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Introdução

o objetivo do presente trabalho consiste em uma resenha sobre a teoria da

tributação ótima do consumo. A ênfase é dada para uma apresentação dos modelos

clássicos sobre aestrutura do. imposto ótimo em que se aborda as questões de eficiência e

de equidade. Um capítulo será dedicado à questão de seletividade versus uniformidade

das alíquotas ótimas.

Esta discussão está associada com a tendência de que, em alguns países, há um

movimento em direção à uniformidade das alíquotas com a implementação de um

impostos de base ampla sobre o consumo, o imposto sobre o valor adicionado - IVA.

Quanto ao Brasil, o país está na iminência de uma reforma tributária em que uma das

principais modificações está relacionada com a criação de um IVA de abrangência

nacional em que pretende-se reduzir a seletividade das alíquotas vigentes.

Obviamente, o debate quanto a esta questão abrange uma complexidade de

argumentos que não se restringem à teoria ótima sobre o consumo. Argumentos políticos

e administrativostambém estão envolvidos no papel do o que é melhor para a sociedade

em termos de políticaredistributiva dos impostos sobre bens e serviços.

Há vários argumentos a favor da uniformidade das alíquotas. Um dos principais é

associado com a complexidade administrativa que se caracteriza a imposição de inúmeras

alíquotas. Um outro argumento a favor da implementação de uma alíquota uniforme está

relacionado com considerações de eficiência. Neste caso, argumenta-se que a tributação

seletiva de um imposto valor adicionado geraria uma discriminação dos diferentes tipos

de bens e serviços ocasionando distorção no comportamento dos consumidores. No que

tange ao princípio de equidade da teoria". de finanças públicas, o argumento para

uniformidade das alíquotas é de que todos os agentes pagariam o mesmo encargo do

imposto, não havendo discriminação com os indivíduos que tenha uma preferência

especial por bens que são fortemente tributados. Neste caso, o princípio de equidade está

relacionado com o fato de que agentes com a mesma capacidade de pagamento pagam

impostos de igual valor - equidade horizontal. .
I,

1



Um forte argumento contra a uniformidade das alíquotas está associado com o

princípio. de equidade vertical, agentes mais ricos deveriam contribuir com uma maior

proporção da carga tributária em favor dos mais pobres. Neste caso, alíquotas uniformes

impedem uma maior progressividade do sistema tributário

O presente trabalho pretende analisar a racionalidade da escolha de uma estrutura

de alíquotas sob o ponto de vista da teoria da tributação ótima. Dessa forma, a estrutura

do imposto ótimo é tal que permite o governo alcançar objetivos redistributivos e

arrecadar receita suficiente para financiar seus gastos ao menor custo possível em termos

de eficiência.

A teoria da tributação ótima sobre o consumo segue duas vertentes: o cálculo do

imposto ótimo de um sistema tributário ( tax design ) e a teoria da reforma tributária ( fax

reform ). O primeiro caso ( tax design) denomina-se o movimento de um estado inicial

de que não há imposto para um estado em que há tributação e requer o conhecimento das

elasticidades de renda e preço de forma global, de forma que se obtenha o estado ótimo.

A teoria da reforma tributária ( fax reform ) investiga a direção do bem-estar, dada

variações na estrutura tributária sobre bens com relação a uma estrutura existente, e só

requer o conhecimento de elasticidades-preço e de despesa num ponto do comportamento

observado. Esta resenha não pretende analisar a teoria da reforma tributária. No entanto,

estas duas linhas de análise estão interrelacionadas pois o caso em que se avalia a

estrutura ótima de alíquotas pode ser visto como um estado limite de.uma sequência de

reformas tributárias.

O primeiro capítulo deste trabalho visa apresentar os modelos clássicos da teoria

da tributação ótima sobre o consumo: modelo de Ramsey (1927) e modelo de Diamond e

Mirrlees (1971). Ramsey foi o primeiro a desenvolver um modelo sobre teoria da

tributação ótima ao tentar responder a seguinte questão: quais alíquotas o governo deveria

impor sobre diferentes bens, dada uma receita de governo, ao menor custo em termos de

eficiência? Neste modelo, considera-se a existência de um único agente representativo e,

em sua forma mais simples, mostra-se que as alíquotas ótimas são inversamente

relacionadas com a elasticidade-preço de demanda.

..•....... .
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Um período extremamente longo, de mais de quarenta anos, perdurou até que a

questão sobre a estrutura do imposto' ótimo sobre conswno fosse tratada de forma

extensiva e detalhada. O modelo de Diamond e Mirrlees (1971) é de importância

significativa pois considera questões distributivas. Em sua essência, este modelo é uma

extensão do resultado de Ramsey, com a diferença de que na economia considera-se a

existência de vários agentes econômicos diferentes. Portanto, a estrutura ótima de

alíquotas estaria relacionada com o dilema entre eficiência e equidade. As considerações

sobre equidade, neste caso, estariam associadas com a função de bem-estar social do

governo que depende da ponderação dada aos diversos agentes econômicos. Neste caso,

quanto maior o grau de preocupação com os agentes mais pobres, a variação das alíquotas

ótimas seria menor.

Este modeloé de fundamental ..importância pois trata da questão de qual deveria

ser a estrutura ótima de alíquotas já que, por exemplo, bens em que se apresenta alta

insensibilidade de preços são geralmente bens de necessidade e, por critérios de

eficiência, estes bens deveriam "receber" alíquotas maiores. Por outro lado, são bens que

têm uma proporção maior nas rendas para os mais pobres e, levando-se em conta,

questões redistributivas, alíquotas menores deveriam incidir sobre estes bens.

É importante ressaltar que estes modelos não apresentam uma caracterização

explícita da estrutura de alíquotas, só indicando as implicações do sistema tributário.

Ampla parte da literatura se dedica a derivação da estrutura ótima de alíquotas com base
(

em especificação das preferências do conswnidor. A estrutura ótima só se caracteriza por

apresentar alíquotas uniformes diante de condições específicas associadas com a

preferência do consumidor.

O segundo capítulo deste trabalho apresenta alguns modelos em que se deriva

estas condições com especial atenção para Myles (1995) que faz uma generalização da

condição de uniformidade das alíquotas ótimas. Atkinson e Stiglitz (1976) estendem esta

análise com a introdução de uma estrutura tributária sobre a renda no modelo de

tributação sobre bens. Os autores consideram que, dada algwnas restrições quanto à

forma de tributação de renda e às especificações nas preferência- .ios agentes, a estrutura

de tributação ótima sobre bens caracteriza-se por alíquotas uniforr -... ", '~

.':~.
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Deaton e Stern (1986) estendem a análise de Atkinson e Stiglitz (1976)

considerando diferenças dos agentes quanto à características demográficas na economia,

levando-se em conta mecanismos de transferências realizadas pelo governo em função

destas características.

Alguns modelos empíricos serão apresentados no terceiro capítulo. Diversos

modelos de Ray (1986 a,1986b e 1989) serão apresentados e, basicamente, buscam

verificar a sensibilidade das alíquotas ótimas com relação à especificações alternativas de

demanda. Em seguida, serão apresentados dois modelos que incorporam a questão de

elementos demográficos no sistema de demanda e seus efeitos na estrutura ótima de

alíquotas.

O quarto capítulo deste trabalho apresenta os modelos sobre a·estrutura ótima de

alíquotas no Brasil. No modelo de Sampaio (1996), aplica-se a teoria da reforma

tributária para identificar direções de reforma da tributação indireta que indiquem ganhos

em termos de bem-estar. No modelo de Siqueira (1998), realiza-se o cálculo do imposto

ótimo em função de determinadas características da economia brasileira, principalmente

quanto às diferenças entre o setor urbano e o rural. Segue as principais conclusões deste

trabalho.
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1- A Tributação Ótima sobre o Consumo: uma Resenha

1.1 - Tributação ótima

Os princípios de justiça tributária, simplicidade e eficiência econômica são

atributos desejáveis em qualquer sistema tributário. Estes critérios servem como

parâmetros para identificar a consistência de um modelo de tributação. O conceito de

justiça tributária está relacionado com equidade para os agentes econômicos da

sociedade. Na teoria de tributação ótima, justiça social relaciona-se com bem-estar da

sociedade como uma função de utilidades individuais.

Um dos principais problemas de um sistema tributário é a diferença existente

entre os indivíduos com relação a uma série de fatores, em particular, quanto a

dotação de recursos e preferências. Estas são características relevantes para

determinação de impostos mas são informações privadas e que não são perfeitamente

reveladas sob o sistema de tributação ótima. As preferências são diferenças

econômicas que o sistema tributário deveria levar em conta. Se a observação destas

características em cada indivíduo fosse possível, sem nenhum custo e de forma

perfeita, o governo poderia utilizar um imposto não-distorcivo do tipo lump sum,

único imposto que não gera ineficiência econômica. Pela impossibilidade da

verificação destas características em cada agente da sociedade, toma-se inevitável a

utilização de impostos distorcivos, o que impede a economia de atingir a eficiência de

Pareto - situação em que um agente não pode melhorar sem que o bem-estar de outro

piore. É fundamental que a escolha de variáveis "facilmente" observáveis como renda

ou gastos possa refletir as características no que há interesse em tributar-se, no sentido

de se ter um sistema com maior equidade, simplicidade e eficiência.l

Um sistema tributário é dito eficiente quando os recursos são alocados da

melhor forma possível, ou seja, uma alocação que minimize a interferência nas

decisões econômicas dos agentes. É importante ter-se em mente que as condições

necessárias para caracterizar .alocações eficientes de recurso, no sentido de Pareto,

são raramente satisfeitas. Portanto, usualmente. a análise da 1:

na teoria do second best, que fundamenta a formulação de ~.

.cão ótima centra-se

.as do governo em

I Ver: Atkinson e Stiglitz (1976), pp 56-57.
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situações de impossibilidade da remoção de algumas distorções importantes existentes

na economia.

A simplicidade de um sistema tributário é avaliada pelos custos

administrativos que podem ser diretos ou indiretos. Os custos administrativos diretos

são os custos necessários para o funcionamento do sistema e são, geralmente, arcados

pelo Serviço de Receita Federal. Os custos indiretos são os custos arcados pelos

contribuintes e podem assumir diversas formas: preenchimento de formulários dos

impostos, custos de advogados e contadores, etc.

É muito dificil que os três atributos desejáveis para um sistema tributário

(justiça, simplicidade e eficiência econômica) sejam satisfeitos simultaneamente. Caso

o objetivo preponderante seja a justiça tributária, o governo poderia adotar um

imposto de renda com uma estrutura de alíquotas progressiva, já que a renda pode ser

um critério usado para medir a habilidade de pagamento de cada agente e é, de certa

forma, facilmente observável. Um imposto de renda progressivo pode ser mais justo

na medida em que o ônus tributário daqueles que possuem maior renda é

proporcionalmente maior do que o dos mais pobres. Entretanto, esta forma de

tributação pode gerar um efeito de desincentivo na oferta de trabalho. Neste caso, é

necessário ponderara vantagem de justiça tributária a que o imposto de renda se

propõe com o aumento de ineficiência na economia. Se a prioridade do governo for a

eficiência econômica, o emprego de um imposto sobre o consumo pode ser uma

alternativa. Neste caso, o que se pode questionar é a maneira de se tributar o consumo

de uma forma que possibilite, além de eficiência, maior equidade tributária.

Os modelos de tributação ótima utilizam a análise econômica para estudar a

combinação dos três critérios citados: justiça, custos administrativos reduzidos e

eficiência econômica. Geralmente, a questão dos custos administrativos fica em

segundo plano. Tal negligência é wnfator que gera uma certa limitação para os

modelos de tributação ótima. O que se questiona com maior frequência na literatura de

tributação ótima é o trade-off entre equidade e eficiência na economia.

A metodologia padrão da teoria da tributação ótima depende de várias

suposições: a receita arrecadada do governo é dada; os instrumentos tributários mais

frequentes são impostos sobre bens, impostos sobre renda, C" ambos; as decisões

.: .c , ,
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econômicas devem ser consistentes com a otimização da firma e do indivíduo;

escolhas são feitas para maximizar uma "função de bem-estar social", função que

indica o valor que a sociedade associa ao bem-estar de seus diferentes indivíduos.

Um sistema de tributação ótima define-se pela estrutura tributária que

maximiza o bem-estar social, na qual o equilíbrio entre perda ou peso-morto

(deadweight loss), que mede o grau de perda de eficiência da economia, e

desigualdade possa melhor refletir as atitudes da sociedade com relação aos objetivos

especificados (igualdade e eficiência). A perda ou peso-morto é medida pela diferença

da receita arrecadada de um imposto sobre um determinado bem, por exemplo, e o

valor que o agente estaria disposto pagar para ter este imposto eliminado? Há um

trade-off entre os objetivos desejados: só será possível conseguir uma maior

redistribuição de renda por meio de uma maior ineficiência. A utilização de impostos

distorcivos é uma consequência do objetivo de redistribuição de renda, em um mundo

em que o governo pode observar as características dos indivíduos só de forma

imperfeita.

