uma transição Pareto-ótima, se antes da mudança não

existir justiça atuarial (actuarial fairness) e as contribuições não forem lump-sum.

Emprega-se um modelo OLG determinista, de dois períodos. A população cresce

a uma taxa gt em cada período. A oferta de trabalho é endógena. Os argumentos da

função utilidade são o consumo nos dois períodos e o lazer. Há somente um bem, que

pode ser consumido ou poupado. Este é produzido de acordo com uma função de

produção neoclássica, que obedece às condições usuais. Capital e trabalho são

remunerados de acordo com suas produtividades marginais.

A restrição orçamentária do i-ésimo indivíduo 7 nos dois períodos de vida é dada

por:

c: = úJJ: - s: - b,V:),
Z:+l = 1\+lS: + Pt+1V:,t;It+1' úJt+1'1\+1' Gt+1).

(33)

A contribuição previdenciária b, é uma função da oferta de trabalho do indivíduo

no primeiro período. A pensão Pt+1 depende da oferta de trabalho I: do indivíduo i,

da oferta de trabalho It do indivíduo médio de sua geração, da oferta de trabalho 1:+1

do indivíduo médio da geração seguinte, da taxa de salário no período seguinte, da

taxa de juros e do crescimento populacional.

Uma característica original do trabalho é definir três tipos de regimes PAYGO:

a) Taxa de contribuição constante e justiça intrageracional:

(34)

7 O sobrescrito i refere-se ao i-ésimo indivíduo.
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b) Justiça atuarial completa (jull actuarial fairness):

b, = r/vJ:,

Pt+l = rtOJJ;Rt+l'
(35)

Neste caso, as contribuições evoluem de acordo com:

(36)

c) Contribuições e beneficios lump-sum:

b, = b.,

Pt+z = bt+zGt+z·
(37)

No primeiro caso, a alíquota de contribuição r é constante. A pensão Pt+J

depende das variáveis relativas à geração posterior e da relação entre as ofertas de

trabalho individual e média. Preserva-se algum tipo de ligação entre contribuições e

beneficios. No segundo caso, o valor da pensão é determinado pela alíquota de

contribuição da geração seguinte, remunerada pela taxa de juros. Como esta pode ser

diferente da taxa de crescimento da economia, é preciso que, se necessário, a alíquota

de contribuição seja alterada, de acordo com a regra estabelecida pela equação (36).

O terceiro caso representa a existência de contribuições e beneficios lump-sum, na

mesma linha da modelagem de BREYER (1989).

Das CPO obtidas pela maximização da utilidade do z-ésimo indivíduo, sujeita a

(35), obtém-se:

(38)

No regime a), tt, pode ser compreendido como uma distorção causada pela

diferença entre a taxa de crescimento populacional, que remunera as contribuições no

regime PAYGO e a taxa de juros. Nos regimes b) e c), o termo ;rt é zero, pois em b),

as contribuições são remuneradas pela taxa de juros e em c), as contribuições e

beneficios são lump-sum, não distorcendo as decisões de trabalho e lazer.
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o caminho trilhado pelos autores é mostrar que a seqüência S = Vt. s., Zt+l Lo....co '

com lp sp Zt+l> O é Pareto-eficiente no curto prazo no intervalo [T, V] se e somente

se:

(39)

U; Rt+l R( SI J-I = = para t = T,... V - J.o; Gt+/t+l
(40)

Uma determinada alocação é Pareto-eficiente de curto prazo (SRPO) se não

existe nenhuma outra alocação em um intervalo finito [T, V] que possibilite a melhora

de bem-estar de pelo menos uma geração". Na equação (39), a igualdade representa

uma solução interior e a desigualdade vale para uma solução de canto, quando a

oferta de trabalho do indivíduo toma todo seu tempo disponível. A demonstração é

feita com base na generalização do seguinte problema do consumidor:

(41)

Segundo os autores, a resolução deste problema produz as seguintes CPO:

U;(i)l = -U], (42)

U;(i)2 = -U:, (43)

U;R2 =2U:, (44)

U; =2U;, (45)

No entanto, como reconhecido por BREYER (1998) a equação (44) apresenta

um erro. Ela só seria válida se o crescimento populacional fosse nulo ou igual nos

dois períodos. O mais correto é exprimi-la como:

8 Esta definição é análoga à apresentada por BALASKO e SHELL (1980), citada no capítulo 1.
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(46)

Com esta correção, a segunda condição de eficiência da seqüência S, dada pela

equação (40), deve ser alterada para:

(47)

A partir deste resultado, são construídos dois importantes corolários. O primeiro

aponta que a existência de um regime de repartição com oferta de trabalho exógena

garante uma alocação Pareto-eficiente no curto prazo. Este resultado é obtido através

da resolução do problema do consumidor para os três tipos de regime PAYGO

definidos pelas equações (34) - (37).

O segundo corolário aponta que um regime PAYGO com oferta de trabalho

endógena e justiça atuarial completa, descrito por (35) e (36) ou contribuições e

beneficios lump-sum, expresso pela equação (37) assegura um equilíbrio Pareto-

eficiente de curto prazo. Entretanto, este resultado fica comprometido pelo erro

apontado na equação (44) e corrigido pela equação (46). Em ambos os casos, as CPO

podem ser expressas por (39) e (40), que são diferentes de (47). Esse resultado só

seria válido se N, = N2 . Dado o erro constatado, será considerado que prevalece esta

condição.

Os corolários anteriores permitem concluir que se a contribuição previdenciária

não distorce a decisão entre trabalho e lazer, não é possível viabilizar uma transição

Pareto-ótima em um número finito de períodos. Os autores provam então que na

situação restante (regime PAYGO com contribuiçõesflat-rate) é possível executar a

mudança PAYGO-FF através de um sistema de compensações. A existência de uma

alocação ineficiente garante por si a existência de uma transição Pareto-ótima.

Conclui-se então que em um regime PAYGO, a alocação resultante não é Pareto-

ótima a não ser que uma das três condições seja satisfeita: a oferta de trabalho é

exógena (qualquer que seja o tipo de regime PAYGO), as contribuições e beneficios

são lump-sum ou existe justiça atuarial. Portanto, a viabilidade da melhoria de Pareto

fica condicionada a dois aspectos. O primeiro é o arranjo institucional representado

pelo tipo de contribuições e por sua relação com os beneficios. O segundo é o
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comportamento individual, representado pela existência (ou não) de oferta de trabalho

endógena. Como os próprios autores mencionam, fica ainda em aberto a implantação

da transição PAYGO-FF, particularmente em relação aos mecanismos de

compensação. Não é claro, nem tampouco óbvio, que seja possível encontrar uma

solução de mercado que viabilize tal medida.

2.6) HETEROGENEIDADE INTRAGERACIONAL

A incorporação da heterogeneidade intrageracional ao tema da transição é feita

por BRUNNER (1994). A principal conclusão do autor é que a possibilidade de uma

transição Pareto-ótima em uma economia pequena aberta está diretamente vinculada à

capacidade de o governo conseguir identificar os diferentes indivíduos e assím

escolher uma forma de mudança que não prejudique nenhum dos grupos.

O trabalho de BRUNNER é uma crítica bastante pertinente à construção teórica

de HOMBURG (1990), que modelara as contribuições previdenciárias através de uma

alíquota flat-rate sobre os salários. Havendo um indivíduo representativo, esta é uma

solução second best em termos de finanças públicas, dada a distorção por ela gerada.

Tal contribuição sobre a renda só faz sentido se os indivíduos não são iguais. Não

parece razoável que um governo, podendo escolher que as contribuições sejam feitas

de forma lump-sum, não-distorciva, adote uma forma distorciva, como as alíquotas

flat-rate. No modelo de BRUNNER, os indivíduos têm habilidades diferentes, que se

refletem em salários diferenciados. Porém, o governo pode não conseguir identificá-

los adequadamente e tem que optar por um imposto distorcivo sobre a renda, em vez

de uma contribuição lump-sum diferenciada. Como os beneficios são lump-sum, sua

combinação com esta forma de contribuição apresenta características distributivas.

A economia é representada por meio de um modelo OLG de dois períodos,

determinista, com oferta de trabalho endógena. A função utilidade tem consumo e

lazer como argumentos. Não há crescimento populacional. Há dois grupos de

indivíduos, cada um composto por uma única pessoa, com diferentes habilidades

h' < h2
. A taxa de salário do indivíduo do grupo i é dado por lU; = hi to, . O problema

do consumidor do grupo i é expresso por:
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max u(c;, Z;+I' I;),
sujeito a c: + S; = úJ;l: (1-,)+ a, + /3:,

Z:+1= Rs; +Pt+l'

(48)

Os termos a, e /3: e Pt+l representam pagamentos lump-sum recebidos no

primeiro ou segundo períodos de vida. Note-se que Pt+l e a, são iguais para os dois

grupos e /3: é diferenciado conforme o grupo. De forma similar a BREYER e

STRAUB (1993), BRUNNER modela três tipos de regimes previdenciários:

a) PLIR (pay-as-you-go-system with linear intragenerational redistribution)

a, = 0, /3: = 0, t:» 0, Pt+l > 0,

,(úJ:I: + úJ;I;) = 2Pt·
(49)

b) FLUR (jully-funded system with intrageneraüonal lump-sum redistributiont

a, = 0, r= 0, Pt+l > 0, /3: > ° e /3/ < 0,

/3: = -/3t2•

(50)

c) FLIR (jully-funded system with linear intragenerational redistributiony

a, > 0, t > 0, Pt+l = 0, /3: > 0,

,(úJ: I: + úJt
21;) = 2a("

(51)

PLIR é um regime de repartição com aspectos de redistribuição intrageracional,

pois as contribuições do grupo 1 têm retomo mais elevado que as do grupo 2. FLIR e

FLUR são regimes são regimes de capitalização, com características de redistribuição

intrageracional'', No FLIR emprega-se um imposto linear e no FLUR um imposto

lump-sum.

O fator de crescimento da economia é descrito por:

2

LúJ;l: (" Pt+l .a., /3:)
J

t
= 2 i-I •

LúJ:-l:-1 (" Pt+l .a.; ' /3Ll )
;=1

(52)

9 Conforme BREYER (1989) já havia exposto, no caso do FLUR é indiferente que a compensação (J ;
seja paga no primeiro ou segundo períodos (neste caso multiplicada pela taxa de juros), pois não
altera o valor presente da renda.
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A mudança PAYGO-FF consiste na substituição de um regime PLIR por um dos

dois outros regimes de capitalização, FLIR ou FLUR. A transição é modelada em

duas situações distintas: na primeira o governo sabe que existem indivíduos com

diferentes habilidades e consegue identificá-los. Na segunda, apesar de saber que a

diferença existe, o governo não consegue identificar os componentes de cada grupo.

Quando o governo consegue identificar os diferentes indivíduos, é possível

realizar uma transição Pareto-ótima se R> Jt. No instante O, as contribuições

dependentes da renda são substituídas por contribuições lump-sum jJ~ cujo valor

deve ser igual ao que seria obtido se o regime PLIR fosse mantido. Ocorre então uma

mudança para um regime FLUR. Como o peso morto inerente à taxação foi reduzido,

os membros da geração O tiveram aumentada sua utilidade no primeiro período. Este

fato permite que sua pensão no segundo período possa ser reduzida em um montante

tal que, diminuindo sua utilidade nesse período, mantenha sua utilidade total

constante. Este montante é ;tR, sendo ; a diferença entre a pensão nos dois regimes.

A geração 1 poderá fazer contribuições lump-sum de menor valor, pois o peso da

aposentadoria da geração O se reduziu. Sucessivamente, este raciocínio é estendido às

gerações posteriores. Como a taxa de desconto empregada é R e as pensões crescem

a taxa J, a redução nas contribuições (e nas pensões) se dá a uma taxa maior que o

fator de crescimento G. Para algum período t, as pensões estarão reduzidas a zero.

Quando esta situação se concretizar, haverá um regime fundado, pois todo o consumo

no segundo período é garantido pelo esforço de poupança individual. Extinguiu-se o

regime PAYGO de forma Pareto-ótima, pela utilização dos ganhos obtidos com o fim

da taxação distorciva.

A segunda situação possível ocorre quando o governo não consegue identificar

perfeitamente os indivíduos. Neste caso, o ponto de partida é um regime PLIR, com

parâmetros r> O, Pt+1 >O e at = O por hipótese considerado eficiente. O caminho

empregado é demonstrar que entre todos os regimes FLIR com parâmetros

rt Pt+1' a, e Dt, é Pareto-eficiente o regime descrito pelos parâmetros r = r,

Pt+1 = P/+1 , a, = O e D, = O. Deve-se pensar que, dado que o governo é incapaz de

distinguir os indivíduos, não tem como cobrar um imposto lump-sum diferenciado. Se

cobrasse um imposto lump-sum único, reduziria o bem-estar dos indivíduos do grupo
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de menor renda. Excluída essa alternativa, resta o recurso da emissão da dívida.

Como a situação em que o estoque de dívida D, > O não é eficiente, significa que

pelo menos uma geração teria seu bem-estar reduzido se o governo, em algum

instante precisa usar este instrumento de política econômica. Ficaria assim

configurada uma transição que não é Pareto-ótima.

2.7) HETEROGENEIDADE INTRAGERACIONAL II

A heterogeneidade intrageracional, modelada pela primeira vez por BRUNNER

(1994) é novamente tratada por BRUNNER (1996). A novidade do artigo é a nova

forma das contribuições durante o período de transição, através de uma função linear.

Esta alteração é decorrente da constatação do autor sobre o reconhecimento das

diferenças intrageracionais. Se o governo é incapaz de reconhecer tais diferenças

antes da mudança PAYGO-FF, então obviamente também não deve ser capaz de

reconhecê-las durante o período de transição. Logo, é preciso encontrar uma maneira

de conceber as contribuições mais adequada com essa realidade, o que é feito pelo

emprego de uma função linear.

No artigo ratifica-se a conclusão anterior de que a heterogeneidade, aliada à

incapacidade do governo de reconhecer essa diferença, faz com que um dos grupos

sempre seja prejudicado, de modo que a mudança não é Pareto-ótima. Este resultado

é obtido em uma situação em que a oferta de trabalho é endógena e as contribuições e

beneficios proporcionais à renda forem substituídos no longo prazo por contribuições

e beneficios lump-sum.

As hipóteses básicas são as mesmas de BRUNNER (1994). Há algumas poucas

alterações. A alíquota de contribuição T ao regime PAYGO é constante. Há justiça

intrageracional, pois a pensão P:+l depende do montante de contribuições que o

indivíduo do grupo i fez ao longo de sua vida ativa. A renda bruta média dos

trabalhadores e seu crescimento são dados por:

(53)
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A pensão do indivíduo do grupo i é expressa por:

(54)

o problema de maximização do indivíduo é dado por:

max U(c:, Z;+l ,I;),
sujeito a c: + s: = (1- r )m;l:,

Z:+l = S:~+l + TCv:l:Gt+lilt-

(55)

As CPO obtidas são:

(56)

em que:

(57)

Note-se a semelhança da segunda equação de (56) e da equação (57) com a

equação (38), apresentada por BREYER e STRAUB (1993), que representa a

distorção produzida pela combinação entre trabalho endógeno e contribuições

incidentes sobre os salários.

A parte mais original do artigo 10 é a nova modelagem para as contribuições

durante o período de transição. Estas são dependentes da renda, porém de maneira

menos distorciva que em BRUNNER (1994). O objetivo é encontrar uma forma

intermediária entre as contribuições lump-sum e as flat-rate (existentes antes da

mudança), dado que o governo não consegue identificar os indivíduos.