O conceito de utilidade individual e de bem-estar social é fundamental para

análise da teoria da tributação ótima. Bem-estar social é um indicador do bem-estar da

sociedade e depende das utilidades individuais. O primeiro passo para análise é obter a

função utilidade, que pode depender dos bens de consumo e da oferta de trabalho ou

da renda como um todo e da oferta de trabalho. No primeiro caso, um sistema

completo de demanda precisa ser estimado. Após a determinação das funções de

utilidade individuais, estas devem ser agregadas para a obtenção de uma função de

bem-estar social. É necessário um método específico de agregação para obtenção de

resultados quantitativos. As características das políticas adotadas na economia quanto

à arrecadação ou gastos do "governoque possibilitam atingir o ponto ótimo dependem

da forma da função de bem-estar social, ou seja, das ponderações dadas às utilidades

individuais. A forma mais simples éa utilitariana (utilitarian) que consiste

simplesmente em um somatório das utilidades individuais. Já o rawlsianismo é uma

forma de medir o bem-estar social em que o bem-estar da sociedade é medido

unicamente pelo somatório das utilidades dos indivíduos que encontram-se em pior

)•.~... .
:t, ./

2 A melhor forma de se entender o conceito de perda ou peso-morto é p~ ••análise do excedente do
conswnidor: considerando-se uma curva de oferta infinitamente elástíce um aumento de imposto
ocasiona uma perda de excedente para o conswnidor, sendo que o agente "arca" apenas com uma
parcela desta perda. A outra parcela não se "destina" nem para o governo nem para o consumidor - é
uma perda que a sociedade incorre - perda ou peso-morto.

t
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situação. A sociedade ficaria em melhor situação se houvesse melhora na situação

destes agentes, não havendo ganho algum se o bem-estar dos outros indivíduos fosse

aumentado.

A questão da desigualdade pode ser introduzida na função de bem-estar social

sob outras formas de agregação das utilidades individuais. Uma função utilidade na

forma de elasticidade de substituição constante (CES) ou forma isoelástica, por

exemplo, depende de um parâmetro e qualquer que indica o grau de preocupação com

a desigualdade social. As duas formas anteriormente citadas, forma utilitariana e

rawlsiana, são casos extremos da forma isoelástica. Se o valor do parâmetro e for para

infinito, a preferência por igualdade fica tão ampla que só o nível de utilidade das

pessoas em pior situação teria qualquer ponderação na função de bem-estar, ou seja, a

forma transforma-se no conceito rawlsiano. A função de bem-estar social W com

forma CES é dada por:

W= para e * 1 ( 1.1 )

W = L log ( Vh)
h

para e = 1 ( 1.2)

em que Vh é a utilidade para o indivíduo h.

Quando e for positivo, um aumento na utilidade do agente aumenta a função W

de forma menos que proporcional. Portanto, a função de bem-estar social incorpora

uma preferência pela equalização das utilidades e tal preferência aumenta com o valor

escolhido para e. Ou seja, quanto mais alto for o valor de e maior a preocupação social

com a questão de desigualdade. Se o valor de e for para infinito, a preferência por

.equidade fica tão forte que somente a utilidade dos que estão em pior situação teria

alguma ponderação na função de bem-estar social; representando o rawlsianismo. Para

e= 1, a expressão (1.1) é indeterminada e deve se aplicar a expressão ( 1.2 ).

Qual a melhor estrutura tributária para alcançar, de forma simultânea, os

objetivos de redistribuição de renda e eficiência econômica c', -ovemo? Um sistema

tributário que utilize tanto o imposto de renda quanto um im.v.sto sobre o consumo

seria mais eficiente do que a utilização de um único mpo de imposto? Se

8



considerarmos que a tributação sobre o produto (bens de consumo e bens de

investimento) é equivalente à tributação da renda, a questão central a ser considerada

pode ser que tipo de tributação sobre bens deve ser feita. O debate pode centrar-se,

portanto, na questão de unifonnidade ou diferenciação das alíquotas. O que é melhor

para a sociedade, tanto em termos de política redistributiva quanto de eficiência?

Ramsey (1927) foi o primeiro a desenvolver um modelo sobre teoria da

tributação ótima ao tentar responder a seguinte questão proposta pelo seu professor

Pigou: quais alíquotas o governo deveria impor sobre diferentes bens, dada uma

receita de governo, supondo a inexistência de impostos do tipo lump sum? 3 A

resposta a esta pergunta possibilitou uma primeira análise da tributação ótima sobre

consumo, teoria desenvolvida anteriormente à literatura da tributação ótima sobre a

renda. Basicamente, a principal questão era quais alíquotas de impostos sobre vendas

de bens deveriam ser impostas para gerar uma dada receita ao menor custo distorcivo

possível. Uma suposição importante para esta análise é a de que a receita arrecadada

pelo governo é feita unicamente por impostos sobre bens. Além desta, um outro

pressuposto é crucial para o modelo: a existência de um único agente na economia ou,

de forma equivalente, na economia todos os indivíduos são considerados idênticos.

Neste caso, preocupações sobre equidade estão ausentes no modelo. Vale salientar que

um imposto do tipo lump sum seria a melhor opção. Entretanto, tem-se como

pressuposto a não possibilidade de utilizar este tipo de imposto no modelo pelas

dificuldades de sua implementação. O resultado obtido do modelo descreve um

sistema de tributação em que eficiência econômica é o ponto crucial da análise.

O modelo de Ramsey será apresentado logo em seguida. A seção 1.3 trata do

modelo de Diamond e Mirrlees (1971). Este modelo é um marco na análise de

tributação ótima pois considerações distributivas são introduzidas na economia. A

análise da estrutura tributária ótima é realizada através do problema de maximização

do bem-estar social nos mesmos moldes apresentados no modelo de Ramsey.

3 Pigou já havia desenvolvido, anteriormente, análise sobre a questão. A conclusão do seu estudo é a de.
que impostos sobre bens poderiam ser utilizados para elevar a eficiência da alocação de recursos do
mercado na presença de externalidades (pigouvian taxes).

9



1.2 - Modelo de Ramsey

Ramsey (1927) obteve um dos resultados mais antigos da teoria da tributação

ótima que ficou conhecido como a 'Regra de Ramsey'. Este resultado, de contribuição

fundamental para a teoria, provém de um modelo bastante simples que serviu como

base para o desenvolvimento de análises posteriores da tributação ótima. sobre bens.

Apesar da simplicidade das suposições e do resultado obtido, o modelo desenvolvido

por Ramsey tem uma contribuição importante, não podendo ser, de forma alguma,

subestimado.

Uma exposição formal do modelo de Ramsey encontra-se em Myles (1995). O

autor baseou-se na interpretação de Mirrlees (1976) para derivar as implicações do

modelo. A análise é derivada em um contexto de uma economia competititva, com n

bens de consumo e o trabalho é o único insumo de produção. Cada indústria produz

um único produto e a tecnologia apresenta retornos constantes de escala. Esta

suposição e o comportamento competitivo implicam que a firma tem lucro zero.

Existe um único agente na economia e as preferências são representadas por uma

função utilidade indireta, que depende dos preços dos bens, da oferta de trabalho e de

uma renda lump sum concedida pelo governo que, neste caso, é zero. A receita do

governo é dada.

O problema de tributação ótima é solucionado pela maximização de uma

função de utilidade individual sujeita a restrição de receita do governo:

Max ( 11'000,1 n )

n

V ( q 1'000' q n ' w, I) s. a. R = L ti Xi •
i = I

O problema de maximização é solucionado a partir da expressão de Lagrange:

( 1.2.1 )

em que, V ( q 1..... q n' W • I ) é a função de utilidade indireta que representa as

preferências do consumidor; q i é preço do bem i para o conswnidor, que é igual ao

preço do produtor ( P i) mais os impostos (I i)' ou seja, q i = P i + 1 i ; X i é

10



a demanda pelo bem i; o trabalho é escolhido como numerário, não sendo tributado, e
n

W é a taxa de salário; I é a renda do tipo lump sum; R = L ti XI é a restrição de
i = 1

receita do governo; e o multiplicador de Lagrange, Â., é o shadow price da receita do

governo.

A regra de normalização adotada no modelo, isto é, a escolha do trabalho

como numerário e o salário fixado a um valor constante tem algumas implicações. Por

causa desta metodologia, os valores efetivos das. alíquotas são pouco relevantes na

análise. O que é importante no modelo são os efeitos reais no sistema tributário

associados às quantidades de equilíbrio de cada bem."

A hipótese de que o trabalho não é tributado é feita de modo a simplificar a

derivação dos resultados, não implicando em perda de generalidade para o sistema. O

modelo de Diamond e Mirrlees (1971), exposto na próxima seção, e a maior parte dos

modelos de tributação ótima sobre bens pressupõem que o fator trabalho não é

tributado. Esta questão será analisada, de forma mais detalhada, na apresentação do

modelo de Diamond e Mirrlees.

As hipóteses mencionadas nos parágrafos anteriores implicam que o preço do

produtor ( P i ) é dado na economia. Esta suposição indica que o problema de

selecionar uma estrutura de alíquotas ótimas é equivalente ao de escolher uma

estrutura de preços do consumidor.

O resultado' obtido, pela condição de primeira ordem, do problema de

maximização é:

( 1.2.2 )

lembrando-se que, qk = Pk + tk •

Por esta equação, percebe-se que o custo de utilidade de aumentar

alíquota para o bem k deve ser proporcional ao aumento da receita, dada esta variação

de alíquota. Uma interpretação alternativa deste resultado é quea receita tributária

adicional por unidade de utilidade renunciada deveria ser a D" .ma para todos os bens', (:~"~-'.
. :':~~;~~':":':

'.: ....

4Ver: Myles (1995), pp 101-102.
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da economia, não importando qual a alíquota que varia para gerar esta receita

adicional.

Dois conceitos são importantes para se ter uma melhor descrição deste

modelo: a identidade de Roye a equação de Slutsky. A identidade de Roy define-se

por:

= ( 1.2.3)

Ou seja, a relação entre a derivada da utilidade com relação ao preço e a

utilidade marginal da renda é igual a demanda por um bem k. Substituindo-se a

equação ( 1.2.3 ) em ( 1.2.1 ), obtém-se:

[
no x. ]= À », + L ti 8 .

i=1 qk

( 1.2.4 )

A equação de Slutsky define-se pela agregação dos efeitos renda e

substituição diante de uma variação de preço (no caso, uma variação de imposto).

Segue-se que:

_ S ã x,
- ik - Xk o I ( 1.2.5 )

em que Sik representa o efeito-substituição que indica o quanto o consumidor substitui

um bem pelo outro quando um preço varia, levando-se em conta que o poder

aquisitivo permaneça constante. O efeito-substituição é chamado de variação na

demanda compensada. O consumidor está sendo compensado por um aumento de

preço e recebendo dinheiro suficiente para manter o poder de compra de sua cesta

original. Já o segundo termo da última equação representa o efeito-renda, ou seja,

mede o movimento que ocorre quando a renda varia, dado que os preços relativos

permaneçam constantes.S

S Varian ( 1992 ).
12



Substituindo-se a equação de Slutsky na equação (1.2.4) e rearrumando-se os

termos, obtém-se:

a
Â.

nL ti s., = - () Xk,
i = 1

( 1.2.6)

em que,

() = a
Â. ~]ô I .. ( 1.2.7 )

A equação. ( 1.2.6 ) é conhecida como 'Regr~ de Ramsey' e este resultado

descreve um sistema de tributação ótima satisfeito para todos os bens na economía/'

O parâmetro () independe de um bem em particular e tem o mesmo sinal da

receita do governo. Tal fator pode ser visto se multiplicarmos ambos os termos da

equação ( 1.2.6) por tk' Lembrando-se ainda que a matriz de substituição de Slustky é

simétrica, isto é, S» = SkJ , tem-se:

n n.:L L tk ti Sii = - o R.
k= 1 1= I

( 1.2.8)

o termo do lado esquerdo é negativo pois a matriz de Slutsky é negativa semi-

definida. Portanto, pode-se verficar que () tem o mesmo sinal da receita do governo.

O resultado de Ramsey (equação 1.2.6) define que a estrutura ótima de

alíquotas é tal que a redução relativa na demanda compensada do bem k, seguida de

uma variação de alíquota do imposto, seja constante. Por este resultado verifica-se que

a redução percentual da demanda compensada é a mesma para cada bem cemrelação

6 Em seu estudo original, Ramsey demonstra este resultado para uma função de utilidade genérica, dada
uma necessidade de receita de governo infiriitesimal. O autor demonstra que este resultado continua a se
verificar, mesmo com necessidades amplas de receita, considerando uma função de utilidade mais
específica, na forma quadrática, em que curvas de oferta e de demanda dos bens são lineares.
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à posição antes do imposto. Myles (1995) ressalta um ponto importante deste

resultado: a distorção em termos de quantidades é a que deveria ser minimizada e não

a distorção em termos de preços, pois é o nível de consumo que determina

efetivamente o bem-estar. O único aspecto que realmente importa com relação aos

preços é que eles são os determinantes das demandas.'

É importante salientar que o equilíbrio determinado pela estrutura ótima de

alíquotas é um equilíbrio second-best se comparado com o resultado de que a receita

tributária fosse arrecadada por impostos do tipo lump sumo Tal fato ocorre por causa

dos efeitos-substituição gerados pela tributação sobre bens, o que distorce as escolhas

ótimas dos agentes e ocasiona perdas de eficiência. Embora inevitáveis quando

impostos sobre bens são utllízados.estas perdas podem ser minimizadas pela estrutura

de alíquotas que satisfaz a 'Regra de Ramsey' .

Para facilitar a interpretação da 'Regra de Ramsey' , segue-se a

desenvolvimento do sistema resumido na equação (1.2.6):

tI S21 + t 2 S 22 + ... + t n S2n = - B x 2

( 1.2.9)

tI Snl + t 2 Sn2 + ... + t n Snn = - B x n

Por simplificação, basta verificar o que ocorre quando há uma variação de

alíquota do imposto incidente sobre o bem XI' dado que as outras alíquotas

permaneçam constantes. Portanto, supondo Si j constante e lembrando que a matriz de

Slutsky é simétrica, verifica-se o seguinte resultado:

i= 1, ..., n ( 1.2.10)
" :i.~

7 Myles (1995), pp 105-106.
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Ou seja, dada uma variação da alíquota (no exemplo, alíquota do imposto

sobre o bem 1), a redução proporcional na demanda compensada deverá ser a mesma

para todos os bens da economia.

Mirrlees (1976) definiu () - a redução proporcional na demanda - como um

"índice de desencorajamento" (d k ). Neste caso, a regra de Ramsey indica que o

sistema tributário é ótimo quando o índice de desencorajamento for igual para todos

os bens."

Dado que o fator de proporcionalidade na redução da demanda compensada é

o mesmo para todos os bens, pode-se esperar que os bens em que a demanda não seja

sensível a variações de preços deveriam arcar com alíquotas maiores. Geralmente, os

bens que apresentam maior inelasticidade de demanda são bens tipicamente de

necessidade como alimentação, por exemplo. Consequentemente, a implementação de

um sistema tributário. baseado na 'Regra de Ramsey' produziria impostos com

maiores alíquotas nos bens de necessidade ealíquotas menores nos bens de luxo (bens

de maior elasticidade-preço). Ou seja, nesta estrutura de tributação, os agentes com

baixa renda estariam pagando, desproporcionalmente, uma fração maior de suas

rendas em impostos. A natureza de injustiça tributária deste resultado reflete a

suposição da existência de um único agente na economia: o problema de maximização

não envolve questão de equidade. O resultado do problema só reflete o critério de

. eficiência, desconsiderando quaisquer considerações redistributivas.

Pela análise descrita anteriormente, as demandas de cada bem também

dependem da variação do preço de outros bens. A suposição bastante forte de

independência da demanda de cada bem com relação à variação dos preços de outros

bens (ou seja, não há efeito cruzado de preços) simplifica o resultado do problema de

maximização: o modelo transforma-se num caso específico da 'Regra de Ramsey' -

regra do inverso das elasticidades.

,:
t

8 Ver: Mirrlees, J. A. (1976).
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Utilizando-se este pressuposto na equação ( 1.2.4 ) tem-se que:

(1.2.11 )

pois,

o para i ;é k ( 1.2.12)

Se ambos os termos da equação (1.2.11) forem divididos por qk = Pk +

tk, obtém-se o seguinte resultado:

para ( 1.2.13 )

onde, E k é a elasticidade-preço de demanda do bem k.

Portanto, como o próprio nome diz, a regra do inverso das elasticidades indica

que as .alíquotas devem ser inversamente proporcionais à elasticidade-preço da

demanda do bem." Vale salientar que a suposição crucial para a obtenção deste

resultado é a de que as curvas de demanda de cada bem sejam independentes, ou seja,

que a demanda de um bem independa do preço de outro bem.

Tendo em vista que a importante questão de desigualdade não é tratada no

modelo de Ramsey, análises subsequentes procuraram incluir considerações : l'

distributivas na teoria da tributação ótima sobre o consumo.
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1.3 - Extensão da fórmula de Ramsey: modelo de Diamond e Mirrlees

A teoria da tributação ótima sobre consumo ganhou modernidade com o artigo

seminal de Diamond e Mirrlees (1971). Inicialmente, o estudo analisa o problema de

maximização de uma função de bem-estar. social em que tanto impostos quanto a
,:t~,J\':=::b~:s::.::::::P:::::~S::::=a:::"~.I:rdemSãoJ~;}l

Os resultados obtidos na segunda parte do estudo de Diamond e Mirrlees são. ..'ij;~:~~"}, .
os de maior interesse para os propósitos do presente trabalho. Os autores discutem as it~f"

regras de otimalidade para tributação sobre bens e para outros instrumentos tributários

como os impostos sobre a renda. Serão analisadas, em seguida, somente as regras de

otimalidade da tributação sobre bens. Uma breve descrição dos resultados obtidos

quanto à questão de eficiência de produção agregada será feita na seção 1.4.

O modelo de Diamond e Mirrlees (1971) envolve a análise da estrutura

tributária ótima numa economia. com a existência de vários agentes, com produção

pública e privada, consumo público e a existência de diferentes tipos de instrumentos

tributários. 11 No presente estudo, só a questão de tributação ótima sobre bens será

considerada. É importante enfatizar que o pressuposto da existência de agentes

econômicos diferentes é o. que possibilita considerações sobre equidade na

determinação de uma estrutura de tributação ótima.

A introdução de considerações distributivas no modelo altera a regra de

reduções proporcionais das demandas obtida no modelo de Ramsey. Com isso, os

bens que são consumidos de forma mais intensiva pelos pobres devem ter uma

redução proporcional nademanda menor do que a média. Esta alteração no modelo

ocorre devido ao grau de preocupação da sociedade com os mais pobres e às

diferenças entre os padrões de consumo entre ricos e pobres.
A formulação matemática do modelo de Diamond e Mirrlees será apresentada

em seguida. Myles (1995) descreve este modelo na mesma linha que o modelo de

Ramsey apresentado na seção anterior. A única modificação feita, inicialmente, é com

9 A regra do inverso das elasticidades aqui apresentada está em termos de elasticidade de demanda não-
compensada. Esta regra se aplica também para o caso da elasticidade de demanda compensada que,
neste caso, depende unicamente do efeito-substituição.
10 Diamond, P. A. e Mirrlees, J.A. (1971), I, 61.
11 Diamoncl, P. A. e Mirrlees, J.A. (1971), n, 61.
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relação ao pressuposto da existência de .diferentes indivíduos na sociedade. As

suposições de que o trabalho é o único fator ofertado pelos consumidores e que a

tecnologia apresenta retornos constantes de escala ainda permancem no modelo. A

existência de lucros puros (ou perdas) associada com a violação destas suposições

implica que as decisões de produção privada influenciam diretamente o bem-estar pois

afetariam as rendas dos consumidores. Neste caso, só uma tributação em 100% sobre

os lucros possibilita o resultado de eficiência de produção com estrutura tributária

ótima.

A mesma regra de normalização utilizada no modelo de Ramsey é adotada,

isto é, o trabalho é escolhido como o numerário e a taxa de salário é :fixada a um valor

constante. Uma suposição importante para a maior parte dos modelos de tributação

ótima é que o trabalho não é tributado. Vale salientar que não há perda de

generalidade com este pressuposto. As implicações desta hipótese suscitam algumas

confusões na literatura de tributação ótima. Segue-se, portanto,um maior

esclarecimentosobre a questão da regra de normalização."

Em uma economia com retornos constantes de escala, os preços do

consumidor (Pi ) e do produtor ( qi ) podem ser normalizados separadamente e a

diferença entre estes preços determina a alíquota do imposto ( ti ). Do problema de

maximização dos agentes e da firma derivam-se as escolhas ótimas quanto à demanda

do consumidor h pelo k-ésimo bem, x: = x: (q) ,e quanto à oferta da firma y (p ).

Estas são funções homogêneas de grau zero com relação aos preços e, dada esta

propriedade, há uma variedade de possíveis alíquotas que determinam o sistema

tributário, para o mesmo nível de demanda e de produção. Este problema de

indeterminação dos valores das alíquotas é resolvido pela regra de normalização em

que se atribui a determinado bem uma alíquota zero. O procedimento usual é utilizar o

trabalho como o bem numerário e estabelecer o preço do consumidor igual ao preço

do produtor para este bem. Portanto, a alíquota tk se igualaria a zero. É importante

enfatizar que a escolha do numerário é arbitrária e pode ser feita para qualquer bem.

A questão de regra de normalização será analisada de forma mais detalhada no

segundo capítulo.

12 Para uma análise pormenorizada da regra de normalização, ver: MYLES (995), pp 122-124.
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Voltando para o problema de derivação da estrutura ótima de alíquotas, a

função de utilidade indireta para cada .indivíduo h (a economia apresenta H

indivíduos) e a receita arrecadada pelo governo são.dadas por: .

Uh = V h ( q 1,..., q", W , I h) , ( 1.3.1 )

" H
R = L L ti x;

I = 1 h = 1

( 1.3.2 )

Com a introdução de vários agentes na economia, uma função de bem-estar

social é definida com base no vetor de utilidades indiretas:

w= w( V1( -) ,..., VH( -» ( 1.3.3 )

Esta função especificada em ( 1.3.3 ) é denominada de função de bem-estar

social Bergson-Samuelsonií

o problema de maximização restringe-se, portanto, à:

max (11•... , I,,) W= W( V1(. ),...,VH(.» s.a. = R.

( 1.3.4)

A condição de primeira ordem obtida é:

k= 1, ..., n

( 1.3.5 )

13 O nome desta função é associado aos economistas que definiram uma função que represente a
preferência social com relação às características das utilidades individuais. Ver: Bergson (1938) e
Samuelson (1977).
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Da mesma forma que no modelo de Ramsey anteriormente descrito, utiliza-se

a identidade de Roy com a ressalva de que o presente modelo envolve H indivíduos.

Assim, o primeiro termo da última equação transforma-se em:

H

L
h-I

H

- - L
h ~ 1 ( 1.3.6)

sendo que,

ph = a h, ( 1.3.7 )

o parâmetro ~h define-se como a utilidade marginal social da renda para o

consumidor h e expressa o efeito de um aumento de utilidade do indivíduo h no bem-

estar social e da sua utilidade marginal da renda. Uma interpretação objetiva deste

parâmetro é que ele determina quanto a variação em uma unidade monetária na renda

do consumidor h contribui para o bem-estar da sociedade. Portanto, o valor de ~h

varia positivamente tanto com a utilidade marginal individual da renda ( ah ) quanto

com ponderação dada pelo bem-estar social à função de utilidade do indivíduo

( aw / aVh). O parâmetro ~h indica o grau de "importância" dado pela sociedade ao

indivíduo. Com a existência de H indivíduos na economia, a equação de Slutsky é

definida de seguinte forma:

( 1.3.8 )

Substituindo-se o parâmetro p he a equação de Slutsky na equação

( 1.3.5 ) obtém-se o seguinte resultado:
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± [t ti ~Xlt]x!
heI 1=1 {/1= Â. - 1 + H

L x!
h=1

H

LX!
h=1

( 1.3.9)

Se o sinal negativo do termo do lado direito da equação ( 1.3.9 ) ficar em

evidência, a equação pode ser reescrita da seguinte forma:

li H H
H [" o x,'] •LL ti S:i 1

L ph X! L L ti-h x,
i= lhe I 1 - h= I h=li=1 81= - +H Â. H H

LX! LX! LX!
h=1 h= I h= I

( 1.3.10 )

o lado direito da equação indica que quanto maior o valor do parâmetro p h

menor será a redução na demanda total do bem k. Os consumidores considerados

socialmente importantes apresentam uma alta utilidade marginal social da renda. O

termo da equação que envolve este parâmetro é o elemento novo que envolve questões

de equidade e, portanto, um importante fator que diferencia o resultado obtido da

'Regra de Ramsey' .14

Outro fator que contribui para uma menor redução da demanda por um bem k

relaciona-se com critérios de eficiência. Ou seja, quanto maior for a receita tributária

devido ao consumo do bem"Xi , dada uma variação da renda do indivíduo h, menor é o

8 xh
I

ti 8 Ihfator de proporcionalidade na redução de demanda. O termo indica o

quanto será a variação na receita tributária, dado que a alteração da renda implica em

uma variação, na mesma direção, na demanda do bem i consumido pelo agente h.