Sendo y: = cv;/:, a transição é feita alterando-se o sistema atual, de forma que

durante o período de transição a arrecadação necessária ~ (y) possa ser obtida

através de uma função linear:

10 A parte inicial é bastante semelhante à apresentada em BRUNNER (1994).
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2

A~(y)= 2:at + 'tY;.
[tx]

(58)

o objetivo é conseguir em algum período t, obter at = 't = o. Como o novo

regime deve ter a mesma arrecadação que o antigo, para que os aposentados no

momento da mudança não tenham perdas, deve valer:

(59)

Dadas as hipóteses de que a função de produção seja linear, que os salários e

taxas de juros sejam constantes, que o lazer seja um bem normal e supondo-se que a

alíquota, não seja muito grande, prova-se que não é possível haver uma transição

Pareto-ótima. O argumento é desenvolvido da seguinte forma: se a alíquota marginal

de contribuição for aumentada, juntamente com a introdução de a., então o ônus

sobre os indivíduos aumenta, configurando uma redução em seu bem-estar. Se a

alíquota de contribuição for reduzida, é necessária a imposição de a para que a

arrecadação se mantenha constante. Esta medida pode beneficiar o grupo de

indivíduos de maior renda, pois o valor a pode ser inferior ao decréscimo do valor da

taxação de sua renda do trabalho. Obviamente, o raciocínio oposto se aplica ao grupo

de renda mais baixa, que tem que contribuir com uma montante mais elevado do que

se a mudança não houvesse sido feita. Desta forma, ocorrem transferências

intrageracionais, inexistindo uma transição Pareto-ótima.
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CAPÍTULO 3

TRABALHOS EMPÍRICOS
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3.1) EUA

3.1.1) INTRODUÇÃO

A literatura que aborda a transição PAYGO-FF enfocando os aspectos empíricos

tem em FELDSTEIN (1974) um de seus trabalhos fundamentais. Neste paper o autor

estima a influência da Social Security' sobre as decisões de poupança e aposentadoria

dos indivíduos. Seu resultado mais importante é que a Social Security reduz a

poupança pessoal entre 30 e 50%. Este estudo econométrico deu origem a vários

artigos que, de forma geral, também concluem que um regime de repartição é danoso

à poupança. Este é um forte argumento a favor dos regimes de capitalização.

FELDSTEIN inicia sua exposição apontando que a relação de causalidade

previdência social-poupança não pode ser definida de modo único, por englobar dois

efeitos de sinais opostos. Se a Social Security não existisse, alguns indivíduos se

aposentariam aos 65 anos', sustentando-se na velhice com os ativos acumulados ao

longo de sua vida ativa. Se existissem beneficios previdenciários, estes teriam efeito

negativo na formação de poupança, pois a renda disponível na juventude seria

diminuída (devido às contribuições) e a garantia de rendimentos na velhice faria com

que o volume de poupança se reduzisse. No entanto, para aqueles cuja oferta de

trabalho" depende dos beneficios futuros, o efeito é incerto. A possibilidade da

aposentadoria antecipada em relação ao planejado levaria os indivíduos a poupar mais

para enfrentar um período de inatividade mais longo. Como são dois efeitos de sinais

opostos, a resultante só pode ser conhecida através de um estudo empírico.

Com este fim é apresentado o conceito de Social Security Wealth (SSW). Este

pode ser dividido, com maior precisão, em Gross Social Security Wealth (SSWG) ou

Net Social Security Wealth (SSWN). O primeiro corresponde ao valor presente de

todos os beneficios que um trabalhador tem direito. Já a SSWN é dada pelo valor de

SSWG menos o valor presente de todas as contribuições previdenciárias do indivíduo.

O valor da aposentadoria depende do sexo e estado civil do contribuinte. No modelo,

o consumo é expresso como função da renda, dos lucros retidos das firmas, do

estoque de riqueza e da SSW.

1 Sistema previdenciário norte-americano.
2 Regra de aposentadoria então vigente. Esta idade mínima está sendo estendida para 67 anos.
3 Esta hipótese é relevante para o caso dos EUA, pois os beneficios são earnings tested.
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As regressões feitas para o período 1929-1971 mostram que a propensão

marginal a consumir (pMgC) em relação a SSWG é positiva e estatisticamente

significativa. É também maior do que a PMgC da riqueza. A PMgC da renda tem o

valor de 0,650. Logo, a propensão marginal a poupar (pMgS) da renda é de 0,350,

enquanto a PMgC da SSWG é de 0,021. Em 1971, as contribuições previdenciárias

alcançaram US$ 51 bilhões e o valor da SSWG foi estimado em US$ 2,029 trilhões.

A existência da previdência social fez com que a poupança se reduzisse em US$ 61

bilhões. Este valor pode ser desmembrado em dois componentes. O primeiro é a

redução na renda disponível (0,350 . 51 = US$ 18 bilhões) e o segundo é o efeito

riqueza (0,021 . 2029 = US$ 43 bilhões). Como a poupança interna neste mesmo ano

atingira US$ 61 bilhões, conclui-se que a Social Security reduziu a poupança pessoal

pela metade. Com isso, a poupança privada caiu 38%, acarretando igual redução no

estoque de capital. A retirada da distorção representada pela Social Security levaria a

um aumento de 15% no PNB.

Aparentemente, os resultados obtidos seriam bastante conclusivos para nortear as

políticas governamentais para a previdência social. Os efeitos distorcivos de um

regime PAYGO sobre os níveis de produto e de renda trariam uma justificativa

consistente para que fosse feita a mudança para um regime FF. Porém, oito anos

depois, uma réplica, feita por dois funcionários da Social Security Administration

questionou estes resultados. A crítica de LEIMER e LESNOY (1982) é baseada em

três pontos: a existência de erros no programa que calculava a SSW, a formação das

expectativas de recebimento de beneficios e pagamentos de impostos e as hipóteses

relativas ao número de trabalhadores e dependentes candidatos a receber pensões.

Após a correção do algoritmo de cálculo, a SSWG das viúvas pensionistas cai

cerca de 37%. Com esta alteração, os sinais encontrados para a influência da SSWG

na poupança são invertidos. A conclusão é que o retirement effect prevaleceria sobre

o efeito renda, aumentando a formação de poupança. Empregando-se uma formulação

alternativa para a formação de expectativas dos agentes, o coeficiente da SSWG se

tomou insignificante. Finalmente, a última questão levantada é que os resultados

dependem fortemente do período de estimação. A conclusão dos dois autores é que a

Social Security teria pouca ou nenhuma relevância sobre a formação de poupança.
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Na réplica a este artigo, FELDSTEIN (1982A) reconhece o erro no algoritmo,

porém argumenta que executando-se a correção devida, a conclusão mais forte, do

efeito negativo da Social Security sobre a poupança, continua válida. A redução

chega a 44%. O autor alega que a mudança em 1972 da lei que regula os beneficios

não foi corretamente avaliada pelos seus críticos. Neste ano, os beneficios foram

majorados e passaram a ser corrigidos com o uso do Cost of Living Adjustment

(COLA). A extensão da série até 1974, como fizeram Leimer e Lesnoy, erroneamente

desconsiderou esta alteração. Sua conclusão é que as críticas têm razão apenas

pontualmente e as principais conclusões continuam válidas.

O tema volta a ser tratado em FELDSTEIN (1979, 1980A e 1995A). Neste

último artigo, a série do artigo de 1974 é estendida até 1992. O autor calcula que em

1992 a SSW era US$ 14,226 trilhões. Este valor reduzia a poupança em US$ 400

bilhões. As contribuições previdenciárias reduziam a poupança em mais US$ 16

bilhões. Como a poupança pessoal neste ano era de US$ 248 bilhões, o efeito

agregado da Social Security reduzia seu valor em 63%. Sendo a poupança privada de

US$ 333 bilhões, a Social Security a reduzia em 56% do seu potencial.

Estes resultados são importantes para nortear os artigos empíricos posteriores

sobre transição. A linha de raciocínio é que regimes PAYGO são prejudiciais à

formação de poupança, à acumulação de capital, ao nível de produto e à renda. Um

regime FF tem, no estado estacionário, vantagens em relação a estes aspectos. No

entanto existe a questão referente à forma mais adequada de fazer a transição entre

esses dois sistemas, ainda não respondida de forma conclusiva. <I

3.1.2) AS PRIMEIRAS SIMULAÇÕES

Um dos primeiros artigos a dar relevância à questão da transição é SEIDMAN

(1986). Seu objetivo é verificar os impactos sobre poupança, acumulação de capital, e

bem-estar, resultantes de uma redução de 15% para 10% na alíquota de contribuição

à previdência social. Sua principal conclusão é que essa não é uma alteração Pareto-

ótima. A magnitude e a extensão das perdas dependem do timing da mudança,

4 Alguns autores também enfatizam a influência das mudanças demográficas sobre a previdência
social. Ver SCHIEBER e SHOVEN (1994) para os EUA e MARTINE, CARVALHO e ÁRIAs
(1994) para o caso brasileiro.
S O regime de repartição só é extinto totalmente se a alíquota de contribuição for zerada.
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definido pelo tempo decorrido entre o anúncio e a implementação da medida e pela

duração do phase-down.

O autor emprega um modelo do tipo ciclo de vida, determinista, em tempo

discreto. A data da aposentadoria (aos 45 anos) e da morte (aos 55 anos) são

conhecidas antecipadamente. Não há heranças. O consumo é o único argumento da

função utilidade logarítmica. As taxas de crescimento populacional e de progresso

tecnológico são exógenas. A oferta é descrita por uma função de produção Cobb-

Douglas, cujos argumentos são capital e trabalho.

São testadas três formas possíveis de redução na alíquota de contribuição. Na

primeira, a diminuição é abrupta. Na segunda, a redução é feita 10 anos após o

anúncio e leva 10 anos para se concretizar. Na última possibilidade, a redução é feita

20 após o anúncio e se estende por 20 anos. Em todas alternativas, para manter o

equilíbrio da previdência, os beneficios são reduzidos na mesma magnitude.

A primeira alternativa não é Pareto-ótima. As gerações mais jovens têm ganhos

de bem-estar que podem ultrapassar 6%. No entanto, as gerações com 45 anos no

início da mudança podem ter perdas de mais de 18% em seu bem-estar. Quanto maior

o valor do coeficiente de preferência intertemporal, mais idosa será a última geração a

não ter perdas. A segunda alternativa produz um ganho máximo inferior a 2% (para

as gerações mais novas) e uma perda máxima inferior a 4%, para a geração que tinha

34 anos no começo da alteração. A terceira alternativa produz ganhos desprezíveis

(0,04%) para as gerações mais novas e perdas inferiores a 1% para a geração mais

prejudicada, que tinha 18 anos quando da alteração.

O tempo decorrido entre o anúncio e a implementação da medida é uma variável

fundamental para se entender a distribuição das perdas e ganhos. Quanto maior for

esse período, mais tempo os indivíduos terão para realocar de forma ótima suas

escolhas de consumo e poupança, minimizando ex-post o impacto de decisões

'erradas'. Também é fundamental o tempo do phase-down. Quanto maior este tempo,

menores serão a perda e o número de gerações prejudicadas. Até a implementação da

mudança, muitas gerações terão concluído seu ciclo de vida, não sendo afetadas pela

mudança. Por outro lado, os ganhos também serão menores.
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Estes resultados dependem, como o próprio autor frisa, da hipótese da utilidade

logarítmica. Também são dependentes do ambiente determinista e da inexistência de

heranças. Deve-se lembrar que este artigo não trata exatamente do final de um regime

de repartição, mas somente uma diminuição nas contribuições e beneficios. Teria sido

relevante fazer experimentos em que a alíquota de contribuição fosse zerada, para que

se pudesse analisar os efeitos de uma mudança completa PAYGO-FF.

Retomando ao tema anteriormente estudado (FELDSTEIN (1974 e 1995A)),

FELDSTEIN (1995B) passa a analisar a transição, financiada através de dívida. O

autor conclui que uma mudança PAYGO-FF aumenta o bem-estar se forem atendidas

três condições: o produto marginal do capital deve ser maior que a taxa de

crescimento econômico, o estoque de capital da economia deve ser inferior ao nível

que maximiza o bem-estar e a taxa de crescimento econômico deve ser positiva.

É empregado um modelo de gerações sobrepostas de dois períodos, determinista,

de equilíbrio parcial. As taxas de crescimento populacional e de aumento salarial são

exógenas, assim como o estoque de capital, salários e a taxa de poupança. Não há

heranças ou altruísmo. Não sendo modelada uma função utilidade, o bem-estar é

avaliado através dos recursos dos indivíduos.

As pessoas trabalham no primeiro período, recebendo um salário w e poupando o

montante s. No segundo período, os indivíduos estão aposentados e recebem s(l+r).

A massa salarial cresce à taxa (i + r) = (1+gXl +n). O regime PAYGO tem alíquota

r. O indivíduo que contribuiu no período O com 'lW o para a previdência recebe

'lW 0(1 +gXl + n) = 'lW o(i + r) como aposentadoria. Se a previdência operasse no

regime FF, com o mesmo montante 'lW o seria obtido 'lW o (1+ r) .

A substituição de regimes corresponde à redução da alíquota l' para zero. No

instante t = O, o governo emite dívida, no montante Do para pagar os atuais

aposentados. O uso da dívida repassa o custo da mudança às gerações futuras.

Devido à mudança, deverá haver um aumento no produto e na renda, fazendo com

que o ônus possa ser arcado pelos futuros beneficiados. O custo pode ser diluído por

várias gerações, sem penalizar excessivamente nenhum grupo. A TABELA 1 mostra

os três primeiros períodos da transição. Valores positivos representam recebimentos e

valores negativos significam pagamentos.
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No regime PAYGO, receitas e despesas aumentam à mesma taxa r A previdência

social está sempre em equilíbrio orçamentário. Quando ocorre a mudança para o

regime FF, no instante t = 0, esta situação se altera. As contribuições continuam a

crescer à razão (J + r) e a geração inicial de trabalhadores continua pagando Do =

rwoNo. Porém, agora esta contribuição será empregada para financiar a aposentadoria

dos trabalhadores no período t = 1, capitalizada à taxa r, e gerando um beneficio

Do (J + r). Se o regime antigo fosse mantido, estes trabalhadores teriam recebido a

aposentadoria Do(J + r). ° serviço da dívida emitida pelo governo no período

anterior" tem um custo de rDo. Em t = 1 existe uma perda líqüida de rDo·

TABELA 1
RECEITAS E PAGAMENTOS DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

APÓS A MUDANÇA DE REGIMES

Tipo de Previdência t= O t = 1 t=2 t=3
Social e participantes

PAY -AS-YOU-GO
Aposentados +D, +Do(1+y) +Do(1+y? +Do(l+y)3

Trabalhadores -Do -Do(l+y) -Do{l+y)2 -Do{l+yi

Receitas líqüidas O O O O

FULLY -FUNDED
Aposentados -n, +Do(1+r) Do(1+y)(l +r) Do{l+y)2(l +r)

Trabalhadores -Do -Do{l+Y) -DoCl+Y? -Do(1+Yi

Serviço da dívida -rDo -rDo -rDo

Receitas líqüidas -yDo ((l+y)(r-y)-r)Do ((l+y)2(r-y)-r)Do
Fonte: FELDSTEIN (1995B, p. 13)

Nos períodos seguintes, os salários continuam aumentando à razão (1+ r), o

serviço da dívida continua sendo tD; constante e o valor dos beneficios cresce à razão

(1+ rY (1+ r y-l . Para qualquer período t ~ 2, o valor dos ganhos é positivo. Para

que o valor presente dos ganhos VPG seja positivo, sendo 8 a taxa de desconto

intertemporal, deve valer a condição dada por:

~ 1 ( )D ( )1-1 ~ 1L.. ( )1 r-r o1+r >L..rDo( )1·
1=1 1+8 1=1 1+8

(1)

60 principal da dívida não é amortizado, pagando-se em cada periodo somente os juros devidos.
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Esta condição pode ser reescrita como:

r-r rVPG=---->O.
8-r 8

(2)

Esta equação mostra que PVG é positivo se, em valores presentes, a mudança de

regimes (com a diferença de rentabilidades associada) for superior ao peso que o

pagamento dos juros da dívida inicial representa para o bem-estar dos indivíduos.