Em suma, a redução na demanda compensada, em uma estrutura tributária

ótima, será tanto menor quanto mais bens forem consumidos por agentes com uma

14 Para uma comparação com o resultado de Ramsey, verificar a equação ( 1.2.6 ) do modelo de
Ramsey.
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alta valoração social marginal da renda e quanto mais bens forem consumidos por

agentes com uma alta propensão a consumir bens tributados.

Diamond (1975), utilizando o parâmetro ~h, deriva a chamada utilidade

marginal social líquida da renda, definida da seguinte forma:

( 1.3.11 )

o termo bh mede tanto o ganho no bem..estar social ~h devido a um aumento

de renda para o agente h e mede o aumento do ônus tributário de h devido a este

aumento da renda. Desta forma, a utilidade marginal social líquida da renda ( bh )

envolve efeitos de equidade e eficiência. Substituindo-se b h na equação ( 1.3.10 ), tem-

se:

H

LX:
h=1

( 1.3.12 )I -=
H

LX:
h=1

Uma forma alternativa da equação ( 1.3.12) é dada por:

[
H bh

X: ]
=- l-L-~

h=1 H Xk '

;= Ih= I

( 1.3.13 )

em que, Xk é o consumo médio do bem k entre todos os agentes da

economia.

:,},i t
t, ...

.<
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Este resultado mostra que a redução na demanda compensada pelo bem k,

devido ao aumento de alíquotas, deve ser inversamente relacionada com a correlação

entre bh e xh. A redução na demanda será tanto menor quanto maior for o número de

bens consumidos por agentes com valores altos de bh ou quanto maior a relação entre
H

a demanda do bem k pelo agente h e a demanda total deste bem na economia, L xZ .
h=\

Alguns fatores podem .eliminar ou impossibilitar as considerações sobre

equidade, o que se.permite constatar que o modelo descrito acima é uma generalização

do modelo de Ramsey. Por exemplo, quando é dado aos agentes a mesma valoração

social (ou seja, o valor da utilidade marginal social líquida, bh, for constante), não há

ganho de bem-estar a ser alcançado com redistribuição de renda. Ou seja, se todos os

agentes recebem a mesma importância social do governo, a estrutura de tributação

ótima é a mesma que no caso de um único consumidor e, portanto, só leva em conta

critérios de eficiência. Quando o parâmetro bh se diferencia, os impostos são maiores

para os bens consumidos mais intensivamente por indivíduos com baixa utilidade

marginal social da renda.

Outra circunstância em que o modelo de Diamond e Mirrlees se transforma no

modelo de Ramsey (ou seja, não há preocupação com equidade) é quando não há

discriminação entre os agentes no sistema tributário, ou seja, quando nenhum bem é

consumido de forma desproporcional pelos ricos ou pelos pobres. Esta situação ocorre

quando os agentes têm curvas de Engel lineares e estas passam pela origem. Um

exemplo de preferências com esta característica é uma função utilidade do tipo Cobb-

Douglas. Com todos os indivíduos demandando bens na mesma proporção é

impossível redistribuir a renda pela tributação de bens. Em ambos os casos, isto é,
h

d b" Xk - d ib ,.quan o ou =- sao constantes para to os os agentes, a estrutura tri utária se
Xk

desenvolve num modelo com uma economia em que há um único agente.

Os resultados obtidos na presente seção, desconsiderando-se os casos especiais

mencionados no parágrafo anterior, ilustram aspectos do trade-o./f entre eficiência e

equidade de modo que a demanda por um bem é relacionada com a importância social
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da maioria dos consumidores deste bem e a contribuição dos mesmos para a receita

tributáría.P

1.4 Tributação ótima e eficiência de produção

Diamond e Mirrlees (1971) demonstram que, mesmo em uma economia em

que o ótimo de Pareto não é atingido, a eficiência de produção agregada pode ser

desejável num contexto de estrutura tributária ótima. Entende-se por otimalidade de

Pareto o ponto em que não há como fazer com que um agente não melhore de bem-

estar sem implicar na piora de outro.

A eficiência de produção ocorre quando a economia maximiza o produto

disponível, dada uma alocação de recursos fixos usados como insumos na produção

dos bens. Se a firma empregar uma certa quantidade de todos os insumos disponíveis

na economia, uma condição necessária para a eficiência de produção é que a taxa

marginal de substituição entre dois insumos seja a mesma para todas as firmas. Este

resultado é atingido, na ausência de tributação, por causa do comportamento de

maximização de lucro das firmas em mercados competitivos. No ponto de equilíbrio,

a taxa marginal de substituição é igual a relação dos preços do fatores. A partir do

momento que o preço destes é o mesmo para todas as firmas, ocorre também a

igualdade entre a taxas marginais de substituição.

Uma das principais contribuições do artigo de Diamond e Mirrlees (1971) é

resumida no Lema de Eficiência da Produção (Production Efficiency Lemma). No

contexto de uma economia competitiva, esta proposição afirma que o ponto de

equilíbrio de tributação ótima deve se situar na fronteira do conjunto de possibilidades

de produção agregada. Isto só é alcançado se tanto o produtor privado quanto o

público defrontam-se com os mesmos 'shadow prices' e se não houver diferenciação

dos impostos sobre os insumos entre as firmas. Tal fator ocorre pois a eficiência de .

produção na economia requer que a taxa marginal de substituição técnica entre dois

insumos quaisquer e que a taxa marginal de transformação entre dois produtos (ou

IS Da mesma forma que a regra de Ramsey, estes resultados não oferecem uma definição explícita da
estrutura das alíquotas, fornecendo somente a caracterização dos efeitos causados pelo sistema ótimo.
Tal fator gera uma motivação para estudos de natureza quantitativa. O capítulo 3 apresenta alguns
modelos de natureza empírica. Ver: Myles (1995).
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entre insumo e produto) sejam as mesmas para todas as firmas. A taxa marginal de

transformação é definida como a inclinação da curva de possibilidade de produção.

Sob condições de concorrência perfeita, tanto a taxa marginal de transformação

quanto a taxa marginal de substituição técnica são iguais à relação dos preços dos bens

(ou insumos). Desta forma, atinge-se a eficiência de produção quando todas as firmas

defrontam-se com os mesmos preços tanto em relação aos insumos quanto aos

produtos. Portanto, quaisquer impostos sobre insumo (ou sobre produto) que não

sejam uniformes em todas as firmas não implicará numa eficiência de produção,

gerando distorção econômica.

No ponto ótimo, a presença de impostos sobre bens implica que as taxas

marginais de substituição não são iguais às taxas de transformção mas dada a

existência de alíquotas ótimas sobre bens a desejabilidade de eficiência de produção

agregada pode ser possível.

A suposição de mercado competitivo implica que qualquer conjunto de preços

escolhidos pode ser estabelecido, unicamente, pela utilização de impostos sobre bens

finais e, com isso, conclui-se que os bens intermediários não devem ser tributados.

O resultado de Diamond e Mirrlees (1971) confronta-se, portanto, com os

argumentos inerentes na teoria do 'segundo melhor' (second besti . A aplicação desta

teoria sugere que uma distorção deve ser compensada por outras distorções

econômicas, o que implicaria que a distorção induzida pelos impostos sobre bens

deveria combinar com uma distorção similar nos preços dos insumos. O teorema geral

para o ótimo do segundo melhor ( second best optimum ) explicita que se for

introduzida uma restrição no sistema de equilíbrio geral que impeça atingir uma das

condições de Pareto, as outras condições de Pareto, embora ainda atingíveis não são,

I . d ., . 16em gera, mais esejaveis,

À primeira vista,parece óbvio que, se o objetivo do governo for minimizar a

perda ou peso-morto do sistema tributário, ou seja, atingir uma maior eficiência

econômica, impostos distorcivosnão deveriam ser aplicados. Entretanto, esta

constatação só se verifica sob determinadas circunstâncias. Se o governo for capaz de

tributar todos os lucros no setor privado e se não houver restrições quanto aos

instrumentos de arrecadação, com a exceção da impossibilidade de arrecadação de

impostos do tipo /ump sum, a eficiência de produção é desejável. Ou seja, seria melhor

16 Ver: Lipsey e Lancaster (1956).
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paraa.economia que o governo não utilizasse impostos distorcivos sobre o produtor e

sim diretamente sobre o consumidor de forma que a economia continuasse na curva de

possibilidades de produção. Vale ressaltar as dificuldades inerentes nesta questão

como, por exemplo, a distinção entre bens de uso final (para o consumidor) ou bens

destinados ao consumo das empresas.

Considerando que no ponto ótimo a presença de impostos sobre bens não

permite que as taxas marginais de substituição se igualem às taxas marginais de

transformação, questiona-se qual a estrutura tributária ótima que implique numa

desejabilidade de eficiência de produção,agregada.

Os autores (Diamond e Mirrlees, 1971) consideram o problema de distribuição

de renda em conjunto com a estrutura tributária. Mesmo na ausência de restrições do

governo e dado que a redistribuição via transferências do tipo lump sum não é

possível, o governo utiliza os poderes de tributação sobre consumo para aprimorar a

distribuição de renda, através de tributação sobre diferentes bens, de forma que a

renda real dos indivíduos seja alterada. Neste contexto, a redistribuição ótima ocorre

quando houver um equilíbrio entre a elevação de equidade e perdas de eficiência

advindas de uma tributação. A existência de um sistema tributário com base na

tributação sobre bens e com a presença de subsídios permite que a produção ótima

seja fracamente eficiente (weakly efficient), A existência de restrições nas

possibilidades de tributação sobre bens ou, de forma mais genérica, a existência de

uma relação entre preços do produtor e demanda do consumidor não possibilitaria este

resultado. A presença de lucros puros é um exemplo da relação entre preços do

produtor e demanda do consumidor.
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2 - Condições para Uniformidade das Alíquotas Ótimas

A análise da estrutura ótima de alíquotas está associada com o problema de

maximização do bem-estar social como função da utilidade dos indivíduos. A solução

deste problema, isto é, a escolha das alíquotas ótimas depende da percepção da

sociedade em relação ao bem-estar do consumidor e, portanto, das formas funcionais

das preferências e das demandas do mesmo.

O modelo de Ramsey e sua extensão para uma economia com muitos agentes,

apresentada por Diamond e Mirrlees, são de extrema relevância para a teoria da

tributação ótima sobre bens. No primeiro modelo, diante da hipótese simplificada de

que a demanda compensada de cada bem depende somente do efeito de seu próprio

preço, as alíquotas ótimas são inversamente proporcionais à elasticidade de demanda.

No caso mais genérico, as alíquotas são proporcionais a uma igual redução percentual

do consumo, ao longo das curvas de demanda c~mpensada, para todos os bens. No

modelo de Diamond e Mirrlees, em que se levaemconta aspectos de equidade, as

alíquotas ótimas são determinadas de acordo com:ã'~iiÚdade marginal social líquida
.i , ,:{

da renda ( bh) e com a relação entre a demanda total de um bem k pelo h-ésimo

agente e a demanda agregada deste bem na economia.' O resultado de que

considerações distributivas e de eficiência são fatores determinantes da estrutura ótima

de alíquotas é a base para toda a análise desenvolvida posteriormente a este modelo.

Apesar da importância analítica deste resultado, os modelos de Ramsey e

Diamond e Mirrlees não oferecem uma definição explícita da estrutura de alíquotas,

apresentando .somente uma caracterização dos efeitos causados no sistema de

tributação ótima. Estes.modelos expressam a estrutura ótima de alíquotas em termos

de demandas e dos efeitos-substituição. E, como estes termos não são constantes, não

se tem um insight das condições sobre as preferências dos consumidores necessárias

para que a estrutura tributária seja ótima. Portanto, este fator gera uma motivação para

estudos de natureza quantitativa que possam aúxiliar no esboço de um sistema

tributário. É conveniente enfatizar que estudos empíricos sobre tributação ótima não

são muito comuns. A provável razão por esta carência reside no fato de que, como já

) Vale ressaltar que o termo 'demanda agregada'aqui empregado e ao longo deste trabalho refere-se à
demanda total de um determinado bem k por todos os agentes da economia, diferindo, obviamente, do
sentido mais amplo dado em macroeconomia.
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mencionado, geralmente, faz-se necessário uma série de restrições quanto às

preferências dos agentes econômicos para obter-se o imposto ótimo. Alguns modelos

empíricos em que se assume uma variedade de restrições serão apresentados no

terceiro capítulo. Neste capítulo, pretende-se abordar algumas destas restrições

impostas nas preferências do consumidor.

A maior parte dos resultados dos modelos quantitativos apresentam uma

estrutura ótima de tributação sobre bens caracterizada por alíquotas diferenciadas, o

que não refuta os resultados dos modelos de Ramsey e Diamond e Mirrlees.

No entanto, diante de determinadas condições relacionadas com as

preferências do consumidor e com a introdução de esquemas de transferências de

renda realizadas pelo governo aos agentes econômicos, a estrutura ótima de tributação

sobre bens pode ser caracterizada por alíquota uniforme.

Ampla parte da literatura da tributação ótima sobre bens abrange modelos que

focalizam-se na derivação de um conjunto de hipóteses como condições suficientes

que garantam a otimalidade das alíquotas uniformes. Estas condições, em sua maior

parte restritivas do ponto de vista empírico, têm sua relevância pois, de forma análoga

ao modelo de concorrência perfeita.em microeconomia, por exemplo, a uniformidade

das alíquotas ótimas pode ser considerada como um caso benchmark, isto é, como um

ponto de partida para uma análise mais genérica da teoria da tributação ótima.2

Este capítulo tem corno objetivo apresentar alguns modelos em que se derivam

estas condições para uniformidade das alíquotas. A seção 2.1 apresenta o modelo de

Corllett e Hague (1953). Neste modelo, a estrutura ótima de alíquotas resultante é

uniforme se as elasticidades de demanda compensada com relação ao lazer forem

iguais entre todos os bens na economia. Myles (1995) ressalta uma restrição deste

modelo quanto à regra de normalização adotada e faz uma generalização para se

derivar as condições suficientes para uniformidade das alíquotas. Condiçõesessas que

estão estritamente relacionadas com a preferência e forma funcional da despesa do

consumidor. A abordagem de Myles será apresentada na segunda seção deste capítulo.

A seção 2.3 apresenta o modelo de Atkinson e Stiglitz (1976, 1980) em que os agentes

têm preferências idênticas, se diferenciando unicamente com relação aos salários.

Formas específicas de estrutura tributária sobre a renda são consideradas neste modelo

e serão analisadas as implicações ocasionadas na estrutura tributária ótima sobre bens

2 Ver: Ray, R. (1997). 28



por esta modificação. Busca-se analisar, portanto, o papel que estas transferências de

renda, realizadas pelo governo, têm na estrutura ótima de alíquotas dos impostos sobre

bens.
Um sistema de equação de demanda bastante utilizado na teoria da tributação

ótima é o sistema de despesa linear. As características deste e de outros sistemas de

demanda serão descritas na seção 2.4. A última seção deste capítulo apresenta dois

modelos em que se considera diferenças entre os agentes na economia quanto à

características demográficas. Serão apresentadas apenas as suposições que implicam

na uniformidade das alíquotas ótimas nestes modelos.

2.1 - Regra de normalização e o modelo de Corllett e Hague

o procedimento usual em modelos de tributação ótima sobre bens é utilizar o

trabalho como o bem-numerário do modelo, atribuindo-se a unidade ao valor dos

salários. Desse modo, o bem-numerário é também arbitrariamente o.bem escolhido a

não ser tributado, ou seja, impõe-se uma alíquota zero para este bem. Geralmente,

modelos em que há um único fator ofertado, no caso o trabalho, e muitos bens de

consumo, o trabalho é escolhido como o bem-numerário. Vale salientar que esta regra

de normalização é inócua, não afetando as características dos resultados, e pode ser

aplicável para qualquer bem. O fator que gera muitas confusões na literatura é que o

bem não tributado, o trabalho, é o único bem com uma dotação que não se pode

tributar de forma independente do seu consumo, o lazer. Portanto, neste caso, não há

distinção entre bem não tributável e bem não tributado.' Embora, na maior parte dos

modelos de tributação ótima, o trabalho é escolhido como o bem a não ser tributado,

deve-se ter em mente que a razão pela qual isto ocorre não é devido à restrição do

sistema tributário gerada pela inabilidade de se tributar o lazer. Como mencionado no

capítulo anterior, a escolha de não se tributar o trabalho (ou o lazer) é apenas um

método de normalização utilizado para simplificar a análise, que não traz implicações

sobre a natureza dos bens."

3 Por exemplo, se milho fosse o bem escolhido a rÍão ser tributado, o trabalho ainda teria uma dotação
não tributável. Ver: Auerbach, A. (1985), pp 89~90;
4 Se as funções de produção forem homogêneas de grau 1, o lucro econômico será nulo. Nestas
condições, a restrição orçamentária do consumidor apresentará somente ospreços dos bens finais.
Desta forma, o comportamento do consumidor e o da firma são independentes.
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o modelo apresentado por Corllett e Hague (1953) desenvolve-se no contexto

de uma economia com um único agente e a existência de três bens. Apenas dois bens

são tributados ( Xl e X2 ). O trabalho ( xo ) é o terceiro bem e, pelo critério de

normalização, ele é escolhido como numerário e não é tributado. A estrutura ótima de

alíquotas resultante é a de que o bem mais complementar com o lazer deve ser

tributado a uma alíquota maior do que o bem substituto com o lazer.s Esta conclusão

é correta, levando-se em conta que, pela regra de normalização, o trabalho é o bem

escolhido a não ser tributado. No entanto, os autores inferem, de forma equivocada,

que para minimizar as distorções do sistema; a tributação de bens complementares

com o lazer é o artíficio utilizado para se tributar o próprio lazer. Pelo que foi exposto

no parágrafo anterior, verifica-se que esta afirmação é incorreta já que a escolha do

bem a não ser tributado é arbitrária e pode ser feita para qualquer bem. Portanto,

conclui-se que, para minimizar as distorções do sistema, deve-se tributar mais

fortemente o bem que for mais complementar com o bem nãotributado.

O modelo de Corlett e Hague será mostrado como caráter ilustrativo de

aplicação do modelo de Ramsey e, no contexto do presente capítulo, mostra-se uma

condição suficiente para que a estrutura ótima de alíquotas seja uniforme.

Pela fórmula de Ramsey, demonstrada na equação ( 1.2.6 ) do primeiro

capítulo, verifica-se que:

= - O X 1 ,

( 2.1.1 )

t 1 S21 + t 2 SII = - O X 2 •

As alíquotas resultantes para xi e X2 são:

(2.1.2 )

S Este modelo é apresentado no artigo de Diamond e Mirrlees. Ver: Diamond e Mirrlees (1971), TI, pp
203-204.
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em que S = Sl1S22 - S:2 é positivo pelas propriedades da matriz de Slutsky. As

elasticidades de demanda compensada são definidas por:

c
E /) ( 2.l.3 )

Dividindo-se I] por 12 ( do sistema 2.l.2 ) e multiplicando-se o resultado por

q2-, tem-se que:
ql

= (
E~2 - E ~2 J

c c·1 + 12 E 21 - E 11

( 2.1.4 )

Considerando-se a propriedade de homogeneidade de grau 1 nos preços da

função despesa do consumidor, representada por E ( q], qi ,W, U), tem-se:"

( 2.l.5 )

em que E i é homogênea de grau O nos preços e E ij é homogênea de grau-I. Pelo

teorema de Euler, sabe-se que:

2

L s, Si) = 0,
)=0

( 2.l.6 )

lembrando-se que qo = w, em que w representa o salário. As propriedades das

elasticidades de demanda compensada implicam que:

E ~o + E ~I + E ~2 O,
( 2.l.7 )

E ~o + E ~I + E ~2 = O .

6 O termo U representa a função de utilidade direta do consumidor. A forma funcional dos sistemas de
demanda será apresentada na seção 2.4 com maior clareza.
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Utilizando-se estas propriedades na equação (2.1A ), tem-se:

= 12 (- (& ~l + & ~ ) - & ~o )
1 + 12 - (s ~l +& .~ ) - e ~o

( 2.1.8 )

Portanto, se e ~o < e ~o implica em 11 > 12 •

Conclui-se, portanto que, no ótimo, o bem com menor elasticidade de

demanda compensada com relação ao trabalho ( x1 ) e, portanto,com maior

complementaridade com o lazer, deve "receber" uma alíquota maior do que o outro

bem ( X2 ). De fôrma genérica, quando o grau de complementaridade com relação ao

trabalho se diferencia entre os bens, a alíquota é proporcionalmente maior para o bem

com menor elasticidade da demanda compensada com o preço do trabalho, ou seja, no

bem que for mais complementar com o lazer (ou mais substituto com o trabalho).

Se o grau de complementaridade com relação ao trabalho for igual para os dois

bens, isto é, e ~o = e ~o , segue-se que a estruturade alíquotas é uniforme. Sadka

(1977) estende este resultado para o caso den bens na economia e conclui que se as

elasticidades cruzadas da demanda compensada dos bens com relação aos salários são

as.mesmas para todos os bens, a tributação com uma alíquota uniforme sobre os bens

é a ótima.

Em Ray (1997), pode-se encontrar uma série. de proposições que determinam

condições suficientes para a uniformidade das alíquotas ótimas, em um contexto de

uma economia com um único agente. As condições suficientes para a igualdade de

e ~o entre todos os bens e, consequentemente, para que a estrutura de alíquotas seja

uniforme, no modelo de Ramsey, referem-se à separabilidade aditiva entre bens e

lazer e à homoteticidade da função utilidade dos bens,"

É importante salientar queo resultado de Corlett e Hague é simplesmente um

artefato da homogeneidade da função despesa, não devendo-se tirar a conclusão de

•que a estrutura de alíquotas ótimas obtida é para compensar o fato de que o lazer não

ser tributável} O mesmo ocorrerá com qualquer bem escolhido como numerário.

7 Estas condições serão apresentadas ao longo do capítulo.
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" ' I,

2.2 - Generalizando a Condição de Uniformidade - Myles

Myles (1995) resume a questão de uniformidade das alíquotas supondo que a

tributação sobre bens seja realizada com base em alíquotas ad valorem, isto é, qi = ( 1

+ fi )Pi. Com isso, a 'Regra de Ramsey' pode ser determinada por:9

n

L fi PI SIk = - (} Xk•
1= 1

k= 1, ...,n ( 2.2.1 )

Supondo-se queo trabalho seja Xo e dada as propriedades da função despesa, a

equação ( 2.1.6 ), na seção 2.1, ou seja, o teorema de Euler, pode ser apresentada da

seguinte forma:

n

L qi SIk + qo SOk = 0,
i= 1

( 2.2.2 )

em que qo é igual ao salário ( w ) e, por normalização, estabelece-se que w = I. A

estrutura tributária ótima, então, é:

k= 1, ..., n (2.2.3 )

Verifica-se, portanto, que a demanda de cada bem k é proporcional à taxa de

substituição entre Xk e o trabalho. Em termos da função de despesa, pode-se descrever

que:

(2.2.4 )

Uma estrutura tributária com base em alíquota uniforme, isto é, f i = f e qi =

(l + f )Pi , é representada por:

8 Ver: Myles (1995), pág.124.
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(2.2.5 )

Pelas propriedades de homogeneidade da função de despesa, verifica-se que a

equação ( 2.2.5 ) é equivalente a: 10

1 w
-- EOk (Pi' ... , Pn' --, U) =
(1+1) (I + I)

w
f} Ek (Pi' .. ·,Pn' --, U),

(I + I)

(2.2.6 )

ou,

(2.2.7 )

em que,

w
ef} =f}(l+t) (2.2.8 )w' =

( 1 + t)

Para que uma estrutura tributária baseada em alíquota uniforme seja ótima, a

equação (2.2.7) deve ser aplicável para todos os preços dos produtores Pi e salários w.

É importante enfatizar que somente diante de restrições quanto à função de despesa e

sobre as preferências que elas representam é que uma estrutura tributária ótima resulta

em alíquotas uniformes.

As condições para uniformidade das alíquotas dependem de suposições um

tanto restritivas do ponto de vista empírico, mas que permitem simplificação analítica

para a obtenção de resultados quanto à estrutura ótima de alíquotas. A fixação de uma

alíquota ótima uniforme para todos os tributos somente consitui uma estratégia ótima

se determinadas condições forem respeitadas. Entre as principais, destacam-se: 1)

9 Ver equação ( 1.2.6 ) da seção 1.2 do primeiro capítulo que, neste caso, o modelo assumia imposto
específico, isto é, a alíquota era instituída por unidade do bem, portanto, q /=P / + t i-

10 A função Ekéhomogênea de grau 1 nos preços.
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inelasticidade completa da oferta de trabalho; 2 ) separabilidade entre bens de consumo

e o lazer; 3 ) preferências homotéticas ou linearidade das curvas de Engel ou ainda que

uma estrutura tributária ótima não-linear sobre a renda, incorporado no modelo de

tributação sobre bens, seja ótima. Estas hipóteses serão analisadas ao longo deste

capítulo.

A definição de separabilidade entre bens relaciona-se com a possibilidade de

se decompor a decisão de consumo do indivíduo. Considerando-se uma função

utilidade direta U (x, z), em que x e z são as cestas de consumo, a separabilidade

funcional ocorre quando as preferências sobre os bens x são independentes da cesta de

bens z. Dada esta propriedade de independência e se as preferências têm a propriedade

de não saciabilidade local, a função de utilidade para as cestas x e z pode ser escrita da

seguinte forma: u (x, z) = U (v(x), z). Ou seja, a utilidade total é definida como

função da subutilidade de x , vtx) , e do nível de consumo da cesta z. A função de

utilidade assim determinada refere-se à preferências fracamente separéveis." Portanto,

quando se pressupõe separabilidade fraca entre bens e lazer, a forma funcional de

utilidade pode ser escrita do seguinte modo:

U = U ( V (x], ..., xn), L, n }, ( 2.2.9 )

em que x, corresponde aos bens de consumo e L refere-se à oferta de trabalho. Uma

definição mais precisa de preferências fracamente separáveis entre bens e lazer é que a

relação entre a variação da taxa marginal de substituição entre dois bens, x, e Xj , e a

variação no consumo de lazer for nula.