FELDSTEIN conclui que a privatização traria ganhos de bem-estar (VPG> O)se três

condições fossem atendidas: r> y, r> 8 e r> O.A primeira condição retrata que a

taxa de retorno no regime de capitalização deve ser maior que no regime de

repartição. A segunda condição reflete a necessidade de a economia possuir um

estoque de capital abaixo daquele determinado pela regra de ouro. A terceira

condição, imediata, refere-se à taxa de crescimento positiva da economia. No entanto,

é possível mostrar que apenas as duas últimas condições devem ser satisfeitas, uma

vez que o resultado de (2) depende de:

r(r -8) > o. (3)

Para VPG ser positivo é necessário que r > ° e r > 8 ou r < ° e r < 8. A

primeira alternativa é a de ocorrência mais provável, dado que mostra a economia

tendo crescimento positivo e a taxa de juros sendo mais elevada que a taxa de

preferência intertemporal. É necessário que a taxa de crescimento seja positiva para

que os salários aumentem para pagar os juros da dívida. Se a economia decrescesse

indefinidamente, o valor rDo se tornaria demasiado grande frente ao PIB. Se valesse

a condição 8> r, os indivíduos descontariam fortemente o futuro em relação ao

presente, fazendo com que o valor presente dos ganhos tivesse sua magnitude

reduzida. A segunda alternativa representa uma situação insustentável em que a

economia estaria permanentemente decrescendo e taxa de juros seria inferior à taxa de

desconto dos indivíduos.

É de se esperar que a primeira condição prevaleça e que a transição PAYGO-FF

traga ganhos de bem-estar. Sendo SSWN = US$ 11,265 trilhões e usando os

parâmetros 8= 0,044, r = 0,093 e r= 0,026, para cada dólar da SSWN, haveria um

ganho de 1,6 dólar, totalizando cerca de US$ 18 trilhões. Se for empregada uma taxa
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de retomo r = 0,063, teremos PVG = 0,6 SSWN, o que perfaz aproximadamente US$

6,7 trilhões.

De um lado, a simplicidade do modelo é positiva por permitir a compreensão de

questões importantes do processo de transição. De outro, faz com que os resultados

obtidos sejam vistos com cautela, visto não descreverem com exatidão uma realidade

bastante complexa. Este artigo talvez deva ser compreendido como uma preparação

aos trabalhos posteriores de FELDSTEIN e também de SAMWICK, que tratam o

tema de maneira mais elaborada. Um exemplo é o financiamento da transição. É

utilizada apenas a emissão de dívida não amortizável, levada ao infinito, da qual

somente os juros são pagos a cada período. A dívida não é um método exclusivo, nem

esta maneira de administrá-la é uma possibilidade única. Outro ponto não detalhado é

o pagamento de juros da dívida. De forma sutil, o autor não explicita como será

distribuído o peso dos juros: "...some combination of retirees and employees must

also bear the cost of debt service ..." (FELDSTEIN, 1995B, p. 12). Com este

argumento vago, o autor esquiva-se da vital questão sobre a distribuição dos custos

da mudança. Como este é tipicamente um policy paper, esta lacuna não é adequada.

É interessante notar a similaridade deste artigo com BREYER (1989),

apresentado no capítulo 2. Ambos abordam uma mudança de regimes financiada

através da emissão de dívida, da qual apenas os juros são pagos. No entanto, além de

não dar o tratamento adequado à questão da incidência dos juros da dívida,

FELDSTEIN, de maneira similar à TOWNLEY (1981), também não dá maior

relevância ao estoque da dívida a ser carregado. Portanto, a crítica feita por BREYER

(1989, p. 645) à falta de rigor de TOWNLEY também poderia ser estendida à

FELDSTEIN.

Um outro aspecto refere-se à abordagem do tema. Em uma análise de equilíbrio

geral, a mudança PAYGO-FF, ao aumentar o estoque de capital, reduziria sua

produtividade marginal, fazendo com que a taxa de juros, que remunera as

contribuições no regime FF, caísse gradativamente. Esta trajetória decrescente

reduziria os ganhos provenientes da mudança, à medida que a economia caminhasse

para um ponto mais próximo do novo estado estacionário. No entanto, ignorando este

fato, o autor emprega, de forma inadequada, uma análise de equilíbrio parcial, com a

taxa de juros sendo dada exogenamente e mantida constante. Esta escolha infla
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artificialmente os ganhos futuros, enviesando os resultados obtidos a favor do regime

FF. Se a taxa de juros seguisse essa trajetória de queda, os ganhos não seriam tão

expressivos. Ou seja, falta precisão à sua formulação.

Outro ponto é a taxa de juros adotada, r = 0,093. Este parece ser um valor

elevado demais para uma economia como a dos EUA e incompatível com uma

situação de equilíbrio de longo prazo. A taxa real de juros deve ser bastante inferior a

este valor. Como esta taxa deve ter sido alvo de críticas, o autor defende sua

abordagem de modo mais detalhado em FELDSTEIN e SAMWICK (1997).

As idéias iniciadas em FELDSTEIN (1995B) são tratadas com maior

profundidade em FELDSTEIN e SAMWICK (1996), que simulam a transição em um

modelo de equilíbrio parcial, denominado SS-SIM (Social Security Simulation Model).

A principal conclusão dos autores é que o atual sistema previdenciário, cuja alíquota

total de contribuição é de 12,4%, poderia ser substituído por um sistema de

capitalização compulsório, com alíquota de cerca de 2,1%. Durante a fase inicial da

transição, o custo adicional seria de 1,5%. No longo prazo haveria um ganho na

renda, da ordem de 5% do Pili. No entanto, como nem todas as gerações são

beneficiadas, esta não é uma transição Pareto-ótima.

O sistema proposto é denominado Mandatory Individual Retirement Accounts

(MIRAs). Os indivíduos escolheriam os administradores de suas contribuições, que

seriam capitalizadas em contas individuais, com isenção de impostos. Assim como

FELDSTEIN (1995B) este é um modelo de equilíbrio parcial. A análise enfoca um

indivíduo representativo. Não são feitos os ajustamentos para casais ou pensionistas

adotados pela SSA. A taxa de crescimento da economia é estimada em 2,5% a.a. para

o período 1960-1995. Esta taxa é formada pelo aumento de 1% na força de trabalho e

de 1,5% no salário real. Para um regime FF, o retorno seria substancialmente mais

elevado. Citando trabalho de RIPPE (1995), a taxa de retorno (antes dos impostos)

das corporações não-financeiras (estimada em 9,3% a.a., no período 1960-1994) seria

o rendimento das contribuições ao MIRA para se obter o mesmo nível de beneficios

do regime PAYGO.
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Supõe-se que os benefícios serão mantidos no nível atual até 2030. Este é o ano

em que o trust fund' estará reduzido a zero. A partir desta data, é feita a hipótese que

os benefícios serão reduzidos, de forma a tornar viável o financiamento com a atual

alíquota de 12,4%. A alíquota do MIRA dependerá da idade do cidadão, dada a

hipótese da manutenção dos benefícios esperados. Esta maneira define os bônus" de

reconhecimento da forma forward-looking, diferente dos bônus backward-looking

empregados na privatização da previdência social chilena.

Durante o período de transição, uma sobretaxa é cobrada sobre todos os

trabalhadores. No primeiro ano após a reforma, estes pagariam os 12,4% necessários

à manutenção do sistema atual e a sobretaxa seria a contribuição para o MIRA. Esta é

maneira encontrada para manter inalterado o trust fundo Ao longo do tempo, o

estoque de aposentados que só têm direitos no regime PAYGO vai se esgotando.

Paralelamente, cresce o número de indivíduos cuja aposentadoria é oriunda de

contribuições ao MIRA e decresce a parcela representada pelo regime PAYGO no

valor do benefício. A contribuição ao regime de repartição é zerada quando o último

aposentado com direitos no regime PAYGO falecer. A transição dura cerca de 70

anos.

Os resultados da simulação

As simulações cobrem um período de 76 anos, indo de 1995 até 2071. O trust

fund crescerá, atingindo seu máximo em 2012. Posteriormente, seu valor se reduzirá

continuamente até estar zerado em 2030. A partir desta data, como valores negativos

não são viáveis, assume-se que os benefícios serão reduzidos, equilibrando receitas e

despesas". No primeiro ano, as contribuições ao MIRA são estipuladas de forma que

perfaçam no momento da aposentadoria, 25% dos benefícios que seriam obtidos se

não houvesse a mudança. No ano seguinte, a parcela de benefícios fundados aumenta

para 28% e assim continuamente por um período de 25 anos. A contribuição inicial

representa apenas 0,69% dos salários, crescendo até atingir 2,81% em 2020 e

decrescendo até atingir o estado estacionário, com 2,04%. A alíquota de contribuição

7 O trust fund é o resultado de superávits planejados na Social Security, destinados a fazer frente à
aposentadoria dos baby boomers. Sobre este ponto ver, por exemplo, CUNNINGHAM (1989).
8 A idéia dos bônus de reconhecimento aparece pela primeira vez em BUCHANAN (1968).
9 Valores negativos significariam que as receitas oriundas das contribuições são menores que as
despesas, sendo necessário recorrer a outras fontes de recursos para honrar os pagamentos.
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ao regime PAYGO decresce até chegar a zero. A soma destas duas trajetórias (a

primeira com um valor máximo e a segunda com um valor decrescente) produz um

ponto de máximo em 2007, com uma alíquota combinada de 13,74%. Este valor é

pouco superior aos 12,4% originais e bastante próximo do valor de 1995, 13,09%.

Aqueles que estão entrando na vida ativa pagarão por 21 anos uma alíquota mais

elevada do que no sistema atual. Porém, a análise das perdas e ganhos deve incluir a

variação na oferta de trabalho em resposta às alterações nas alíquotas dos impostos

incidentes sobre os salários. No curto prazo há aumento na contribuição total,

aumentando o efeito distorcivo do imposto e reduzindo a oferta de trabalho. Com esta

nova hipótese, a alíquota da SS sobe inicialmente para 12,46%, cai para o valor

original em 2001 e a partir daí segue uma trajetória semelhante ao caso original. A

alíquota do imposto de renda também sofre uma ligeira e imediata elevação, passando

de 20% para 20,10% e atingindo um pico de 20,19% durante o período 2005-2009. A

partir desse ano, decresce, atingindo no longo prazo 18,69%.

Entre 1995 a 2016 há aumento no peso morto devido à maior alíquota

combinada. Nesta fase, há redução na renda disponível. Somente no vigésimo terceiro

ano os contribuintes começam a ter ganhos. Esta forma de transição não é neutra

quanto à distribuição geracional. Aqueles que se aposentam até 2016 recebem o

mesmo benefício, embora suas contribuições sejam mais elevadas. Os que se

aposentam após 2016 também suportam esse custo inicial, mas a partir desse ano,

arcam com uma carga tributária líqüida em queda. Quanto mais jovem for o indivíduo,

maior (menor) será o ganho (a perda). O ganho líqüido para cada geração é obtido

pela diferença entre a soma da contribuição previdenciária com os impostos atuais e a

soma da nova alíquota dos impostos, da contribuição ao MIRA e do peso morto

adicional.

Os resultados estão esquematizados na TABELA 2, para três taxas de desconto

diferentes. Valores positivos significam ganhos e valores negativos representam

perdas.
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TABELA 2
GANHOS LÍQÜIDOS POR TRABALHADOR

(Em dólares)

Taxa de desconto

Idade no início 3% 5% 8%
da mudança

5 19.240 8.610 2.810

10 14.390 6.550 2.100

15 9.340 4.110 1.080

20 4.390 1.440 200

25 200 990 l.480

30 -3.140 -3.110 -2.740

35 -5.400 -5.400 -4.500

40 -6.240 -5.120 -3.930

45 -5.840 -4.910 -3.880

50 -4.680 -4.090 -3.400

55 -3.240 -2.960 -2.620

60 -l.630 -l.570 -1.480

Fonte: FELDS1EIN e SAMWICK (1996, p. 34)

A distribuição das perdas e ganhos é decorrente do período durante o qual se

suporta o custo adicional. Os trabalhadores com 40 anos são os mais prejudicados

pois durante quase todo o tempo restante de sua vida ativa arcarão com uma

contribuição mais elevada. Os trabalhadores de 60 anos suportam esse ônus por

apenas 5 anos. Os trabalhadores mais novos, embora paguem contribuições mais

elevadas nos anos iniciais, têm o beneficio de contribuir com valores menores a partir

dos anos seguintes. Seus ganhos de médio prazo superam largamente as perdas

iniciais. Os autores fazem duas ressalvas quanto aos resultados obtidos. A primeira é

que uma melhora de Pareto poderia ser gerada se fosse feita simultaneamente uma

alteração nos impostos, passando-se a ser empregado um imposto sobre consumo ao

invés do imposto de renda. Todos estariam em melhor situação, mas a melhoria seria

obtida em sua maior parte pela reforma tributária 10. A segunda restrição é que, se ao

invés do indivíduo, a unidade de análise fosse a família, os ganhos por domicílio

poderiam superar as perdas. No entanto, essa alternativa não tem maior fundamento,

10 Os autores parecem se inspirar na mudança da previdência chilena, em que um ajuste fiscal gerou
expressivo superávit público, fundamental para arcar com os custos de transição.
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dado estar descolada das hipóteses iniciais, em que se privilegiava o indivíduo como

unidade de análise.

Quando o governo não isenta de impostos as aplicações do MIRA, o retorno cai

para 5,4% e os resultados são claramente piores. A taxa de contribuição no estado

estacionário subiria mais do que proporcionalmente, atingindo 3,31%. A contribuição

previdenciária ficaria acima do patamar de 12,4% por 24 anos. O ápice, 14,81%, seria

atingido em 2009. A partir desse ponto, a queda contínua conduziria ao patamar de

3,37% no estado estacionário.

Extensões do modelo

A mudança para o regime FF eliminaria a característica distributiva implícita do

regime PAYGO. Esta alteração poderia fazer com os indivíduos mais pobres, embora

em situação melhor durante a vida ativa, por pagarem alíquotas mais baixas,

recebessem aposentadorias mais baixas que no sistema anterior. Com base nessa

possibilidade é montada uma estrutura que dá ao sistema alguma característica

distributiva. Se a aposentadoria for inferior à metade da pensão média, o beneficiário

receberá uma espécie de subsídio do grupo mais rico. Cerca de 19% dos aposentados

teria acumulado menos da metade do valor médio (US$ 82.985) se tivessem

contribuído desde o início de sua vida ativa ao MIRA. Este grupo necessitaria de uma

complementação média de US$ 3.889 para chegar ao valor mínimo. Para gerar os

recursos necessários, a taxa de equilíbrio no longo prazo (2,04%) deveria ser

aumentada nos mesmos 4,7% para todos os contribuintes, passando para 2,14%. Este

incremento na alíquota prejudicaria os grupos de renda mais elevada, aumentando

suas perdas.

Se houvesse incerteza quanto à duração da vida, a contribuição deveria aumentar

de 2,04% para 2,74%. Contribuições mais elevadas significariam que mais pessoas

morreriam deixando ativos. Estes seriam transferidos à geração seguinte, como

herança a seus descendentes, ou na forma de redução de impostos, caso as heranças

fossem proibidas. O preço a ser pago pelas gerações subseqüentes pelas possíveis

heranças seria um seguro contra o risco de rendimentos insuficientes na

aposentadoria. Esta hipótese pressupõe a atuação do governo, que viabilizaria este

arranjo, oferecendo o seguro.
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Outra hipótese refere-se à trajetória futura dos beneficios previdenciários. A partir

de 2030 o trustfund estará esgotado. As alternativas usuais contemplam redução nos

beneficios e/ou aumento nas contribuições. Uma possibilidade adicional sena a

mudança da forma de indexação dos beneficios (como feito atualmente com o

emprego do COLA) à taxa de inflação. Estes seriam reajustados anualmente em 1%

abaixo da taxa de inflação. Mantendo-se o trust fund em sua trajetória original, esta

política implicaria a redução das alíquotas de contribuição e das sobretaxas cobradas

durante o período de transição. Com esta alternativa, aumentam (diminuem) os

ganhos (as perdas) de todos os grupos etários.