O pressuposto de separabilidade entre bens e lazer é bastante conveniente para

estudos empíricos pois a oferta de trabalho pode ser desconsiderada na economia.

Entretanto, esta suposição tem implicações não realistas pois os. níveis de despesa do

consumidor e de elasticidades de demanda ficam independentes com relação a

variações nos salários e à oferta de trabalho. Uma estimação simultânea da demanda

de bens e de oferta de trabalho não é muito frequente em virtude das dificuldlades

implícitas neste tipo de estimação. Os poucos estudos feitos sobre o assunto sugerem

que a hipótese de separabilidade seje rejeitada pelos dados.I2

11 Ver: Varian (1992), pp 150-151.
12 Ver: Bamett (1979). 35



2.3 - Modelo de Atkinson e Stiglitz

o modelo de Atkinson e Stiglitz a ser analisado em seguida é importante para

a teoria da tributação ótima. pois há a introdução de um sistema tributário sobre a

renda. Este sistema traduz-se, em sua forma mais simples, em transferências

uniformes feitas pelo governo aos agentes econômicos. Neste caso, o "papel" da

tributação indireta pode ser modificado.

O resultado de Diamond e Mirrlees tem uma forma bastante genérica pois

permite-se que os agentes sejam diferentes com relação às preferências eà dotação de

recursos, Para uma derivação explícita da estrutura tributária de alíquotas, hipóteses

quanto à natureza das diferenças entre os agentes e à forma funcional das preferências

dos mesmos são necessárias para a obtenção de resultados mais específicos sobre a

estrutura ótima de tributação sobre bens.

Atkinson e Stiglitz (1976, 1980) desenvolvem um modelo em que um sistema

de tributação sobre a renda é introduzido no problema de tributação ótima sobre bens.

Distingue-se duas situações: 1 ) existência de uma estrutura ótima de tributação linear

sobre a renda; 2 ) existência de um sistema mais genérico ótimo de tributação sobre a

renda. No primeiro caso, a estrutura de tributação sobre a renda é caracterizada por

dois parâmetros: um nível de isenção e uma alíquota marginal constante tanto acima

quanto abaixo deste nível de isenção. No segundo caso, considera-se uma estrutura

não-linear de tributação sobre a renda. Nestes modelos, assume-se que os agentes

tenham preferências idênticas e diferenciam-se unicamente com relação aos salários.

A formalização analítica tem como base a versão apresentada em Atkinson e Stiglitz

(1980).

2.3.1 Estrutura ótima de tributação linear sobre a renda

Uma forma bastante simplificada de estrutura de tributação sobre a renda

baseia-se em um sistema progressivo de modo que uma alíquota constante incida

sobre a renda, acima ou abaixo de G, um nível de isenção individual de montante fixo.

Portanto, este nível de isenção é efetivamente uma renda mínima garantida para cada

agente h na forma de uma transferência idêntica, concedida pelo governo, para todos

os agentes. Como a poupança ou renda proveniente de investimento são
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desconsiderados no modelo, tem-se que uma estrutura de tributação sobre bens com

alíquota uniforme é equivalente a um imposto com uma alíquota proporcional sobre a

renda-salário.

Portanto, um imposto de renda linear ótimo é equivalente a um imposto com

uma alíquota proporcional sobre os bens mais. o pagamento de montante fixo uniforme

( lump sum ), se G > O. Se o total do imposto com alíquota proporcional sobre a renda-

salário for inferior ao nível de transferência concedida, tem-se um esquema de

tributação correspondente a um imposto de renda negativo. O valor de G pode variar

livremente. Se o valor deste parâmetro for negativo, neste caso, G seria um imposto de

montante fixo (lump sum fax ).
Impostos do tipo montante fixo ( lump sum fax ) são aqueles cujo o pagamento

independe das ações dos agentes e por isso são considerados pela teoria clássica como

a melhor forma de tributação do ponto de vista de eficência na economia. Pelo fato de

serem não distorcivos,por definição, estes impostos não têm efeito-substituição, só

apresentando efeito-renda.

É importante salientar que nos modelos do primeiro capítulo não se considerou

imposto do tipo lump sum para simplificar os resultados. A execução de uma estrutura

ótima de impostos lump sum apresenta complexidades óbvias pois sua implementação

requer informações que permitam descriminar perfeitamente entre os indivíduos.

Entretanto, o governo não dispõe destas informações ou porque elas são impossíveis

de serem coletadas ou porque os contribuintes têm interesse em não revelá-las. É

importante ressaltar que a implementação de impostos do tipo lump sum não

uniformes é que é dificil de ser operacionalizada. Mas a implementação de um

imposto do tipo lump sum uniforme para todos os agentes é perfeitamente factível,

visto que não há necessidade de discriminar os agentes.

Portanto, o modelo apresentado a seguir procura mostrar que a estrutura de

tributação através de um imposto do tipo lump sum uniforme é, de fato, ótima.

Inicialmente, a análise abrange o modelo de um único consumidor, ou seja, o modelo

de Ramsey. Em seguida, será analisado a introdução desta estrutura linear ótima sobre

a renda para o caso de uma economia com muitos agentes.
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Modelo com um único agente

A estrutura de tributação linear sobre a renda é imposta no modelo através de

um subsídio uniforme de montante fixo. G ( uniform .lump sum subsidy ). Assume-se

que o preço dos produtores seja igual à unidade. Como mencionado anteriormente,

neste modelo, impostos sobre bens com uma alíquota uniforme é equivalente a um

imposto com aliquota proporcional sobre a renda-salário. Pode-se, portanto,adotar

sem perda de generalidade a regra de normalização de que a renda-salário não seja

tributada. Isto significa que se a estrutura ótima resultante de tributação sobre 1bens

seja de alíquota uniforme, ou seja, ti = t para todo i, então a conclui-seque não há

necessidade de se tributar os bens. O optimum pode ser atingido com um único

imposto sobre a renda-salário.

Cabe aqui uma observação. A implicação da hipótese de ausência de poupança

na economia é a de que a renda total do consumidor seja igual ao gasto total com

consumo, dado exogenamente no modelo. Tais suposições implicam que a curva de

oferta de trabalho é completamente inelástica. Portanto, é lícito afirmar que a oferta de

trabalho completamente inelástica, para um modelo de um único agente, é uma

condição para uniformidade das alíquotas ótimas dos impostos sobre bens. E, neste

caso, pode-se dizer que a renda-trabalho "sofreria" todo o encargo tributário.

Do ponto de vista do consumidor, o problema de maximização de um agente h

resume-se à maximizar uma função de utilidade direta U ( x, L) sujeito à seguinte

restrição orçamentária:

(2.3.1 )

em que w L é a renda-salário do agente ( w são os salários e L é a oferta de

trabalho); qi = I + ti é o preço do bem i para o .consumidor e o preço do produtor é

igual a unidade; Xi é a demanda e G é a transferência do tipo lump sum recebida pelo

agente.
A solução do problema de maximização do consumidor gera as funções de

demanda e de oferta de trabalho. Substituindo-se estas funções na função de utilidade

direta, isto é, U (x, L ), tem-se a função de utilidade indireta Y ( q, w ,G).
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o governo escolhe ti e G de forma a maximizar a função utilidade do agente

representativo. Lembrando-se que o· modelo refere-se a um único agente, a restrição

do governo, R, é dada por:

R = L ti x, - G = R o' (2.3.2 )

o problema de maximização é resolvido pelo método de Lagrange:

L = V ( q, w, G) + À ( L ti XI - G - R o) . (2.3.3 )

A solução do problema de maximização é análoga ao modelo de Ramsey. No

entanto, além de se derivar a condição de primeira ordem para ft, deriva-se uma

condição de primeira ordem para G. As condições de primeira ordem são dadas por:

= para k = 1, ..., n

(2.3.4 )

ô L
ôG

ô V '" Ô x,= ô G + À (~ ti Ô G - 1 ) = O, ( 2.3.5 )

ô~ ôV
em que ô G é a derivada do bem i com relação à renda. O termo ô G é a utilidade

marginal da rendado consumidor. Utilizando-se as propriedades de identidade de Roy

e do efeito substituição de Slutskyque são respectivamente:

(2.3.6 )

( 2.3.7 )
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E, substituindo-se estes termos nas equações (2.3.4) e (2.3.5), as condições de

primeira ordem podem ser reescritas como:

= _ (1 _ a _ L t Ô Xi) = _ ()
Â 1=1 1 â G

para k = 1, ..., n1= I

(2.3.8 )

() = a
1 - -

Â

~ â x,
~ ti = O.
1=1 ôG

( 2.3.9 )

lembrando-se que os parâmetros a e Â referem-se à utilidade marginal. da renda do

consumidor e ao shadow price do governo, respectivamente.

A introdução do subsídio G é o elemento que modifica os resultados da versão

do modelo de Ramsey, apresentado no primeiro capítulo. Se o valor deste parâmetro

varia livremente (valores positivos ou negativos), a única solução que satisfaz as

condições de primeira ordem especificadas acima é que ti = O,para i = 1,...n. Neste

caso, a tributação sobre bens não seria necessária no sistema tributário. Ou seja, em

termos de eficiência, o subsídio uniforme do tipo lump sum é superior à qualquer

imposto distorcivo. É importante lembrar que G pode corresponder tanto a um

subsídio quanto a um imposto do tipo lump sum; a natureza dos resultado do modelo é

indiferente quanto ao valor de G.

Este resultado nada mais é do que a constatação de a tributação na forma de

um imposto do tipo lump sum é superior, em termos de eficiência, do que qualquer

outro tipo de tributação e, dado que os agentes sejam idênticos na economia, não pode

haver argumento de equidade contra esta forma de tributo.13

Portanto, em uma economia com um único agente, a arrecadação de receita

pode ser feita de forma mais eficiente pela utilização de um imposto do tipo lump sum

sobre o agente representativo como valor igual ao montante de receita arrecadada.

Diante desta constatação Dixit (1970) sugere, equivocadamente, que os efeitos da

implementação de um conjunto de alíquotas proporcionais aos preços de todos os bens

13 O resultado demonstrado está devidamente explicitado em Atkinson e Stiglitz (1980), pág, 429.
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na economia seriam os mesmos do que a utilização do /ump sum taxo Portanto, neste

caso, o sistema ótimo seria o que apresentasse alíquotas proporcionais aos preços de

todos bens. Sandmo (1974) demonstra que esta conclusão é errada pois o sistema

implicaria em uma receita nula do governo. Dixit não levou em conta a necessidade de

uma regra de normalização. A partir do momento em que o valor da demanda de bens

se iguala ao valor da oferta de trabalho do agente representativo, um imposto

proporcional seria equivalente a tributar as demandas e subsidiar as ofertas. Neste

caso, o imposto proporcional sobre bens se cancela com o subsídio proporcional da

oferta de trabalho. O que se permite concluir que, neste modelo, o mecanismo de

alíquotas proporcionais sobre os bens é apenas uma forma de reescalar os preços dos

consumidor, não afetando as escolhas do mesmo."

Modelo com Muitos Agentes na Economia

O modelo em que se considera uma estrutura linear ótima sobre a renda,

levando-se em conta considerações distributivas será analisado em seguida. A

formalização analítica assemelha-se não só ao modelo anterior como a todos os

modelos em que se deriva a estrutura ótima de alíquotas. Portanto, dada as restrições

orçamentárias e preferências dos agentes econômicos, o governo tem como objetivo a

maximização de uma função de bem-estar social que se relaciona com as utilidades

dos agentes econômicos, sujeito à restrição de receita do governo.

Assume-se que os agentes tenham preferências idênticas e se diferenciam

quanto aos salários. A restrição orçamentária do h-és imo agente é dada por:

( 2.3.10 )

O tem como objetivo a maximização a função de bem-estar social W, simétrica

e aditiva, definida como função das utilidades indiretas individuais V h ( q, W h, G ),

isto é:
(2.3.11 )

14 Em Myles (1995), o autor aponta duas conclusões incorretas na literatura da tributação ótima
referentes à regra de normalização, Estas inferências estão presentes no modelo de Corllett e Hague
(1953), apresentado na seção 2.1, e no modelo de Dixit (1970).
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A restrição de receita do governo é dada por:

R = Lt iLX: - HG = R o
h

(2.3.12 )

lembrando-se que H é o total de agentes na economia. O produto HG, portanto, é o

valor do total das transferências concedidas para todos os agentes pelo governo.

Dada a expressão de Lagrange, representada por:

L= W+Ã(R -Ro), (2.3.13 )

as condições de primeira ordem deste problema de maximização são:

para k = 1, ...,n

(2.3.14)

8 L- --
8G

(2.3.15 )

lembrando-se que o parâmetro p h é a utilidade marginal social da renda e Â é o

shadow priceda receita do governo.

As condições de primeira ordem, ( 2.3.14 ) e ( 2.3.15 ), podem ser representadas

de uma forma alternativa utilizando-se o conceito de utilidade marginal social líquida

da renda, bh, e a equação de Slutsky, apresentados no modelo de Diamond e Mirrlees.

Portanto, lembrando-se que:

P h n 8 xh
b" = + L t, __ I ,

Ã 1=1 18G
( 2.3.16 )

e que a equação de Slutsky é determinada por:
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(2.3.17 )

Portanto, as condições de primeira ordem, ( 2.3.14 ) e ( 2.3.15 ), podem ser

reescritas da seguinte forma:

H

Ix:
h= I

= _ [1 _ ± ~ x: ]
h=1 H Xi '

( 2.3.18 )

h = 1, ( 2.3.19 )

em que

H

Lhh

b = .;;;.h_=..:....I_

H

H

LX:
h= Ie H

Estas condições são uma generalização do conhecido resultado de Diamond e

Mirrlees (1971). A equação ( 2.3.18 ) é análoga à condição de primeira ordem ( 1.3.5 )

do modelo de Diamond e Mirrlees, apresentado no primeiro capítulo. A equação

( 2.3.19), h = 1, obtida com a introdução de G no problema de maximização, é o

que modifica os resultados do modelo de Diamond e Mirrlees.

A condição de primeira ordem ( 2.3.18 ) pode ser reescrita utilizando-se um

parâmetro que se define pela covariância normalizada entre Xk e bh
:

t/J k = L ( x Z ) (bh

) - 1
h HXk b .

( 2.3.20 )

o parâmetro t/J i é definido também como característica redistributiva do hem

k e depende da relação entre a demanda deste bem e do comportamento da utilidade

marginal social líquida da renda b'',
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Como exposto no modelo de Diamond e Mirrlees (1971), o parâmetro bh pode

ser interpretado como o valor social dado à transferência de uma unidade monetária,

pelo governo, ao h-ésimo agente econômico. Há dois efeitos desta transferência. O

primeiro efeito é direto e relaciona-se com f3
Â

h • Este efeito está associado com

critérios de equidade. O efeito indireto. está relacionado com critérios de eficiência e

ocorre através do aumento de receita tributária ocasionado pelo aumento da demanda

iJ Xh
em função deste aumento de renda isto é, t. __. l-

I iJ G

A equação ( 2.3.18 ) pode ser descrita em função do parâmetro fjJ k e de b:

n H

L L ti SZi = - X k [(1 - b) - b fjJ k ],
i= Ih = I

(2.3.21 )

lembrando-se que:

H

H Lbh

Xk = Lxt e b = h=1

h=1 H ( 2.3.22 )

A média b pode ser entendida como o valor líquido de se realizar uma

transferência uniforme do tipo lump sum para todos os agentes na economia.

Se o governo for indiferente com relação à transferência de uma unidade

monetária marginal entre os agentes, então b" = b para todo h e, neste caso, fjJ s= O.

A estrutura de alíquotas ótimas resultante recairia na fórmula de Ramsey, ou seja,

dado um aumento da alíquota de um bem deveria haver uma redução percentual

uniforme nas demandas compensadas de cada bem. E, portanto, os objetivos do

governo estariam relacionados somente com critérios de eficiência.

Por outro lado, considerando-se a introdução de G no modelo e dado que, pela

condição de primeira ordem, b = 1, aptesentada na equação ( 2.3.19 ), tem-se

que:

n H
L L ti SZI = X k fjJ k •
i= Ih= I

( 2.3.23 )
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Portanto, nota-se que, dado a existência de um imposto ótimo linear sobre a

renda, a redução percentual do consumo ao longo da demanda compensada é igual a

covariância normalizada entre o consumo do bem k e a utilidade marginal social

líquida da renda ou, de forma análoga, é igual à característica distributiva t/J k»

Uma forma de representar a equação (2.3.23) é dada por:

HL (xZ - x, )(bh
- b)

h=1
(2.3.24 )

Se bh é constante isto implica que t/J k = O e, portanto, a estrutura ótima de

alíquotas seria tal que ti = Opara todo i. o governo só levaria em conta considerações

de eficiência. Caso a restrição de necessidades de receita do governo fosse positiva, a

arrecadação seria realizada unicamente através de um imposto de montante fixo (

lump sum tax), ou seja, G < O.

Entretanto, seo governo tem preocupações com equidade, .a característica

distributiva t/J k é diferente de zero e o parâmetro bh varia de acordo com o agente h.

Com isso, os autores ( Atkinson e Stiglitz, 1980) argumentam que a utilização de

impostos sobre bens estaria diretamente associada com considerações distributivas.

Conclui-se que a introdução de um imposto uniforme lump sum G deixa para a

tributação sobre bens e serviços unicamente um papel redistributivo. De forma

intuitiva, tal fator implicaria em tributar alíquotas mais altas para bens de luxo (bens

com alta elasticidade renda), o que aumentaria a progressividade do sistema tributário.

Entretanto, um outro papel seria desempenhado pela tributação indireta: estes

impostos seriam uma fonte alternativa. de arrecadação, permitindo que o imposto

regressivo G fosse reduzido ou convertido em uma transferência lump sumo Neste

último caso, a arrecadação seria realizada de modo a minimizar a distorção. A

estrutura final equilibraria os dois papéis considerados desta forma de tributação.

Uma .forma mais genérica de se analisar a questão é observar que, para

aumentar a habilidade da sociedade. de redistribuição de renda, deve-se tributar "mais

fortemente" bens que apresentam maior elasticidade-renda do que aqueles que são

inelásticos. Mas, muitos bens que apresentam alta elasticidade-renda também são

elásticos com relação ao preço, o que implicaria em um aumento de distorções
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associado com a tributação destes bens. A estrutura ótima é aquela que equilibra estes

dois efeitos e, portanto, no equilíbrio, haveria pouco ganho em tributar-se os

diferentes bens a alíquotas diferenciadas.

Não se pode, portanto, associar a tributação sobre bens exclusivamente com

critérios redistributivos pois uma combinação de restrições na forma de preferências

do consumidor e da implementação da estrutura de tributação sobre a renda pode

resultar em uma estrutura ótima com alíquota uniforme.

A introdução de uma estrutura ótima linear sobre a renda, sob determinadas

condições quanto às preferências individuais, gera uma estrutura ótima é de uma

alíquota uniforme dos impostos sobre os bens. E, neste caso, a estrutura ótima linear

sobre a renda, representada por transferências do tipo lump sum são instrumentos mais

eficientes como política redistributiva do que a tributação sobre bens com alíquotas

diferenciadas. Um caso específico de preferência em que a estrutura ótima caracteriza-

se por alíquotas uniformes é o sistema de despesa linear. Ou seja, neste caso, a

implementação de um adequado sistema de tributação sobre a renda poderia tomar a

imposição de tributos diferenciados supérflua no tocante à questão distributiva.

Portanto, de acordo com Atkinson e Stiglitz, as condições suficientes para a

uniformidade das alíquotas quando se introduz uma estrutura ótima linear sobre a

renda resumem-se à: 1 ) preferências idênticas entre os consumidores e estes se

diferenciam unicamente com relação aos salários; 2 ) preferências sejam representadas

por um sistema'de despesa linear.

Deaton (1979) generaliza este resultado e confirma que, dada uma estrutura

tributária linear ótima sobre a renda, a condição suficiente para o resultado de

otimalidade de alíquotas uniformes é que as funções de demanda dos consumidores

apresentem curvas de Engel lineares. Este resultado só se verifica quando os

consumidores têm preferências idênticas, diferenciando-se somente com relação aos

salários; e, ademais, quando bens e lazer são fracamente separáveis.

Modelos que relacionam a estrutura ótima de alíquotas com transferências

concedidas, de forma ótima, pelo governo no sistema de tributação sobre bens serão

analisados no próximo capítulo. É importante analisar o impacto que esta interrelação

entre as transferências de renda e o sistema de tributação sobre bens gera na estrutura

ótima de alíquotas.



2.3.2 Estrutura ótima de tributação. não-linear sobre a renda

Um caso. mais genérico. em que o problema da determinação. das alíquotas

ótimas da tributação. sobre bens é acompanhado po.r uma estrutura de tributação. ótima

não-linear sobre a renda é apresentado. por Atkinson e Stiglitz (1976). Sob a condição

de que as preferências entre bens e lazer sejam fracamente separáveis, a estrutura

ótima resultante caracteriza-se por uma alíquota uniforme, Segue-se a exposição do.

modelo.

O consumidor maximiza a sua função. de utilidade U h( Y, L) sujeito. a uma

restrição. orçamentária, A estrutura tributária da renda é determinada por:

Y(w) Z - T(Z), ( 2.3.25 )

em que, Y (w ) é a renda do. agente; Z = w L( w ) é a renda antes do. imposto; w é o.

salário. do. consumidor; L( w ) é o.número. dehoras trabalhadas; T ( Z) é o. imposto pago.

pelo. agente, sendo. uma função diferenciável e T' < 1; Y ( w ) é a renda final do.

consumidor. O valor de L (w) é tal que:

L (w) = O para w S w o ,

L (w) >O para w ~ w o . ( 2.3.26 )

A condição de primeira ordem do. problema do. consumidor neste caso.

restringe-se a:

(2.3.27 )

Diferenciando-se a renda e a função de utilidade do. consumidor com relação.

aos salários, obtém-se:

dY = L +
dw

dL
w-

dw
, dL )

T (L + w dw '

o.u,
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dY
dw

=(1- T')L + (1- T')wdL
dw

( 2.3.28 )

dU
dw (2.3.29 )

E, substituindo-se a condição de primeira ordem ( 2.3.27 ) na equação equação

(2.3.29), obtém-se:

dU
dw

') d Ld L= Uy(l - T wdw ="-»; +UyL(l - T')

(2.3.30 )

LU
A relação - __ L é o que interessa para se analisar a introdução de uma

w

estrutura tributária não-linear sobre a renda no problema de estrutura ótima de

tributação sobre bens. A restrição do consumidor com salário w passa a ser:

( 2.3.31 )

lembrando-se que q; = 1 + t , . A condição de primeira ordem do consumidor é dada

por:

(l+tj)(-UL)u.=
I w(l-T')

(2.3.32 )

Quanto à questão de diferença entre os agentes, assume-se um continuum de

indivíduos e os salários são distribuídos de acordo com uma função de distribuição

representada por F e normalizada F ( 00 ) = 1.

A restrição de receita do governo é:
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r. [ ~ l,x, + T ( w L )] dF = R o' (2.3.33 )

ou,

r. [ w L - ~ x, - R o ] dF = O . (2.3.34 )

Os autores adotam o método do princípio do máximo da teoria do controle

ótimo para a solução do problema de maximização. Assume-se que X2, ••• , Xn e L são

as variáveis de controle e U é uma variável estado. O bem xi depende de U, X2, ••• ,

Xn e L..

dU
Dado que dw

LU
__ L , o pro1blemade maximização da função de bem-

w

estar social ( W (U)) pode ser resolvido com o auxílio do hamiltoniano:

H = [w ( U) + .• (w L - ~ x, - R o ) ] f _ ç L~ L i = 2..... n

(2.3.35 )

em que f é a função densidade (f > O ) e ç (w) é o multiplicador de Lagrange

associado com a condição ( 2.3.30). As condições necessárias para que x, (i = 2•....

n} maximize H são:

w

i = 2•...• n

(2.3.36 )

As condições de primeira ordem da.maximização da utilidade individual são

dadas por:
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=
( 1 + ti)

( 1 + iJ (2.3.37)

Substituindo-se a equação ( 2.3.36 ) na equação ( 2.3.35 ), obtém-se:

= 'L Ui dlog (UiI UJ
Â wf dL (2.3.38 )

Pode-se, sem perda de generalidade, estabelecer que t] = O. Portanto, a

condição necessária para otimalidade é:

(2.3.39 )

Levando-se em conta que o bem 1 não é tributado, a estrutura ótima para ti

corresponderia um sistema de tributação sobre bens com alíquotas diferenciadas, que

são proporcionais à relação entre a variação da taxa marginal de substituição entre o

bem i e o bem 1 e a uma variação no consumo do lazer. Quando esta relação for igual

a zero, diz-se que a função de utilidade apresenta separabilidade fraca entre o trabalho

e todos os outros bens em conjunto. Como exposto na seção 2.2 deste capítulo, este

tipo de função utilidade (preferência) é adotada na maior parte dos estudos de funções

de demanda e de oferta de trabalho, Portanto, quando a variação da taxa marginal de

substituição entre o bem i e o beni} for independente do trabalho para todos os bens i

e}, o termo do lado direito da equação acima é zero. Com isso, levando-se em conta a

nonnalizaçãode ti = O,tem-se que ti = O, o que se permite concluir que uma estrutura

de tributação sobre bens não precisaria ser utilizada.