A última hipótese envolve a manutenção do nível atual de beneficios. Neste caso,

se o sistema atual fosse mantido, a alíquota de contribuição aumentaria para 19,1% .

No MIRA, a contribuição aumentaria na mesma proporção, passando de 2,04% para

3,15%. Dois pontos merecem destaque nessa situação. O primeiro é a maior alíquota

combinada durante o período de transição. No caso básico esta era de 13,71% e aqui

tem um pequeno aumento, passando para 13,96% no ano de 2009. O segundo é o

período de duração da alíquota combinada. No caso original, esta ficava acima de

12,4% por um período de 21 anos. Neste caso, o período aumenta para 23 anos.

Conforme mostra a TABELA 2, a forma de transição proposta não é Pareto-

ótima, dadas as perdas sofridas por algumas gerações. Este resultado ocorre mesmo

com o emprego de um modelo de equilíbrio parcial. Este enfoque, como assinalado

anteriormente, é inadequado. Em um regime FF, deve haver, ao menos em seu início,

um grande fluxo de poupança privada, que deve se traduzir em aumento do estoque

de capital do país. Valendo a plausível hipótese de produtividade marginal

decrescente do capital, o resultado seria a queda na taxa de juros. Haveria uma

redução na rentabilidade das contas individuais, fazendo com que, no estado

estacionário, as alíquotas de contribuição fossem mais elevadas ou as taxas de

reposição fossem reduzidas. Seria mais adequado que fosse construída uma trajetória

para a taxa de juros, durante o período de transição, modelando-a em função do

estoque de capital. Outro ponto é a questão da alíquota de contribuição no regime FF.

Seu valor máximo é de 3,35% no caso mais desfavorável, com a manutenção dos

beneficios de acordo com a lei atual. No caso básico, o valor de 2,04% é ainda mais

reduzido. O problema é que esse tipo de resultado é absolutamente contrafactual. O
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mundo real desmente as conclusões de FELDSTEIN e SAMWICK. Não há, em

condições econômicas normais, nenhum sistema previdenciário que opere com uma

alíquota tão baixa, por mais eficiente que seja na administração e alocação dos

recursos.

Esta crítica pode ser melhor fundamentada comparando-se o MIRA com outros

regimes de capitalização existentes. MITCHELL e BARRETO (1997) estudaram a

previdência social de países latino-americanos que passaram por algum tipo de

reforma do tipo PAYGO-FF. Seus resultados mostram que o Chile, com 10%, é país

que apresenta a menor" alíquota. Todos os outros (Argentina, Colômbia, Peru,

Uruguai e México) têm alíquotas próximas a 20%. Tal inconsistência parece ter dois

condicionantes principais. O primeiro, como já abordado, é a premissa da manutenção

de uma taxa de juros de 9% no longo prazo. Mesmo para situações de curto prazo,

esta taxa é questionável. Não parece razoável que no estado estacionário uma taxa de

juros tão elevada sejamantida. O segundo é não se dar a devida atenção aos custos de

administração que o MIRA pode ter. A experiência internacional tem demonstrado

que estes podem ser bastante altos. MITCHELL (1996) analisa o caso dos EUA e

mostra que sistemas privados de previdência podem ter custos mais elevados que os

sistemas públicos. VITTAS (1997) e SHAH (1997), analisando, respectivamente, os

casos argentino e chileno, chegam a conclusões bastante semelhantes. Ambos os

sistemas apresentam altos custos administrativos, causados principalmente pelas

despesas com vendas e marketing. Estas são elevadas devido, em grande parte à

possibilidadede mudança freqüente por parte dos associados.

O modelo adotado para a privatização também não tem o objetivo de ser

completo. Se em FELDSTEIN (1995B) contemplava-se somente a emissão de dívida

como forma de fmanciamento, aqui é adotado o financiamento por meio de um

imposto incidente sobre a renda. Esta simplificação facilita a análise. No entanto,

reduz a aderência do modelo às experiências reais. Nos países latino-americanos, a

emissão de dívida foi a estratégia mais adotada. Este fato talvez se explique pelo

próprio caráter da política fiscal. Sua aplicação mais lenta, por causa do processo de

negociação política, faz com que seja mais viável (e talvez mais coerente) tomar

explícita a dívida existente. No entanto, como a literatura ainda não encontrou uma

11 Somente para aposentadoria. Há ainda 3% para invalidez e 4% para atendimento médico.
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resposta única para a questão da transição, seria mais adequado que outras hipóteses

fossem estudadas.

Pouca atenção é dada à questão da responsabilidade das contribuições, que

poderiam ser feitas pelo empregado, pelo empregador ou por ambos. Esta

flexibilidade não parece adequada. Há consenso que é mais adequado que as

contribuições sejam feitas pelo trabalhador. Esta forma geraria maior transparência,

pois ficaria mais visível o esforço necessário para financiamento da aposentadoria.

Esta forma também eliminaria a ilusão de que o empregador é o responsável pelo

sustento futuro de seus trabalhadores ou que a aposentadoria é uma concessão do

governo.

Os autores avaliam que os resultados relativos às perdas e ganhos poderiam ser

diferentes se o foco da análise passasse do indivíduo para a família. O resultado da

agregação seria tornar a privatização mais atraente, pois a soma das perdas e ganhos

dos elementos da família seria possivelmente positiva. Essa possibilidade não parece

coerente com as demais hipóteses do texto. Não foram empregadas as regras da

Social Security, que diferenciam o indivíduo conforme a estrutura familiar. Logo,

parece incorreto recorrer à família como unidade de análise, visando aumentar

artificialmente o número de beneficiados com a mudança.

Finalizando, cabe mencionar duas alternativas testadas. A primeira é a redução da

indexação dos beneficios ao índice de inflação. Esta análise só faria sentido se os

beneficios estivessem atrelados a um índice inadequado ou se estivessem

apresentando ganhos superiores ao crescimento da economia. Se nenhuma dessas

hipóteses for válida, a medida soaria apenas como uma hipótese ad hoc de redução de

despesas.

A segunda alternativa refere-se à trajetória dos beneficios. Como as previsões

feitas mostram sua insustentabilidade no longo prazo, os autores adotam na maior

parte do artigo a premissa de redução em seus valores, adequando-os ao patamar de

contribuições existente. Se for considerado que os beneficios serão mantidos, então a

alíquota de contribuição (tanto no sistema atual quanto no MIRA) deverá crescer

cerca de 54% em relação ao caso original. É dificil prever o caminho escolhido pela

sociedade, uma vez que qualquer das alternativas tem custos que são suportados de

forma desigual conforme a faixa etária. Se for escolhida a manutenção dos beneficios,
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as futuras gerações pagarão um preço mais elevado pela aposentadoria. Com a

tendência de envelhecimento da população, pode-se inferir que o poder político dos

idosos deve aumentar. Se os beneficios forem reduzidos para níveis compatíveis com

o equilíbrio de longo prazo, o custo da aposentadoria será reduzido, mesmo que à

custa de redução de seu valor.

Ambas as alternativas envolvem escolhas com altos custos. No primeiro caso, o

aumento no nível de impostos sempre é uma decisão que tende a suscitar forte

oposição. No segundo, as reações podem ser ainda mais extremadas, dado que

implicam a redução do padrão de vida na velhice. Quanto mais arraigado for esse

padrão, mais dificil será que a sociedade concorde com sua redução. O nível dos

beneficios parece ser uma das variáveis, em termos nominais, com maior rigidez para

baixo 12. A solução adotada dependerá da somatória de forças políticas, o que pode,

provavelmente, levar a um resultado que combine elementos de ambas alternativas.

FELDSTEIN e SAMWICK (1997) dão seqüência à linha de pesquisa iniciada

anteriormente. Neste trabalho, os autores tratam da privatização da Social Security e

do Medicare 13. O novo sistema passa a ser denominado Personal Retirement

Accounts (PRAs). Com base em um indivíduo representativo, são estimados os efeitos

de curto e longo prazos da mudança PAYGO-FF. Durante 20 anos, as alíquotas de

contribuição seriam mais altas que os 12,4% originais, chegando ao máximo de

14,4% e caindo posteriormente. Ratificando os resultados de FELDSTEIN e

SAMWICK (1996), conclui-se que a transição não é Pareto-ótima.

A modificação mais importante é que, de forma oposta ao trabalho anterior,

emprega-se uma análise de equilíbrio geral. Neste caso, a taxa de juros depende do

estoque de capital da economia. Entretanto, esta alteração não trouxe resultados

muito diferentes daqueles analisados anteriormente.

A mudança de regimes é efetuada de forma bastante semelhante à apresentada em

FELDSTEIN e SAMWICK (1996). A transição divide-se em duas fases. A primeira

dura 25 anos. Os indivíduos começam a contribuir com 25% do que seria necessário

no longo prazo, no regime FF. A alíquota aumenta 3% a cada ano. A segunda fase

J 2 Um exemplo brasileiro é a resistência às mudanças propostas no primeiro mandato de FHe.
13 Seguro médico. Compõe-se do Hospitallnsurance (RI) e do Supplemental Medicallncome (SMI).
Sobre este assunto, ver FRIEDLAND (1997).
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dura até que se esgote o estoque de aposentados que ainda têm algum direito no

regime PAYGO. Os resultados mais relevantes são apresentados na TABELA 3.

TABELA 3
SALÁRIOS, CONTRIBUIÇÕES E BENEFÍCIOS DURANTE A TRANSIÇÃO

(porcentagem do salário)

ANO

1 5 10 15 25 35 55 75
Salário líqüido teórico no regime 71,61 71,49 71,39 71,32 71,27 71,29 67,48 64,96
PAYGOatual
Salário líqüido durante a transição 69,61 69,70 69,98 70,54 72,96 76,78 79,07 81,49

Alíquota no regime PAYGO sem 12,40 12,35 12,12 11,62 9,23 5,29 2,77 0,20
mudança na oferta de trabalho
Alíquota no regime PAYGO com 12,58 12,51 12,24 11,68 9,12 5,10 2,55 0,18
mudança na oferta de trabalho
Alíquota do IR com mudança na 20,29 20,26 20,20 20,11 19,77 19,27 18,47 17,85

oferta de trabalho
Alíquota combinada (IR + PAYGO 34,87 34,62 34,13 33,36 30,37 25,99 22,95 20,05

+PRA)
Variação no peso morto 0,52 0,47 0,36 0,20 -0,39 -1,15 -2,58 -3,75

Fonte: FELDSTEIN e SAMWICK (1997, p. 22)

A primeira linha representa o salário líqüido se o regime PAYGO atual fosse

mantido, considerando os impostos e contribuições existentes. A segunda linha

mostra os salários quando a mudança é feita. O salário líqüido só aumenta após cerca

de 25 anos. A terceira e quarta linhas mostram a alíquota do regime PAYGO,

dependendo da existência ou não de alteração na oferta de trabalho. A quinta linha

mostra a alíquota do imposto de renda (IR) quando a oferta de trabalho sofre

alteração. A sexta linha mostra a soma das alíquotas do regime atual, do imposto de

renda e do PRA. Finalmente, a última linha apresenta a variação no peso morto em

relação à situação original.

A mudança PAYGO-FF traz custos durante o período de transição, decorrentes

aumentos temporários em alíquotas e peso morto. Os ganhos só se materializam no

longo prazo. Prolonga-se por 18 anos o período de acréscimo no peso morto e por

mais de 15 anos o acréscimo na alíquota do IR. Na TABELA 4 são apresentados os

resultados agregados da mudança.

Os resultados dependem fortemente da taxa de desconto empregada. Se for usada

uma taxa de 2%, os ganhos totais podem chegar ao gigantesco valor de US$ 53,5
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trilhões. Se a taxa empregada for 4%, os ganhos reduzem-se para pouco mais de US$

7 trilhões. A distribuição dos ganhos mostra que mais de 80% são gerados pela

redução de impostos, correspondendo o restante à diminuição no peso morto. Uma

elevada parte dos ganhos é conseguida em um prazo muito grande. Quando a taxa de

desconto é de 2%, cerca de 76% dos ganhos é obtido após 75 anos do processo de

mudança. Se a taxa de desconto for de 3%, esta porcentagem cai para 56% e se for

de 4%, cai para 42%.

TABELA 4
GANHOS DECORRENTES DA MUDANÇA PAYGO-FF

(Em milhões de dólares)

Taxa de desconto

2% 3% 4%
ANOS 1-75 75+ Total 1-75 75+ Total 1-75 75+ Total

Redução nos impostos 10.385 32.672 43.057 5.890 7.518 13.408 3.344 2.410 5.754

Redução no peso morto 2.343 8.104 10.447 1.324 1.865 3.189 746 598 1.344

Ganho total 12.728 40.776 53.504 7.214 9.383 16.597 4.090 3.007 7.097

Fonte: FELDSTEIN e SAMWICK (1997, p. 32)

As contribuições a Social Security e ao imposto de renda estarão acima do

patamar atual por um período de 18 anos. Como atualmente a aposentadoria ocorre

aos 65 anos, todos com idade superior a 47 anos pagarão valores mais elevados do

que se o sistema fosse mantido. Para indivíduos mais jovens, o período de dispêndios

mais elevados é seguido por um período de contribuições decrescentes. A TABELA 5

traz os resultados para três faixas etárias.

TABELA 5
GANHOS LÍQÜIDOS POR GRUPO ETÁRIO

(Porcentagem do salário)

ANO

Idade no 10 ano 1 5 10 15 20 25 30 35 40
da mudança

55 -2,44 -2,17 -1,68 ° ° ° ° ° °
40 -2,52 -2,25 -1,75 -0,96 0,27 1,99 ° ° °
25 -2,62 -2,36 -1,79 -0,99 0,28 2,06 4,23 6,45 8,62

Fonte: FELDSTEIN e SAMWICK (1997, p.33)
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Não há neutralidade na transição. As perdas e ganhos distribuem-se de maneira

desigual e dependem fortemente da taxa de desconto empregada. Taxas de desconto

mais baixas aumentarão os ganhos futuros, enquanto taxas mais elevadas têm o efeito

oposto. A TABELA 6 é uma complementação da anterior e mostra para 10 grupos

etários, o valor presente dos ganhos.

TABELA 6
VALOR PRESENTE DOS GANHOS LÍQÜIDOS POR GRUPO ETÁRIO

(Em milhares de dólares)

Idade no início da transição
Taxa de 5 10 15 20 25 30 40 50 55 60desconto

0% 104,85 77,27 53,03 32,33 16,37 4,97 -5,79 -5,73 -4,06 -2,09

2% 43,37 33,70 23,81 14,11 6,40 0,58 -5,46 -5,13 -3,75 -2,01

4% 18,88 15,23 10,73 5,54 1,51 -1,61 -5,09 -4,64 -3,49 -1,94

6% 8,64 7,10 4,73 1,47 -0,88 -2,65 -4,73 -4,22 -3,25 -1,87

Fonte: FELDSTEIN e SAMWICK (1997, p. 34)

Conforme os efeitos da mudança, os indivíduos podem ser divididos em três

grupos. O primeiro é o grupo dos 'ganhadores', independentemente da taxa de

desconto empregada. Todos com idade inferior a 20 anos estão incluídos nesta

categoria. Seus integrantes são beneficiados pelas mudanças na previdência social. O

segundo é o grupo dos 'perdedores'. É formado por aqueles com idade superior a 40

anos no momento da mudança. O grupo restante é composto pelas pessoas que se

encontram em uma faixa etária intermediária e cuja 'sorte' depende da taxa de

desconto. Se for tomada a taxa intermediária, 4%, existem 5 grupos com ganhos e 5

grupos com perdas. Claramente esta não é uma melhoria de Pareto.

Chama a atenção a alta proporção de pessoas prejudicadas pela transição. Este

resultado geraria repercussão negativa se alguma alternativa semelhante à proposta

fosse colocada em discussão. Seria problemático pregar pela mudança tendo como

trunfos os ganhos de longo prazo, quando uma parcela considerável da população

teria perdas irrecuperáveis. Encontrar, ao menos no plano teórico, uma alternativa em

que todos os grupos tenham ganhos, poderia fortalecer os argumentos pró-mudança.

Este certamente é o objetivo dos autores na parte fmal do artigo. Deseja-se

mostrar a possibilidade teórica de uma transição Pareto-ótima. Os indivíduos com
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mais de 40 anos continuariam no regime PAYGO. Aos demais, ao atingirem essa

idade, seria dada a opção de contribuírem com 5% de seus rendimentos para uma

conta do tipo PRA, além da contribuição ao regime PAYGO. Após 10 anos, 90% do

valor acumulado é empregado para gerar uma pensão, destinada a abater as

contribuições PAYGO até que o indivíduo complete 65 anos. Os 10% restantes são

empregados para fundar parte da aposentadoria, substituindo uma parcela dos

beneficios do sistema atual e mantendo o montante inalterado. Os autores procuram

mostrar que esta nova alternativa é melhor para todos. Os que escolheram participar,

o fizeram voluntariamente. Só podem ter aceito a opção se esta lhes for mais

vantajosa. Os demais, com idade inferior a 40 anos serão beneficiados, pois suas

contribuições diminuíram. A razão desta redução é que alguns indivíduos estarão

financiando parte de sua aposentadoria com os 10% retidos no PRA, o que diminuirá

a necessidade de recursos do sistema.

Esta alternativa não parece muito consistente. É incoerente com a linha de

raciocínio desenvolvida anteriormente. Em nenhum dos estudos havia a possibilidade

de escolha por parte do indivíduo sobre a adesão ao sistema. A regra era a

compulsoriedade, quebrada nesta alternativa. O indivíduo que escolhesse esta

modalidade só estaria de fato melhor se o valor presente suas contribuições e

beneficios fosse superior ao obtido no caso de não ter feito a opção. Como o artigo

não apresenta os números relativos a esta hipótese, a questão do impacto

macroeconômico dessa opção individual fica em aberto. Sendo os indivíduos

racionais, se houvesse uma outra opção mais atraente para a alocação da poupança, as

pessoas já teriam anteriormente direcionado seus recursos para essa opção, tomando

incoerente que se pudesse melhorar de situação, com a contribuição adicional de 5%.

A transição não é neutra do ponto de vista geracional, incidindo de maneira

assimétrica sobre os diversos grupos etários. Um importante achado é que há ganhos

significativos de longo prazo, que podem chegar a mais de US$ 53 trilhões, conforme

mostrado na TABELA 4. Porém, como ressaltado anteriormente, estes são bastante

sensíveis à taxa de juros empregada, podendo cair para pouco mais de US$ 7 trilhões.

Parte significativa destes ganhos está além do horizonte dos 75 anos. Esta condição

faz com que os maiores beneficiários da mudança sejam aqueles que ainda não

nasceram, e que obviamente não podem manifestar sua preferência por essa mudança
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que lhes é vantajosa. Parcela considerável dos ganhos é oriunda da redução na

taxação sobre os salários, resultante do aumento da oferta de trabalho. Portanto, é um

ganho indireto da mudança para um regime fundado.

A forma de transição escolhida beneficia os mais jovens e prejudica os mais

velhos, de forma inequívoca. O efeito sobre o grupo intermediário depende da taxa de

desconto empregada nos cálculos. Este fato aliado à incerteza da concretização dos

ganhos, à inexatidão dos cálculos envolvidos, dado o horizonte temporal envolvido,

corrobora na explicação da forte resistência popular contra alterações no sistema

previdenciário, mesmo aquelas de escopo mais reduzido do que as aqui apresentadas.

3.1.3) O MODELO AK

O segundo grupo de trabalhos tem como base o modelo AK, apresentado em

1987 no livro Dynamic Fiscal Policy, que leva as iniciais de seus criadores,

AUERBACH e KOTLIKOFF. É um modelo dinâmico, baseado nos

microfundamentos da escolha intertemporal, que permite analisar os efeitos

macroeconômicos das políticas fiscais. Permite avaliar de forma adequada as questões

de eficiência e de avaliação de políticas econômicas. Isto ocorre porque as perdas e

ganhos das gerações presentes e futuras, decorrentes das políticas fiscais, podem ser

avaliadas, possibilitando o cômputo das transferências intergeracionais (AUERBACH

e KOTLIKOFF, 1987: xiii - 1).

o AK é um modelo de equilíbrio geral, de previsão perfeita, determinista, em

tempo discreto. O comportamento das familias segue o padrão dos modelos de ciclo

de vida, apresentado por ANDO e MODIGLIANl (1963), no qual os consumidores

alocam seus recursos com base nas suas preferências e na restrição orçamentária

intertemporal esperada. A taxa de crescimento populacional é exógena. Como

decorrência da previsão perfeita e da inexistência de altruísmo, não existem

transferências de recursos entre gerações de uma mesma família, na forma de heranças

dos pais para os filhos ou gifts dos filhos para os pais.

Cada família é representada por uma pessoa que vive por 55 anos. Pode-se

conceber esse indivíduo representativo como um adulto que vive dos 21 aos 75 anos.

Este executa uma trajetória ótima de decisões de consumo (e por conseqüência,

poupança) e oferta de trabalho. Sua função utilidade CES é separável e tem como
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argumentos consumo e lazer. O lado da oferta é descrito por uma firma

representativa, que atua em um mercado competitivo. No processo produtivo são

empregados capital e trabalho, remunerados por suas produtividades marginais. A

função de produção da firma também é CES.

O governo é dividido em duas instituições. A primeira é a autoridade fiscal. Sua

função é fornecer os serviços públicos e fornecer incentivos aos investimentos,

podendo emitir dívida de curto prazo e cobrar impostos. Estes podem ser de quatro

tipos: progressivo sobre a renda, sobre a renda do capital, sobre a renda do trabalho

ou consumo. O modelo impõe que trajetórias explosivas de endividamento sejam

excluídas do rol das políticas viáveis, significando que a dívida contraída em um

período deve ser paga posteriormente. Impõe-se para o governo que o valor presente

dos impostos seja igual à soma do valor presente de todos os gastos com bens e

serviços, gastos com o serviço da dívida e do valor da dívida inicial do governo.

A segunda instituição - e esta é a característica relevante do modelo - é o social

security system. Opera em um regime PAYGO, com as contribuições originárias dos

salários sendo destinadas no mesmo período para o pagamento dos beneficios,

calculados com base nos rendimentos passados, de acordo com a regra da SSA. A

previdência social tem orçamento equilibrado, igualando contribuições e beneficios.

Uma importante particularidade do modelo AK é a existência da Lump Sum

Redistribution Authority (LSRA). Esta é uma hipotética entidade governamental, cuja

função é fazer, de modo não distorcivo, a redistribuição de recursos entre gerações

com o emprego de impostos e transferências lump-sum.

3.1.4) APLICAÇÕES DO MODELO AK

KOTLIKOFF (1995) analisa a mudança PAYGO-FF através da implantação do

Personal Security System (PSS). O autor faz várias simulações, nas quais são

empregadas diferentes formas de financiamento. Neste tipo de modelo, o fim do

regime de repartição é feito por meio da redução da alíquota de contribuição a zero.

Os indivíduos reagem a esta mudança, redirecionando parte de seus recursos para o

regime fundado. As principais conclusões são de que no longo prazo há ganhos

significativos, porém estes ocorrem, em sua maior parte, à custa de perdas das

gerações existentes. Os ganhos de eficiência dependem do tipo de contribuição

previdenciária, de sua relação com os beneficios e da forma de financiamento
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escolhida. O timing e o formato da reforma são definidos por três decisões de política

governamental: o tempo de esgotamento dos beneficios, o emprego ou não da dívida

e o uso de instrumentos tributários.

Um ponto relevante do artigo, já presente em AUERBACH e KOTLIKOFF

(1987), é a preocupação com a relação (linkage) entre beneficios e contribuições.

Esta relação é importante por sua influência nos resultados da mudança de regimes.

Define-se linkage zero quando o valor dos beneficios é independente do valor das

contribuições ou quando os indivíduos têm a percepção errônea que contribuições

adicionais à previdência não se traduziriam em beneficios maiores. Esta segunda

possibilidade contempla um certo grau de miopia dos indivíduos ou de racionalidade

limitada frente às complexas regras da previdência social.

Sendo os beneficios lump-sum, como no pilar básico de vários países e como

recomendado em WORLD BANK (1994), então o linkage é mais próximo de zero e

os trabalhadores percebem as contribuições como uma forma de taxação marginal

sobre sua oferta de trabalho. O mesmo é válido quanto mais acentuado for o caráter

distributivo do sistema. Desta forma, quanto menor for o linkage, maiores as chances

de que a privatização traga ganhos de eficiência, dadas as características de imposto

distorcivo que contribuição apresenta. Se o regime fundado for implementado, a

alíquota de contribuição será zerada. A taxação efetiva sobre a oferta de trabalho

também se reduzirá, diminuindo a distorção. O caso oposto ocorre se a previdência

social subsidia marginalmente a oferta de trabalho. A redução da contribuição teria o

efeito de um aumento na taxação marginal sobre o trabalho, o que reduziria a oferta

de trabalho e o crescimento econômico. Por estes motivos, os ganhos provenientes da

mudança de regimes são condicionados pelo linkage existente antes da troca.

Vale lembrar que o papel do linkage no plano empírico é análogo à

endogeneização da oferta de trabalho no plano teórico, abordada por HOMBURG

(1990) e apresentada no capítulo 2. Este autor, ao modelar as contribuições através

de uma alíquota flat-rate gerou uma distorção, similar àquela existente quando o

linkage não é perfeito. Apesar desta semelhança, o tema é abordado por

KOTLIKOFF sem qualquer referência à tal proximidade.
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o autor apresenta várias alternativas de mudança PAYGO-FF, combinando as

diferentes formas de financiamento, os graus de linkage e a possibilidade de utilização

da LSRA.

1. Financiamento através do imposto de renda - Alternativas 1 a 4

No caso básico a contribuição ao regime PAYGO é eliminada imediatamente. À

medida que o estoque de detentores de direitos no regime antigo se esgota (o que

demora 55 anos), os gastos com beneficios decrescem gradualmente até chegarem a

zero. O financiamento da reforma é feito empregando-se o imposto de renda. No

longo prazo, os resultados desta estratégia são bastante positivos. O aumento no

estoque de capital é superior a 52%. Porém, nos 10 primeiros anos, seu valor é menor

do que o nível inicial. No longo prazo, o produto e os salários são 15,86% e 9,52%

maiores. A taxa de juros cai bastante, sendo de 23,87% inferior ao valor inicial. No

curto prazo, o produto cresce imediata e vagarosamente. Após 25 anos, seu nível é

5% maior que no início do processo. Para os salários e juros, os efeitos no curto

prazo são negativos. No ano 5, a taxa de juros chega a ser 1,29% mais elevada e os

salários 0,43% mais baixos que no início do processo.

A geração nascida 150 anos após o início da mudança tem ganhos de bem-estar

de 9,67%. A distribuição dos ganhos não é, no entanto, uniforme. Todas as gerações

nascidas até cerca de 5 anos antes do início da mudança são penalizadas com a

privatização. Os indivíduos com 30 anos, os mais prejudicados, têm uma perda de 2%

em seu bem-estar. Há ganhos de longo prazo nas variáveis econômicas e no bem-

estar. Porém, estes ganhos se dão às custas de perdas das gerações mais velhas. Esta

mudança PAYGO-FF não é uma melhoria de Pareto.

A situação se altera com o emprego da LSRA. A função deste órgão

governamental é fazer com que o nível de utilidade de cada geração nascida antes da

mudança seja mantido no nível pré-reforma e que as gerações nascidas após a troca

de regimes tenham um mesmo nível de utilidade. Procedendo desta forma, as

primeiras obviamente não têm variações no seu bem-estar e as demais têm sua

utilidade aumentada em apenas 0,93% em relação ao estado estacionário inicial.

No longo prazo, o estoque de capital, nível de produto e salários são,

respectivamente 8,46%, 8,07% e 0,12% mais elevados que no início. A taxa de juros
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cai apenas 0,36% em relação ao patamar anterior. Durante a transição, as perdas se

acentuam e os ganhos levam um período maior de tempo para se concretizar. No ano

25, o estoque de capital e os salários são 3,71% e 2,02% mais baixos que antes da

mudança. Neste mesmo ano, o produto é 2,02% superior ao do início. A taxa de juros

cresce de maneira acentuada, antes de cair até o valor de estado estacionário. No ano

25, seu valor é 6,32% superior ao valor inicial.

A terceira e a quarta simulações repetem as duas pnmeiras, incorporando o

linkage perfeito entre contribuições e beneficios. Comparando-se a primeira e a

terceira simulações, pode-se notar que os resultados desta última são, no longo prazo,

um pouco piores para o estoque de capital e para o nível de bem-estar. O acréscimo

no produto é cerca de metade do anterior. Para os salários e taxas de juros, os ganhos

são pouco mais elevados que na simulação original. No entanto, esta forma acentua,

durante a transição, as oscilações em duas variáveis macroeconômicas. O produto

chega a cair cerca de 6% e o estoque de capital 5%. A geração nascida 25 anos da

mudança é bastante prejudicada, pois tem sua utilidade reduzida em mais de 3% em

relação ao estado estacionário inicial.

A alternativa 4 apresenta os piores resultados. O estoque de capital cai 8,88% no

longo prazo. No curto prazo sua variação é ainda maior. Chega, no ano 25 a ser

quase 17% menor que no início. O produto, após cair cerca de 8% nos 10 primeiros

anos, estabiliza-se em um patamar 1,34% maior que o inicial, após 150 anos. Os

salários apresentam resultados negativos, no curto e longo prazos. As gerações

futuras também sofrem uma grande perda em seu bem-estar, que é de 3,14% inferior

em relação ao nível inicial.

Os números mostram que o acréscimo na utilidade dos idosos se dá à custa das

gerações posteriores. Por um lado, o aumento do imposto de renda reduz a renda

disponível. Por outro, a redução imediata das contribuições aumenta a renda

disponível e reduz as distorções no mercado de trabalho, implicando diminuição no

peso morto. Este aumento de renda ocorre de maneira desigual, dado que a

progressividade deste imposto penaliza mais fortemente os indivíduos mais ricos.

Durante a transição, a geração prestes a se aposentar tem uma redução de 0,12%

em sua utilidade. Este grupo manterá seus beneficios e não será afetado pelas

alterações no mercado de trabalho. Portanto, a perda deve ser decorrente da taxação
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sobre sua renda, que é representada pelos beneficios. A geração nascida 25 anos antes

da mudança é a mais prejudicada. Estes indivíduos trabalham por mais 20 anos. A

taxação sobre a renda deve ser alta nos primeiros anos e cair progressivamente à

medida que o estoque de aposentados decresce. As alterações nas variáveis

macroeconômicas são desfavoráveis no início do processo. Os salários, além de serem

mais baixos do que antes da mudança, são bastante taxados. Como os ganhos futuros

estão muito distantes no tempo, a resultante é negativa. A taxação inicial, além de

reduzir a oferta de trabalho, eleva o custo do investimento, causando sua redução e a

conseqüente queda no estoque de capital e no produto. Reduzindo-se a alíquota do

imposto, o custo do capital cai, fazendo com que seu estoque aumente e reduza a taxa

de juros.

As simulações 3 e 4, partindo do completo linkage produzem resultados bastante

adversos, mostrando que a mudança PAYGO-FF pode gerar uma ineficiência durante

o período de transição. O motivo é que neste caso a taxação inicial da previdência não

é distorciva, pois marginalmente há relação direta entre contribuição e beneficio.

Desta forma, substitui-se um sistema não-distorcivo por uma distorção transitória

(representada pelo imposto de renda progressivo) sobre as decisões individuais, o que

reduz o bem-estar.

ii. Financiamento através de emissão de dívida - Alternativas 5 e 6

Nas alternativas 5 e 6, o governo emite dívida por períodos de 5 e 10 anos,

respectivamente. Posteriormente, a alíquota do imposto de renda é majorada, visando

manter constante a dívida per capita. No longo prazo, estas alternativas apresentam

resultados semelhantes à primeira simulação. A diferença é que todos os ganhos são

menores. Possivelmente, este resultado no longo prazo se deva à manutenção de um

estoque de dívida, inexistente quando o financiamento era feito por meio do imposto

de renda. Durante a transição, nas duas alternativas o estoque de capital sofre

crowding-out. Este é mais intenso (cerca de 15%) e mais distante no tempo (o ápice

de seu efeito é ao redor do trigésimo ano) na alternativa 6. De forma reflexa varia a

taxa de juros. No curtíssimo prazo (período de emissão da dívida) o estoque de

capital cresce. Só quando os juros sobre esta dívida começam a ser pagos é que

ocorre o crowding-out.
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o par de alternativas confirma a intuição sobre os efeitos da emissão de dívida.

Esta política coloca os custos da transição sobre as gerações futuras, que no longo

prazo serão as maiores beneficiadas. Porém, reduzem-se os ganhos de longo prazo,

nas variáveis macroeconômicas e nos níveis de bem-estar. Na alternativa 6, a geração

mais penalizada é a dos indivíduos nascidos cerca de 10 anos após a privatização. Na

maior parte de sua vida ativa estes indivíduos têm salários inferiores aos que

prevaleciam anteriormente. Este período coincide com o maior declínio do estoque de

capital.

Os resultados obtidos para o período de transição são determinados pela emissão

de dívida por um período limitado e sua substituição posterior pelo imposto de renda.

De certa maneira, esta abordagem é apenas um adiamento dos resultados das

alternativas 1 a 4. Seria interessante que tivessem sido feitas simulações para períodos

mais longos de emissão de dívida, para comparar seus efeitos com a implantação do

imposto.

111. Financiamento através de imposto sobre consumo - Alternativas 7 e 8

Neste caso, o financiamento da transição é feito com um imposto sobre consumo.

Na alternativa 8, a diferença é o emprego da LSRA. Como esse imposto é transitório,

assim como era o imposto de renda da alternativa 1, a situação de todas variáveis

macroeconômicas no novo estado estacionário é idêntica para ambas. No curto prazo

o impacto é diferenciado. Os idosos são os mais prejudicados. Sua propensão

marginal a consumir mais elevada faz com que o novo imposto reduza sua renda

disponível. A geração nascida 54 anos antes da mudança tem sua utilidade reduzida

em 4,68%.

Tendo-se como base a alternativa 7, em que não há crowding-out, o estoque de

capital começa a aumentar imediatamente. De maneira similar, comportam-se o nível

de produto e os salários. A taxa de juros cai 23,87% no equilíbrio final. Nesta

alternativa, a convergência para os valores fmais é bem mais rápida que na alternativa

1. Ao redor do 25° ano, as variáveis em questão já atingiram cerca de 50% do seu

valor de longo prazo, enquanto na alternativa 1, devido ao crowding-out inicial, nesta

mesma data praticamente havia uma volta aos níveis iniciais. A existência de um

imposto transitório sobre o consumo reduz o preço relativo do consumo futuro,

configurando um incentivo à poupança e à formação de capital.
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A alternativa 8, com o emprego da LSRA, produz resultados similares aos das

outras situações em que este mecanismo foi utilizado. As gerações nascidas antes da

mudança não têm sua utilidade alterada. As gerações posteriores têm acréscimo de

2,09% em seu bem-estar. Este valor é inferior ao aumento de longo prazo (9,67% na

alternativa 1) e também menor que o menor ganho obtido sem o emprego da LSRA

(2,84%).

No longo prazo, os resultados obtidos para todas as variáveis macroeconômicas

da alternativa 8 são inferiores aos da alternativa 7. Porém, são superiores àqueles

encontrados na alternativa 2, que empregava a LSRA com o imposto de renda na

transição. A razão seria a maior eficiência do imposto sobre consumo frente ao

imposto de renda. O uso da LSRA prejudica os resultados no curto e longo prazos.

IV. Financiamento através de imposto sobre consumo - Alternativas 9 e 10

Esta forma utiliza o imposto sobre consumo, porém, partindo de uma situação

inicial em que o imposto de renda é progressivo. Em relação ao bem-estar, a

alternativa 9 produz resultados bastante semelhantes aos da alternativa 7. A

alternativa 10, na qual se emprega LSRA, é mais favorável que a alternativa 8, por

produzir, para as gerações posteriores, ganhos de bem-estar de 4,45%, contra 2,09%

no caso anterior. A alternativa 9 produz, no longo prazo, os melhores resultados para

as variáveis macroeconômicas. O estoque de capital, o nível de produto e os salários

crescem, respectivamente 56,67%,17,11% e 10,19%. A taxa de juros cai 25,25%. No

curto prazo, todas as variáveis, com exceção dos salários, apresentam evolução

positiva. Os salários, após terem uma queda de 0,25% no quinto ano, recuperam-se

rapidamente e no décimo ano são 1,67% superiores aos valores iniciais. De acordo

com o padrão encontrado nas outras simulações, a LSRA, ao compensar as gerações

existentes, é prejudicial aos resultados de longo prazo.

Estes resultados são relembrados por KOTLIKOFF (1996A, p. 371). O autor

lembra que mudança de regimes previdenciários não é um 'elixir mágico', mas sim uma

forma de estabelecer com clareza as responsabilidades pelos desembolsos do sistema,

através da explicitação da dívida previdenciária. Este análise deve ser estendida à

avaliação dos ganhos da privatização. A compensação das perdas das gerações

existentes se dá às custas de piora nos resultados de longo prazo. Como o peso

político dos prejudicados com a reforma tende a aumentar dadas as mudanças na

77



estrutura demográfica, parece razoável esperar que uma reforma produza resultados

de longo prazo aquém do ótimo.

No ano seguinte, KOTLIKOFF (1996B) estende sua pesquisa. A principal

novidade em relação ao artigo anterior é a incorporação da heterogeneidade

intergeracional, com a existência de diferenças de renda entre os indivíduos de um

mesmo grupo etário. De forma geral, este trabalho confirma os resultados de

KOTLIKOFF (1995) além de mostrar que a distribuição intrageracional das perdas e

ganhos com a mudança PAYGO-FF não é neutra.

O modelo e os parâmetros são muito similares aos descritos em KOTLIKOFF

(1995). Neste trabalho considera-se que o imposto de renda antes da reforma é

progressivo. A primeira simulação refere-se a uma mudança abrupta, onde as

contribuições e benefícios seriam eliminados instantaneamente. Embora irrealista (e

obviamente danosa aos idosos), seus resultados servem como um parâmetro extremo

para avaliar os maiores ganhos possíveis com a privatização. No longo prazo, o

estoque de capital aumenta 56,67%. No quinto ano, o acréscimo já é de 16,11% e

após 25 anos já supera em 50% o valor inicial. Para o nível de produto, a evolução é

semelhante. No quinto ano é 14,44% superior ao inicial. No estado estacionário, seu

valor é 17,11% maior que o inicial. O padrão de ganhos se repete para a oferta de

trabalho, salários e taxa de juros.

No longo prazo, os ganhos de bem-estar são de 10,79%. Este acréscimo beneficia

as gerações futuras, pois aqueles nascidos 25 anos após a reforma têm sua utilidade

aumentada 10,59% em relação ao grupo inicial. O custo desse elevado e imediato

ganho recai sobre as gerações mais velhas. Os indivíduos de 54 anos são penalizados

com redução de 25,6% em seu bem-estar. A razão desta perda é a eliminação

imediata dos beneficios. Utilizando-se a LSRA, os resultados de longo prazo pioram.

O ganho de bem-estar se reduz de 10,79% para 7,23%. A convergência do nível de

produto é mais lenta. Os salários apresentam uma pequena queda inicial e a taxa de

juros tem ligeiro acréscimo, porém ambos logo voltam a convergir para os valores de

longo prazo.

Quanto maior for o linkage, piores serão os resultados originados pela reforma

(tanto na transição, quanto no estado estacionário) para o produto, estoque de capital

e oferta de trabalho. Quanto menor for o linkage antes da mudança, mais
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características de imposto distorcivo tem a contribuição previdenciária. Para os

salários e taxas de juros, a existência de linkage de 10% leva a resultados iguais no

longo prazo e mais positivos no curto prazo. Se a transição for financiada com

aumento das alíquotas do imposto de renda progressivo, os resultados no curto prazo

são semelhantes às alternativas 1 a 4 de KOTLIKOFF (1995) e a análise segue o

mesmo padrão.

Se a transição for feita com um imposto sobre salários, no longo prazo os

resultados serão idênticos aos da primeira simulação. O ganho salarial após 25 anos é

de apenas 0,87% contra 8,80% naquela situação. Se for empregado a LSRA, no curto

e longo prazos o resultado para os salários é negativo. A maior perda recai sobre os

indivíduos que estão no meio de sua vida ativa. Os nascidos 25 anos antes da

mudança têm uma perda de 1,18% na sua utilidade. Estes têm seus salários taxados

logo após a mudança e os ganhos futuros (para aqueles que os têm) são muito

pequenos, pois a velocidade de convergência é muito baixa.

O uso de um imposto sobre consumo produz resultados favoráveis durante a

transição. É a melhor possibilidade entre todas as simulações. No longo prazo, as

variáveis macroeconômicas são no minimo tão boas quanto as de qualquer das

alternativas. Durante a transição, os resultados são igualmente positivos. O

financiamento mediante um imposto sobre o consumo penaliza os idosos, dada sua

maior propensão marginal a consumir. A geração mais antiga tem redução de 4,71 %

no seu bem-estar.

Quando a LSRA é empregado os salários sofrem pequena queda nos primeiros

anos e seu resultado final é apenas 2,81% superior ao valor inicial. A taxa de juros

varia de forma semelhante, pois no quinto ano é 1,03% inferior ao valor inicial e no

longo prazo sua queda é de 7,98%. Estes valores contrastam com os valores de

10,19% e -25,25% alcançados quando a LSRA não era empregado. A utilidade final

também decresce significativamente, sendo apenas 4,33% mais elevada que antes da

mudança.

As simulações seguintes repetem as anteriores, sem recorrer à emissão de dívida.

A diferença é a existência de linkage marginal entre contribuições e beneficios, nos

valores de 10 e 30%. Os resultados são idênticos no longo prazo, inclusive para os

ganhos de bem-estar. No curto prazo, quando se emprega imposto sobre consumo, a
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geração mais velha é a mais prejudicada, dada a sua maior propensão marginal a

consumir. Quando se utiliza imposto sobre a renda, os mais prejudicados são os que

estão no meio de sua vida ativa e têm seus rendimentos taxados na fase em que seu

crescimento ocorre à taxa mais elevada.

A maior novidade do artigo consiste na incorporação da heterogeneidade

intrageracional. Cada grupo etário passa a englobar doze faixas de renda diferentes.

Este acréscimo confere maior realidade ao modelo e possibilita a abordagem de

questões de distribuição intrageracional. Esses diferentes perfis salariais podem ser

entendidos como dotações diferenciadas de capital humano. A primeira e a décima-

segunda faixas contêm 2% da distribuição cada. A segunda e a penúltima faixas

contêm 8% da distribuição cada. O salário dos trabalhadores da décima faixa é 10,2

vezes superior ao dos trabalhadores da primeira faixa. As outras 8 faixas contêm de

forma igual os 80% restantes da distribuição.

São testadas as hipóteses de financiamento através de imposto de renda e de

imposto sobre consumo. Os resultados obtidos são bastante próximos daqueles

obtidos anteriormente. No longo prazo, os resultados são idênticos para ambos os

casos. No curto prazo, a variação do estoque de capital, oferta de trabalho, produto,

salários e taxas de juros segue o mesmo padrão, não se distanciando mais do que

meio ponto percentual das simulações originais.

As alterações mais relevantes podem ser notadas no bem-estar. Quando o

financiamento é feito com o imposto sobre consumo, para todas as gerações nascidas

até 25 anos antes da mudança, as perdas são tanto maiores quanto mais pobre for o

indivíduo. Para aqueles que têm ganhos com a mudança (nascidos no intervalo

compreendido entre 10 anos antes da alteração elO após), o padrão se inverte. Os

ganhos são maiores nas pontas da escala salarial e mais reduzidos nas faixas

intermediárias de renda. Posteriormente, o padrão de ganhos continua a mudar e os

maiores beneficiados no longo prazo são os indivíduos da faixa 1, que têm aumento

de 10,13% em sua utilidade, contra 8,12% dos componentes da faixa 12. A

incorporação da heterogeneidade salarial, com o emprego do financiamento da

transição via imposto de renda, produz como resultado a distribuição desigual (intra e

intergeracionalmente) dos custos. Estes inicialmente recaem de maneira mais aguda
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sobre os mais idosos e pobres e posteriormente (particularmente após o ano 25)

afetam mais os mais ricos.

A maior perda inicial para os menos privilegiados (os idosos pobres) explica-se

pela regressividade do imposto sobre consumo. KOTLIKOFF lembra que por um lado

a reforma induz o aumento na oferta de trabalho, o que aumenta as taxas de juros.

Como os idosos mais ricos têm uma maior parcela de seus rendimentos oriundos de

ativos, este aumento lhes é benéfico. Por outro, a maior oferta de trabalho aumenta a

renda e a arrecadação do governo, o que permite o corte nos impostos, favorecendo

os mais ricos, que se defrontam com alíquotas marginais maiores.

Quando o financiamento é feito com o imposto de renda progressivo, a situação

de longo prazo, como mencionado, é idêntica. No curto prazo, entre os nascidos 54

anos antes da mudança, os mais prejudicados são os mais ricos. Para o grupo nascido

25 anos antes da mudança, as maiores perdas recaem sobre os mais pobres.

Posteriormente, os ganhos são tanto menores quanto forem mais ricos os indivíduos,

convergindo para os resultados encontrados para a simulação com o emprego do

imposto sobre consumo.

3.2) OUTROS PAÍSES

3.2.1) MÉXICO

ARRAU (1990) emprega o modelo AK para avaliar o impacto da mudança

PAYGO-FF, calibrando-o com os dados do México, considerado uma economia

fechada. Suas conclusões são semelhantes às encontradas por KOTLIKOFF (1995,

1996B). Os efeitos positivos na acumulação de capital no longo prazo se devem em

boa parte às perdas infligidas aos idosos durante a transição. O emprego de bônus de

reconhecimento é uma forma de mitigar os efeitos adversos da reforma. Conclui-se

também que o modo de financiamento da transição é um determinante fundamental

dos resultados de curto e longo prazo e que mudança não é Pareto-ótima.

O modelo adotado apresenta simplificações em relação ao modelo AK básico. As

mais importantes são a ausência do lazer como argumento da função utilidade (devido

à falta de dados) e a definição da função de produção tipo Cobb-Douglas, tendo
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capital e mão-de-obra como argumentos. São alteradas as equações relativas à

previdência social para representar as características do sistema previdenciário

mexicano. São empregadas três alternativas de transição. Em todas, o governo emite

bônus de reconhecimento para honrar as antigas aposentadorias.

São estudadas três alternativas de financiamento da mudança. Na primeira, o

governo emite dívida para fazer frente aos bônus de reconhecimento. A dívida, após o

salto inicial, é mantida em uma proporção fixa em relação ao PIB. Para pagar as

pensões e amortizar a dívida, é aumentada a alíquota do imposto de renda. Como

resultado, as gerações futuras têm ganhos de 2% a 3,5%14, mas os aposentados e

trabalhadores mais idosos (com idade até cerca de 40 anos) têm redução de cerca de

2% em seu bem-estar. O motivo principal desta perda é a incidência de tributação

sobre os ativos anteriormente acumulados, reduzindo sua remuneração.

Na segunda alternativa, o déficit fiscal é financiado através da emissão de dívida

por um período de 10 anos. A partir do ano seguinte, o imposto sobre a renda é

elevado, mantendo constante a relação entre a dívida e o PIB. No longo prazo, o PIB

cresce à mesma taxa (4,04%) da alternativa anterior, sendo, porém, o estoque de

dívida permanentemente mais elevado. O padrão de ganhos é invertido em relação à

primeira alternativa. Todos com idade até 55 anos se beneficiam com alteração, em

patamares inferiores a 2%. O motivo é o aumento da taxa de juros, que é favorável

aos detentores de ativos. Todos os indivíduos mais novos têm perdas que ultrapassam

13% no longo prazo, devido ao acentuado e prolongado crowding-out resultante da

emissão da dívida.

A terceira alternativa é uma combinação das anteriores. O pagamento das pensões

é feito através de emissão de dívida e os juros desta são pagos através do aumento do

imposto sobre a renda. O resultado é um padrão de ganhos diferente dos anteriores.

Todos com idade superior a 15 anos são prejudicados, com perda máxima de cerca de

1,2%. Ganham com a mudança os indivíduos com idade inferior a 15 anos até aqueles

que nascem 65 anos após a mudança. Os indivíduos nascidos posteriormente saem

perdendo.

14 Os valores dependem do coeficiente de preferência intertemporal.
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Em todas as alternativas, há pelo menos um grupo de indivíduos prejudicado.

Estes resultados parecem ter relação com a exclusão do lazer como argumento da

função utilidade. Com esta hipótese os agentes econômicos deixam de ter a

possibilidade de alterar sua oferta de trabalho (visto que essa é exógena) como

resposta às mudanças na previdência. A inexistência de um mecanismo explícito de

compensação às gerações prejudicadas, como a LSRA, é outro fator explicativo.

Um segundo aspecto a ser questionado são algumas das respostas geradas pelo

modelo. As variáveis macroeconômicas são muito pouco sensíveis às alterações feitas.

No caso do financiamento ser feito através de dívida, a taxa de crescimento do PIB

tem como variação máxima apenas 0,3%, mesmo durante o período de transição.

Neste mesmo caso, a taxa de juros varia de 18% para 20% no novo estacionário. Tais

valores da taxa de juros são elevados demais e contrafactuais para situações de

equilíbrio de longo prazo. Parecem ser oriundos da não incorporação da incerteza ao

modelo e principalmente da existência de uma taxa de reposição (70%) muito elevada,

o que reduziria a poupança voluntária dos indivíduos.

Este modelo é retomado por ARRAU e SCHIMIDT-HEBBEL (1993). Neste

artigo nota-se maior preocupação com as questões institucionais que norteiam a

construção dos sistemas previdenciários. Suas especificidades quanto à forma das

contribuições, dos beneficios e da administração dos recursos, geram diferentes

possibilidades de reforma na previdência. A primeira conclusão é que os resultados da

mudança PAYGO-FF dependem fortemente da forma de financiamento empregada na

transição. A segunda é a transferência intergeracional implícita na mudança, o que

permite inferir que, inexistindo transferências intergeracionais, este não é um processo

Pareto-ótimo, dadas as perdas sofridas por algumas gerações.

As formas de financiamento são a mesmas analisadas por ARRAU (1990).

Porém, são alterados alguns parâmetros básicos da economia, como crescimento

populacional nulo, baixa taxa intertemporal de substituição, menor crescimento da

produtividade e maior participação do trabalho na renda. Em todas simulações há

perdas para vários grupos etários. Por exemplo, quando o financiamento é feito

através de imposto sobre a renda, todas os indivíduos que têm entre 20 e 74 anos são

prejudicados, com perdas de bem-estar que ultrapassam 2%. Para as gerações futuras,

o ganho chega perto de 7%. Nos casos em que o financiamento é feito através de
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emissão de dívida, as gerações mais prejudicadas, que estão nascendo em uma data

próxima à mudança, têm redução de cerca de 4% em seu bem-estar.

3.2.2) ALEMANHA

RAFFELHÜSCHEN (1993) faz uma simulação com um modelo calibrado para

os parâmetros do sistema previdenciário da Alemanha, considerada uma economia

fechada. Seus resultados apontam para a possibilidade da execução de políticas de

transição Pareto-ótimas, se for empregado um mecanismo de compensação

semelhante à LSRA. O trabalho enfatiza a necessidade de incorporar ao modelo as

características dos sistemas previdenciários (por exemplo, os eamings tests) como

forma de representar de modo mais adequado a realidade.

É empregado um modelo OLG de dois períodos, determinista, com oferta de

trabalho endógena. O setor produtivo é descrito por uma função Cobb-Douglas,

sendo a remuneração de cada fator dada por sua produtividade marginal. O

crescimento populacional, exógeno, é constante. A função utilidade tem lazer e

trabalho como argumentos.

(4)

Os parâmetros v e p representam, respectivamente, as elasticidades intertemporal

e intratemporal de substituição. O parâmetro 8 < 1 é o fator de desconto

intertemporal e os CY; refletem a importância do lazer, de acordo com a faixa etária.

Um característica importante do modelo é incorporar a possibilidade de o indivíduo

trabalhar no segundo período de vida. Sua restrição orçamentária é dada por:

Ct + St = (l-IJ(l- ,JwP

Zt+1 = (1-lt+1) (1- 't+1 - (5)t+1) Wt+1 + (1+ rt+1) St + Pt+1"

(5)

A primeira equação é trivial: a renda disponível é alocada entre consumo e

poupança. A segunda equação mostra que o consumo no segundo período é dado

pela soma pensão Pt+1' pela poupança capitalizada e pela renda líqüida do trabalho. O

termo (5)t+1 representa uma taxação extra sobre os rendimentos da pessoa que recebe
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aposentadoria e continua" no mercado de trabalho. As contribuições dos idosos têm

destinação diferente das contribuições dos trabalhadores. Não aumentam os direitos a

beneficios e apenas uma parcela F, é empregada no financiamento de aposentadorias.

A fração (1- ~) é utilizada para financiar os gastos do governo.

A mudança é feita de forma abrupta. O regime de repartição é encerrado no

período t sem aviso prévio. Ex-post, a geração t-I tomou uma decisão errada, pois

contribuiu para a previdência e não terá direito a aposentadoria. Esta geração tem que

receber transferências compensatórias para manter sua utilidade no nível inicial tJ.
Para conseguir os recursos necessários, a LSRA emite dívida. A restrição

orçamentária da LSRA, para um período posterior à reforma, em valores per capita

da geração afetada é dada por:

(6)

O termo l/Jt representa um imposto lump-sum colocado sobre as gerações mais

velhas. Antes da mudança, nenhuma geração tem que ser compensada, pois o

orçamento da previdência social está equilibrado e o estoque de dívida é nulo. No

período t, a geração t-I tem que ser compensada. Para isso, dívida pública no valor de

Pt/(i +g) tem que ser emitida. Nos períodos posteriores, compensações adicionais

têm que ser pagas às gerações futuras se sua utilidade for inferior a tJ. Neste caso, a

dívida aumenta e os idosos têm que pagar impostos lump-sum. Quando a utilidade das

gerações futuras exceder tJ, então cessa a necessidade de transferências, continuando

a existir um imposto para fazer frente à dívida existente".

As gerações podem ser divididas em dois grupos: o primeiro é composto pelos

indivíduos nascidos após a mudança, ou no período de sua concretização. Como

tomaram sua decisão com base nos novos parâmetros de juros e salários, sua escolha

foi 'correta'. Se sua utilidade for inferior ao nível tJ, precisarão ser compensados de

alguma forma. A forma encontrada é dar a esse grupo um montante de recursos

equivalente ao que seria obtido no regime anterior. Esta compensação pode ser feita

nos dois períodos de sua vida. O segundo grupo é composto por aqueles que

15 Forma encontrada pelo autor para modelar o earnings testo
16 Assume-se implicitamente que o principal da dívida inicial não será pago.
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tomaram decisões 'erradas', pois estas se basearam em um futuro previsto e não

concretizado. Para este grupo, somente decisões relativas ao segundo período podem

ser alteradas.

Quando não há compensações, a geração nascida no período anterior à alteração

é a mais prejudicada. Seu bem-estar, expresso através de seus renda permanente,

sofre uma redução de cerca de 4% em relação à situação original. Todas as outras

gerações se beneficiam crescentemente com a mudança. A geração f tem um ganho de

pouco mais de 2%. Os ganhos crescem monotonicamente, chegando a quase 10%

para a geração t+5. Obviamente, havendo perdas para uma geração, esta não é uma

transição Pareto-ótima. No primeiro ano da mudança, há piora em todas as variáveis

macroeconômicas relevantes. O estoque de capital per capita cai 14,76%, o produto e

os salários decrescem 4,22% e a taxa de juros sobe 7,20%. Já no segundo período

todas essas variáveis apresentam evolução positiva. Ao final do processo, com a

economia atingindo seu novo estado estacionário, a taxa de juros é mais baixa que na

situação inicial e os niveis de produto, estoque de capital e salários são mais elevados,

comprovando os ganhos a longo prazo da mudança PAYGO-FF. De acordo com

RAFFELHÜSCHEN (1993, p. 126), cerca de 80% dos ganhos de longo prazo são

resultado de transferências intergeracionais, enquanto os 20% restantes são devidos à

redução de distorções no mercado de trabalho.

É interessante notar a alteração na oferta de trabalho dos idosos da geração f-1.

Antes da reforma, eles dedicavam somente 3,24% do seu tempo disponível ao

trabalho. Após a reforma, este número salta para 18,24%. Este incremento se explica

pelo fato desta geração ter tomado uma decisão 'errada', subpoupando em relação à

maneira ótima para as novas condições prevalecentes. O aumento na oferta de

trabalho visa aumentar a renda do segundo período, 'corrigindo' a decisão anterior.

Entretanto, este aumento de quase 6 vezes na oferta de trabalho não é capaz de

manter o indivíduo no nível de bem-estar anterior, daí a perda de cerca de 4% em

relação à condição inicial.

Quando há compensação, cada geração prejudicada com a mudança deve receber

da LSRA os recursos que permitam que sua utilidade seja mantida no patamar inicial.

Com esta forma de simulação é possível chegar-se a uma transição Pareto-ótima,

dado que nenhuma geração será prejudicada. Neste caso, a geração f-1 aumenta em f
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sua oferta de trabalho em apenas 11,52%, dado que recebe transferências

compensatórias do governo. No curto prazo, produto, estoque de capital e salários

sofrem decréscimo, porém não nos níveis da transição sem compensação. No longo

prazo, embora haja um pequeno ganho de bem-estar para todas as gerações, há

redução no produto (1,14%), estoque de capital (4,22%) e salários (1,17%). Há

também aumento de 1,94% na taxa de juros.

Os resultados refletem as condições particulares do sistema previdenciário

alemão. Neste, as distorções sobre a oferta de trabalho (particularmente o earnings

test e limitações com relação à idade da aposentadoria) desempenham papel

importante. Ao introduzir no modelo essas características, na mesma linha de

BREYER e STRAUB (1993), os resultados são apontam para a possibilidade de

políticas de transição Pareto-ótimas. Um exercício interessante poderia ser a

verificação do impacto de uma transição do atual regime PAYGO para um regime

PAYGO sem distorções e compará-lo com a situação analisada. Por outro lado,

parece pouco provável que um mecanismo de compensações lump-sum possa ser

implementado em condições reais, dadas as restrições políticas que surgiriam. O autor

aponta que a questão da compensação às gerações prejudicadas continua em aberto.

Este comentário deve ser entendido como um reconhecimento de que o artigo não

responde de forma definitivasobre a existência de uma transição Pareto-ótima.

3.2.3) COLÔMBIA

SCHIMIDT-HEBBEL (1995) volta a tratar do tema, desta vez analisando a

reforma de 1994 na previdência social da Colômbia. Neste ano, o antigo regime,

fragmentado e desigual, começou a ser substituído por um sistema onde os indivíduos

passaram a ter a possibilidade de optar por um novo regime de repartição,

administrado pelo Estado ou por um regime de capitalização, administrado por

entidades privadas. O autor emprega uma extensão do modelo AK básico, que

possibilita a incorporação da heterogeneidade intrageracional. Alguns parâmetros e

equações são adaptados para refletir as características do sistema previdenciário

colombiano.

A conclusão básica é semelhante àquela encontrada nos trabalhos descritos

anteriormente: não havendo mecanismos de compensação, a transição não é Pareto-

ótima. Existindo homogeneidade intrageracional, o ganho de bem-estar no longo
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prazo alcança 4,2%. Na suposição de heterogeneidade intrageracional, este valor cai

para 3,9%. Estranhamente, as perdas das gerações intermediárias, embora

reconhecidas, não são apresentadas pelo autor: "...future consumers enjoy a small

welfare gain of 4,2% -- at the expense, obviously, of income and welfare losses

suffered by the transition generations that have paid off the implicit PAYG debt."

(SClllMIDT-HEBBEL, 1995, p. 23). Como esta é certamente a questão chave a ser

estudada na transição, sua análise perde força ao não explicitar quem são os

'perdedores' com a mudança.

3.2.4) CH1LE

No mesmo ano, CIFUENTES (1995) constrói um modelo de simulação,

empregando alguns parâmetros da economia chilena. Novamente, o resultado mais

relevante é que algumas gerações são prejudicadas com a mudança e a distribuição

desta perda depende da forma de financiamento da transição.

São empregadas três formas de financiamento: através de aumento dos impostos,

de emissão de dívida e por uma fórmula intermediária, semelhante à terceira

alternativa apresentada por ARRAU (1990), em que o déficit da previdência é

financiado através de dívida e os juros desta são pagos através de aumento nos

impostos. As duas últimas alternativas, que utilizam dívida, beneficiam os indivíduos

mais idosos, dado que o aumento da taxa de juros lhes é favorável pois aumenta o

rendimento dos ativos acumulados. A primeira e a segunda trazem ganhos no longo

prazo e a terceira alternativa provoca redução do bem-estar no longo prazo, devido

ao peso representado pela maior taxação permanente. No curto prazo todas as

alternativas penalizam os indivíduos com idade entre 50 e 57 anos, com perdas que

chegam a 17%.

3.2.5) NORUEGA

RAFFELHÜSCHEN e RISA (1995) avaliam o impacto da mudança PAYGO-FF,

com o emprego de um modelo GCE, calibrado com parâmetros da economia

norueguesa. Esta é modelada como uma economia pequena aberta 17. A principal

novidade do artigo é a incorporação do altruísmo ao comportamento dos indivíduos.

Com esta abordagem, os autores procuram encontrar uma maneira de reduzir os

17 Este trabalho pode ser entendido como uma extensão de RAFFELHÜSCHEN (1993).
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problemas de distribuição intergeracional advindas da mudança de regimes

previdenciários. O principal resultado é que as gerações iniciais têm perdas, o que não

configura uma transição Pareto-ótima.

A oferta é descrita por uma função de produção Cobb-Douglas, tendo como

argumentos capital e trabalho, remunerados por suas produtividades marginais. A

oferta de trabalho é endógena. Emprega-se um modelo de gerações sobrepostas, em

que os indivíduos vivem de maneira determinista por 7 períodos. A taxa de

crescimento populacional é exógena. Uma geração corresponde a 3 períodos. A vida

ativa restringe-se aos 5 primeiros períodos". A função utilidade, cujos argumentos

são consumo e lazer, é representada por uma função CES. Esta é acrescida de um 'joy

of giving bequest motive, maneira de representar o altruísmo, através do qual o

indivíduo aumenta sua utilidade deixando heranças 1] para seus descendentes:

(7)

Na equação acima, os índices superior e inferior representam, respectivamente, a

idade do indivíduo e o período de nascimento. O parâmetro fi reflete a importância

relativa que as heranças têm na função utilidade. Não há idade fixa para a

aposentadoria, que depende do arranjo institucional representado pela previdência

social. A restrição orçamentária nos 5 períodos iniciais é dada por:

c{ + s{ = (1-1/)(1 - -eJ (f) + rarl + (1]:+j-7 )(1+gY-7,

a~ = O e 1]:+JC7 = O,

Vj=1,2 ...5,

Vj =t= 4.
(8)

Os dois primeiros termos do lado direito da primeira equação são a renda líquida

do trabalho e os rendimentos do capital, sendo arl o estoque de ativos no período

anterior. Como a taxa de juros não se altera, os salários são também constantes. No

quarto período de vida, a geração N, recebe uma herança da geração Nt-3·

Nos períodos 6 e 7 os agentes têm apenas minor side incomes oriundos do

trabalho. Estes são sobretaxados com uma alíquota e/. Como os beneficios são

18 Pode-se conceber que a vida ativa estenda-se por 45 anos, dos 20 aos 65 anos. Se cada período
durar 9 anos, o indivíduo viverá até os 83 anos.
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earnings tested, maiores salários significam menores beneficios previdenciários". Sua

restrição orçamentária é dada por:

(9)

Os beneficios, iguais para os dois grupos de aposentados, são dados por:

(lO)

Para todas as gerações 1 ~ j ~5, I'ci = 1. Para as gerações 6 e 7, seu valor está

na faixa entre O e 1. Esta imposição significa que nem todas as contribuições dos

inativos são revertidas à previdência social. Representa também uma distorção no

mercado de trabalho, dado que as contribuições, normais e adicionais, não significam

maiores beneficios. A fração 1- I'ci é usada para financiar o consumo do governo.

De forma semelhante a SEIDMAN (1986), a reforma na previdência é pré-

anunciada. A mudança PAYGO-FF é anunciada em t = -6 e implantada em t = 0, com

a redução simultânea de contribuições e beneficios. A alíquota das contribuições cai

de 12,1% para 7,5%. Esta estratégia daria às gerações afetadas tempo de adaptação

às novas regras.

O anúncio da reforma aumenta instantaneamente a oferta de trabalho. Este fato

gera ganhos para as gerações N_J2 a N_7, que já estão aposentadas ou em vias de se

aposentar. De modo oposto, perdas mais elevadas são impostas à geração N_5, que

entra no mercado de trabalho no período posterior ao anúncio. Durante quase toda

sua vida ativa terá que contribuir para as aposentadorias dos inativos, além de receber

menores beneficios quando se aposentar. A perda da geração N -6 não é tão grande,

pois somente no sétimo período de vida terá seus beneficios reduzidos. As gerações

N -4 e N_
3

também são prejudicadas pela mudança. As gerações posteriores são

beneficiadas pela alteração. No novo estado estacionário, os ganhos de bem-estar são

19 Note-se a semelhança com o caso alemão, analisado por RAFFELHÜSCHEN (1993).
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da ordem de 1,7%, o que representa cerca de três vezes a perda da geração mais

prejudicada.

A oferta de trabalho durante o período de transição é determinada por dois

fatores. O primeiro é o efeito-renda negativo, dado que as gerações afetadas

experimentam uma redução em sua renda real. O segundo é o efeito-substituição,

porque os indivíduos terão um incentivo a reduzir sua oferta de trabalho no momento

presente e aumentá-la no futuro, quando as contribuições tiverem se reduzido da

maneira anunciada. O comportamento das heranças depende do modo com que os

indivíduos são afetados pela transição. As gerações mais prejudicadas procuram

reduzir suas perdas, deixando menores valores para seus descendentes. As heranças

voltam a crescer à medida que a renda cresce. Para as gerações afetadas pela

transição, as heranças funcionam como um amortecedor de perdas e ganhos.

RAFFELHÜSCHEN e RISA também apresentam simulações em que a alíquota

de contribuição é colocada em patamares mais baixos do que 7,5%. O maior ganho de

longo prazo ocorre no caso extremo em que 'ft = O e o regime é totalmente fundado.

Considera-se que a posição externa do país inicialmente esta equilibrada. Com a

reforma e a conseqüente acumulação de capital (lembrando que a taxa de juros é fixa)

o país se toma um exportador de capitais. Esta saída de recursos seria uma resposta à

falta de oportunidades de investimento doméstico." No longo prazo, o país se toma

credor líqüido, com ativos equivalentes a 8,8% do PIB. O PNB do país toma-se

maior que o PIB, dado o rendimento dos ativos acumulados no exterior.

Uma mudança PAYGO-FF pré-anunciada permite que os agentes econômicos

não sejam surpreendidos pela mudança de regime. Podem se antecipar e tomar

decisões intertemporais adequadas ao novo cenário. A endogeneização da oferta de

trabalho é fundamental para dar aos indivíduos uma possibilidade de mudar sua

alocação de tempo destinado ao trabalho e ao lazer. É de se esperar que se a oferta de

trabalho fosse exógena, as perdas sofridas por algumas gerações seriam bem maiores.

Da mesma maneira funciona a incorporação do altruísmo, com o joy of giving. Este

20 O modelo parece explicar bem o caso hipotético da Noruega e as mudanças ocorridas no Chile.
Alguns anos após a reforma previdenciária, os fundos de pensão deste país passaram a buscar
oportunidades de investimento no exterior.
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dá aos indivíduos mais uma variável de escolha que pode ser manipulada para aliviar

os efeitos transitórios negativos da reforma previdenciária.

3.2.6) OUTROS TRABALHOS

Outros trabalhos também abordam pontos correlatos aos aqui abordados, embora

nenhum deles enfatize os aspectos relativos à transição. Por exemplo, SCHIMIDT-

HEBBEL (1993) dá ênfase às questões políticas. ARRAU, VALDÉS-PRIETO e

SCHMIDT-HEBBEL (1993) detalham a parte institucional. Posteriormente, foram

incorporadas novas características ao modelo AK original. ClFUENTES e VALDÉS-

PRIETO (1997) dão mais ênfase ao papel desempenhado pelas restrições ao crédito e

CORSETTI e SCHMIDT-HEBBEL (1997) e SCHMIDT-HEBBEL (1997) alteram o

lado da oferta, que passa a ser representado por dois setores, formal e informal.
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CAPÍTULO 4

CONCLUSÃO
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4.1) CONCLUSÃO

Nos capítulos anteriores foi tratado um dos aspectos mais importantes relativos à

mudança PAYGO-FF. Buscou-se averiguar a possibilidade de uma transição Pareto-

ótima entre regimes previdenciários. A pesquisa efetuada permite afirmar que, de

forma geral, a transição Pareto-ótima não é possível.

No entanto, este resultado é alterado se antes da mudança houver algum fator que

impeça que as condições padrão de eficiência do modelo de equilíbrio geral (no qual

as utilidades marginais são igualadas às taxas marginais de substituição) sejam

plenamente atendidas. No caso analisado, este fator específico é representado pelo

regime PAYGO. A distorção nos preços relativos por ele causadas geram um

resultado aquém do ótimo. Portanto, se o regime de repartição for extinto, esta

distorção é eliminada, permitindo ganhos de bem-estar.

Mostrou-se que os trabalhos mais relevantes podem ser divididos em dois

grupos. O grupo de teoria aplicada foi apresentado no capítulo 2. Esta linha de

pesquisa, embora não muito citada, é bastante uniforme, existindo continuidade no

desenvolvimento teórico. Os artigos que a compõem formam uma seqüência lógica,

na qual os resultados e conclusões alcançados servem como base para acréscimos

futuros. O ponto em comum é a busca de respostas para um problema bastante

específico: a existência de uma transição PAYGO-FF sem que nenhum indivíduo

seja prejudicado.

O artigo básico desta linha é BREYER (1989). Este trabalho define o problema

de forma adequada, tomando-se o referencial para vários outros estudos. A conclusão

de BREYER é a impossibilidade de uma transição Pareto-ótima. O resultado de

BREYER é confirmado por LANG (1992). Neste trabalho é feita a mudança de

regimes em uma economia dinamicamente ineficiente (com estoque de capital acima

além do valor determinado pela regra de ouro, passível de ocorrer em um modelo

OLG). Portanto, a troca PAYGO-FF teria como resultado o aumento da poupança e

do estoque de capital, acentuando a ineficiência e reduzindo o bem-estar. Para que

essa economia se tomasse mais eficiente, o caminho deveria ser exatamente o

oposto, aumentando-se as contribuições previdenciárias.

No entanto, conforme apontado anteriormente, a conclusão de BREYER é

fortemente dependente da forma com que são tratadas as contribuições e a oferta de

94



trabalho. BREYER modelara os pagamentos ao regime de repartição através de

contribuições lump-sum (não-distorcivas) e tratara a oferta de trabalho como

exógena. HOMBURG (1990) faz uma importante modificação no modelo básico, ao

tratar as contribuições por meio de uma alíquotaflat-rate e tomar endógena a oferta

de trabalho. Esta forma, além de sofisticar o modelo de BREYER e aumentar sua

aderência à realidade, tomando-o mais próximo dos sistemas previdenciários

existentes, introduz no cenário anterior à mudança uma distorção (antes inexistente)

na oferta de trabalho. Esta distorção impõe uma condição restritiva sobre a escolha

do indivíduo. Assim, a troca de regimes previdenciários per se elimina esta distorção

e permite que sejam obtidos ganhos de bem-estar para as gerações futuras.

Este argumento é válido em para uma economia fechada (como demonstrado por

HOMBURG) e para uma economia aberta, conforme mostrado por BREYER e

STRAUB (1993). A incorporação destas novas características traz como resultado a

exeqüibilidade de uma transição Pareto-ótima. Papel complementar é desempenhado

ao se tomar endógena a oferta de trabalho. A introdução desta nova característica

representa a influência que o regime previdenciário tem sobre a alocação do tempo

disponível do indivíduo. Este passa a ter uma nova variável de escolha, de forma que

possa alterar sua oferta de trabalho de forma ótima frente às novas condições

representadas pelo regime FF.

Como a troca de regimes toma explícita a dívida implícita do regime de

repartição, a forma de se administrar essa dívida é uma questão fundamental. Se uma

ou mais gerações arcassem com o peso da dívida, seriam prejudicadas. A forma

padrão de evitar que os indivíduos destas gerações tenham seu bem-estar reduzido é

fazendo com que lhes sejam repassados, através de algum mecanismo

compensatório, parte dos ganhos obtidos pelas gerações futuras. Note-se que apesar

desta maneira ser usual, ainda fica faltando uma prova mais conclusiva de como (ou

mesmo se) esse mecanismo de compensações poderia ser implementado por meio de

uma solução de mercado'.

Porém, subjacente à análise das distorções geradas pelo regime previdenciário

existe um tema de finanças públicas, relativo à forma de taxação dos indivíduos.

Como apontado por BRUNNER (1994 e 1996), valendo a hipótese de um indivíduo

1 Dois exemplos são a argumentação pouco convincente de BREYER (1989, p. 652) e o
reconhecimento dessa lacuna por parte de BREYER e STRAUB (1993, p. 89).
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representativo, não faria sentido que, podendo o governo empregar uma taxação

lump-sum, empregasse uma imposto distorcivo. E seria ainda menos provável que

durante o período de transição, recorresse às contribuições lump-sum. Para contornar

esta imprecisão, é acrescentada a hipótese de heterogeneidade intrageracional,

associada a um problema de identificação por parte do governo. Este pode, ao taxar

desigualmente os indivíduos, penalizar um dos grupos e assim fazer com que a

transição seja não Pareto-ótima.

Desta forma, os trabalhos analisados no capítulo 2, apesar de algumas

imprecisões, apresentam de forma razoável a maior parte das indagações sobre

transição de regimes previdenciários. Apesar deste mérito, cabe apontar que existe

um considerável hiato entre estes trabalhos (com a possível exceção de LANG

(1992» e alguns importantes artigos estritamente teóricos, mencionados no capítulo

l. Por exemplo, contribuições como CASS (1972), BALASKO e SHELL (1980) e

BENVENISTE (1976 e 1986) embora não abordem especificamente questões

relativas à previdência social, trazem contribuições bastante importantes, com rigor e

generalidade, para a discussão de questões de eficiência e acumulação de capital.

Causa estranheza a distância existente, dado que seria esperado que os autores da

linha de teoria aplicada empregassem os desenvolvimentos teóricos anteriores, com o

intuito de fundamentar melhor suas idéias. Certamente, maior precisão poderia ser

alcançada se uma relação mais estreita fosse estabelecida.

Já para os trabalhos analisados no capítulo 3, a ótica de análise deve ser um

pouco diferente. Estes estudos empíricos, cuja ferramenta básica são os modelos

dinâmicos de simulação, têm seu foco em problemas estritamente práticos. Visam

analisar um determinado problema real e encontrar as soluções mais adequadas. Por

esta razão, concentram-se na análise de sistemas previdenciários específicos de

alguns países. Vários são típicos policy papers, com notado interesse em influenciar

a tomada de decisões governamentais na área de previdência social.

Estas características fazem com que neste caso haja menos contribuições e rigor

teóricos. Não há, como no caso anterior, uma seqüência bem definida das

contribuições, nem existe maior interligação entre os artigos. A maior parte dos

autores toma como ferramenta básica o modelo AK e o adapta para as

especificidades dos sistemas previdenciários analisados.
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A crítica feita anteriormente em relação à reduzida comunicação entre os artigos

de teoria aplicada e os de teoria pura também é válida em relação aos trabalhos

empíricos e os de teoria aplicada. De forma incorreta, são compreendidos como

compartimentos estanques. Não é um tratamento adequado. Há vários pontos de

contato que poderiam ser melhor explorados. Alguns dos trabalhos apresentados no

capítulo 2 certamente poderiam servir para embasar os artigos empíricos, dado que

ambos tratam essencialmente do mesmo tema. É inadequada a diminuta interface

entre ambos. Ainda assim, deve-se notar que os resultados são bastante semelhantes.

Um exemplo dessa não reconhecida proximidade é a possibilidade de uma

transição Pareto-ótima, apontada pela primeira vez por HOMBURG (1990). Ao

tratar as contribuições através de alíquotas flat-rate, introduziu-se uma distorção. O

resultado obtido por HOMBURG é usual nos artigos apresentados no capítulo 3. A

razão é o tratamento semelhante dado às contribuições previdenciárias. Os trabalhos

empíricos buscam analisar sistemas previdenciários reais. Em todos os países

considerados, as contribuições à previdência não são lump-sum, mas sim feitas com

base em uma alíquota do salário. Esta forma de taxação, como apontado

anteriormente, gera uma distorção, que ao ser removida produz ganhos de bem-estar.

Portanto, a modificação de HOMBURG aproximou o modelo da realidade, o que

ajuda a explicar a similaridade de resultados e a obtenção da transição Pareto-ótima.

Nos trabalhos de teoria aplicada é freqüente o uso de algum mecanismo de

transferências compensatórias para que não haja prejudicados com a mudança na

previdência. Em vários trabalhos empíricos, existe a incorporação da LSRA, que ao

distribuir recursos lump-sum visando a manutenção dos níveis de bem-estar cumpre

exatamente a mesma função. Frise-se que em todos os trabalhos empíricos, só é

possível a transição Pareto-ótima quando se emprega a LSRA, de forma semelhante

ao que os artigos do capítulo 2 fazem com as transferências compensatórias''. No

entanto, este ponto de contato não é reconhecido. Outro ponto de similaridade pode

ser encontrado na análise de KOTLIKOFF (1996B) sobre o linkage entre

contribuições e benefícios. Quando este não é perfeito, uma parcela marginal das

contribuições não gera benefícios previdenciários. Este é, com outro enfoque, o

2 Quando não há transferências compensatórias, como em FELDSTEIN e SAMWICK (1996 e 1997),
a transição não é Pareto-ótima.
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mesmo ponto levantado nos trabalhos teóricos sobre as distorções geradas pela forma

de imposição das contribuições.

Um caminho possível para futuros desenvolvimentos, particularmente na linha

de teoria aplicada, parece ser a maior fundamentação com base nos trabalhos de

teoria pura. Este acréscimo poderia servir para incrementar o poder explicativo dos

modelos, bem como sua generalidade e seu rigor. Da mesma forma, seria interessante

que houvesse uma relação mais estreita entre os trabalhos empíricos e os de teoria

aplicada. Certamente, esse maior contato reduziria o insulamento de cada linha de

pesquisa e permitiria um conhecimento mais aprofundado dos aspectos relevantes da

transição PAYGO-FF.
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