Portanto, pode-se dizer que as condições para que a estrutura de tributação

sobre bens ótima se caracterize por um sistema de alíquotas uniformes são as

seguintes: 1 ) consumidores têm preferências idênticas e se diferenciam somente com

relação aos salários; 2 ) separabilidade fraca entre bens e o lazer; 3 ) existência de um

imposto ótimo sobre a renda não linear. Este resultado mostra-se mais perspicaz do
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que o modelo anterior pois abrange um conjunto mais genérico de sistemas de

demanda em que pode-se descartar a suposição de linearidade das curvas de Engel.

2.4 Sistemas de equação de demanda e linearidade das curvas de Engel

Os sistemas de equações de demanda podem ser desenvolvidos a partir de dois

enfoques: especificação da função utilidade direta e especificação da função de

utilidade indireta. Este último enfoque foi a metodologia utilizada no primeiro

capítulo para a derivação do imposto ótimo e as equações de demanda são obtidas pela

identidade de Roy. No primeiro caso, isto é, com a especificação de função de

utilidade direta, .as equações de demanda são fornecidas pelas condições de equilíbrio

do problema de maximização do consumidor, juntamente com a sua restrição

orçamentária.

Um exemplo clássico de sistema de equação de demanda, bastante utilizado

em análises sobre a tributação ótima, é o sistema de despesa linear (ou sua

especialização homotética - o sistema Cobb ..Douglas). A função de utilidade direta

que gera este sistema é dada por: 15

n

U( x) = La, In (Xj - bj )
j= \

(2.4.1 )

em que Xj é a quantidade do bem i consumido; ai é a propensão marginal a gastar

como i-ésimo bem; b, é a quantidade dada de consumo de subsistência de cada bem

( commited ).

O sistema de despesa obtido, então, é:

n

qj x, = qj b, + a, (J.i - Lqkbk ),
k=\

para k = 1, ....n

(2.4.2 )

em que j.J é o total de despesa nos n bens; q;é o preçodeste bem; os parâmetros a; e b,

satisfazem as seguintes restrições:

15 Esta função utilidade é chamada de Klein-Rubin.
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n

L aj = 1;
1

x , >bj•

A função de utilidade indireta para o sistema de despesa linear é:

V(q,p) = (2.4.3 )

A interpretação do sistema de despesa linear ( Linear Expenditure System -

LES ), representado pela equação ( 2.4.2 ), pode ser descrita pelo fato que o

consumidor, em primeiro lugar, compra as quantidades de subsistência b, de cada um
n

dos bens. A parcela de L qj b, do total de despesa é gasta nestes consumos de
j~ 1

n

subsistência. O restante do total de despesa do consumidor, (p - L qj bj ) ,

j= 1

denominado de "renda supemumerário" é gasta entre os n bens de acordo com

proporções fixas de aj • Esta interpretação permite que a função de utilidade indireta,

representada na equação ( 2.4.3 ), tenha na "despesa real" um indicador de bem-estar.

Neste sentido, a utilidade seria uma função da despesa supernumerário deflacionada

por um índice de preço, que é calculado pela média geométrica ponderada dos preços,

tendo como ponderações as propensões marginais aj.16

Este sistema apresenta duas características importantes: assume separabilidade

aditiva entre os bens, isto é, Uij = 0, para i ;éj, e as curvas de Engel são lineares.

Curvas de Engel são funções que relacionam a quantidade demandada de equilíbrio de

cada bem com a renda, à preços constantes. Quando esta relação for constante, as

curvas de Engel são lineares. Naturalmente, estas curvas estão associadas à

elasticidade-renda que, no caso do sistema de despesa linear, é igual a propensão

marginal dividida pela propensão média a gastar.

A função Cobb-Douglas é uma especialização homotética do sistema de

despesa linear. Preferências homotéticas definem-se como uma transformação

monotônica de uma função homogênea de grau 1, no caso, o sistema de despesa
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línear.!" No sistema Cobb-Douglas, as curvas de Engellineares partem da origem e a

elasticidade-renda é unitária.

A especificação do sistema Cobb-Douglaspode ser obtida pelo sistema de

despesa linear, considerando que todas as quantidades de subsistência b, igualam-se a

zero. Portanto, o sistema Cobb-Oouglas é representado por:

para i = 1.....n

(2.4.4 )

em que ai é a propensão média de gasto do bem i. As funções de utilidade, direta e

indireta, assumem, respectivamente, a forma de:

n

U ( x) = La; In (Xi)
i= I

(2.4.5 )

V(q,pJ = (2.4.6 )

Embora; na ausência de uma estrutura tributária que envolva impostos do tipo

lump sum , o sistema de despesa linear não necessariamente implica em uma estrutura

ótima de impostos com uma alíquota uniforme, este sistema pode distorcer o

comportamento do consumidor de forma considerável.

As suposições de preferências separáveis e curvas de Engel lineares são

rejeitadas por testes empíricos, o que pode indicar que as condições que permitam a

uniformidade de alíquota do imposto ótimo são bastante restritas. Estudos empíricos

sugerem que estas hipóteses sejem rejeitadas.18

Alguns estudos empíricos utilizam uma generalização do sistema de despesa

linear em que as curvas de Engel não são lineares e denomina-se sistema de

16 Ver Siqueira (1998).
17 Ou seja, o sistema de despesa linear é uma função homogênea de grau 1 nos preços dos bens.
18 Ver Blundell e Ray (1984).
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preferências não lineares restrito (Restricted Non-linear Preferences System -

RNLPS ).19 Este sistema é representado por:

t (!k.J a b
k
).

k=1 P
( 2.4.7 )

Para simplificar a equação acima, define-se:

A equação ( 2.4.7 ) pode-se reescrita por:

n

Wj = zt bj + aj (I - ~>:b, ).
k=1

( 2.4.8 )

Nota-se a "semelhança" com o sistema de despesa linear, demonstrado na

equação ( 2.4.2 )?O O fator que difere o sistema RNLPS do sistema de despesa linear é

o parâmetro a. que permite incluir no sistema as hipóteses denão-separabilidade e

não-linearidade. Se a = 1, o sistema RNLPS transforma-se no sistema de despesa

linear ( LES ) e os parâmetros ai e b, têm a interpretação usual de propensão marginal

de gasto e de quantidade de subsistência, respectivamente. A função de utilidade

indireta do sistema RNLPS é dada por:

V(q,p)= ( 2.4.9 )

Este sistema de despesa é utilizado por Ray ( 198~a, 1986b, 1987) em

modelos empíricos para o cálculo da estrutura ótima de impostos indiretos com base

19 O termo 'restrito' é explicado pois este sistema de despesa é um caso específico de um sistema de
demanda mais genérico introduzido originalmente por Blundell e Ray ( 1984 ).
20 Comparar ( 2.4.8 ) com a eqação ( 2.4.2 ).
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de dados referente à Índia. Estes, entre outros modelos, serão o objeto de estudo do

terceiro capítulo.

2.5 Diferenças nas preferências dos agentes - efeitos demográficos

Os modelos de Atkinson e Stiglitz (1976, 1980) e de Deaton (1979)

pressupõem que os consumidores possuem dotações só de tempo e que as preferências

sejam idênticas entre eles. Os consumidores se diferenciam unicamente com relação

aos salários. Alguns modelos introduzem suposições em que se permite diferenças nas

preferências do consumidor. Estas diferenças estariam relacionadas com os efeitos da

estrutura familiar do consumidor na demanda.

Deaton e Stern (1986) desenvolvem uma análise em que se introduz o

pressuposto de variação nas preferências dos consumidores relacionada com as

características demográficas, mais precisamente, com a composição familiar dos

agentes. A economia se divide em grupos demográficos diferentes e cada grupo é

composto por agentes com preferências idênticas.

O modelo pressupõe que o governo conceda uma transferência de montante

fixo associada com as características demográficas para os agentes pertencentes a cada

grupo demográfico. Pressupõe-se que estas transferências sejam uniforme para os

agentes de um mesmo grupo e diferentes entre os grupos demográficos. Dado que

estas transferências sejam estabelecidas de forma ótima, duas condições são

necessárias para que a estrutura de tributação seja representada por uma alíquota

uniforme dos impostos. A primeira condição é que as demandas dos agentes sejam

representadas por curvas de Engel lineares e paralelas. Neste caso, as propensões

marginais a consumir de cada bem são constantes entre as rendas dos diversos

agentes, embora os interceptos das curvas possam variar. A outra hipótese que

condiciona a uniformidade das alíquotas refere-se à separabilidade entre bens e lazer.

A idéia é de que toda redistribuição desejável entre os diferentes grupos é

alcançada de forma mais eficiente pelo uso destas transferências diretas para os

agentes que são financiadas pela tributação uniforme sobre os bens. Portanto, não

haveria justificativa para que uma maior redistribuição fosse realizada por alíquotas

diferenciadas dos impostos sobre bens a partir do momento que todos os agentes têm a

mesma propensão de gasto para cada bem.

55



Diante da análise exposta até aqui, intui-se que questões de eficiência levariam

a uma tributação .sobre bens de necessidade enquanto que questões distributivas

indicariam que bens de luxo deveriam ser tributados.

Sob determinadas hipóteses de preferências e o estabelecimento, de forma

ótima, de uma transferência uniforme para os agentes, estes dois efeitos se cancelam e

o papel da tributação sobre bens se vincularia com a arrecadação de receita para

financiamento das transferências que agem como uma renda mínima relacionada com

a composição familiar.

O modelo desenvolvido por Ebrahimi e Heady (1988) estende a análise de

Deaton e Stem (1986) e realizam uma análise empírica com base de dados do Reino

Unido. Os autores (Ebrahimi e Heady ) apresentam um modelo analítico e um

quantitativo. No modelo analítico, derivam-se condições suficientes para a

uniformidade das alíquotas. Algumas diferenças são feitas em comparação com as

condições derivadas por Deaton e Stern (1986). A análise quantitativa tem como base

características demográficas publicamente observáveis que, no modelo, são

representadas pelo número de filhos por família.

Estes dois últimos modelos são interessantes pois agrega suposições em que a

demanda dos agentes econômicos variem de acordo com a composição familiar e

lidam com instrumentos de relevância empírica. Em alguns países, há existência de

programas de transferências realizadas pelo governo que estão associadas à

composição familiar. Um exemplo são os sistemas de racionamento ( ration system )

referentes, em especial, à bens de alimentação. A operacionalização destes sistemas

pode ocorrer pela venda de 'cupons' de alimentação para famílias que satisfaçam

certas exigências. Estes cupons são usados pelos agentes de forma que eles possam

comprar alimentos a varejo de forma mais barata. O preço de venda destes cupons

depende da renda e da composição de cada unidade familiar, Ou seja, basicamente,

este sistema de cupons consiste em um subsídio ad valorem sobre o consumo de

alimentos e a taxa à qual estes alimentos são subsidiados depende da renda de cada

unidade familiar. Outra forma de sistema de cupons é quando, em vez de 'vender' os

cupons, o governo "doa" cupons de um determinado valor, levando-se em conta que

as famílias satisfaçam certas condições. Desta forma, diante da doação recebida, a

família poderia consumir valores adicionais em bens alimentícios. Este sistema

assemelha-se portanto a um subsídio de montante fixo, exceto pelo fato de que estes
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bens não podem ser revendidos. Se a revenda destes cupons é permitida, do ponto de

vista formal, eles são idênticos à transferências de montante fixo concedidas pelo

governo.

Portanto, pode-se verificar que a estrutura ótima da tributação sobre bens pode

estar vinculada a diferentes instrumentos do sistema tributário e, com base nisto,

toma-se de fundamental importância analisar as interrelações entre partes diferentes

deste sistema. No contexto deste trabalho, pretende-se analisar a questão de que a

otimalidade da tributação sobre bens pode se vincular à existência de opções e de

escolha de políticas relacionadas a sistemas de transferências de governo para os

agentes econômicos. É extremamente importante analisar esta interdependência para

investigar tanto a disponibilidade de um amplo conjunto de instrumentos quanto como

se a utilização dos mesmo estão sendo realizados de forma adequada nos países.

Em especial, busca-se investigar a questão de subsídios e programas de

transferências relacionados com aspectos demográficos e suas implicações na

estrutura ótima de tributação. Alguns modelos do terceiro capítulo tratam desta

questão.
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3 - Aplicações da Teoria da Tributação Ótima sobre o Consumo

Este capítulo tem como objetivo apresentar uma resenha seletiva de aplicações

da teoria da tributação ótima sobre o consumo no cálculo de alíquotas de impostos

sobre bens e serviços. Serão apresentados modelos com base na experiência de

tributação sobre o consumo para a Índia e O Reino Unido.

A maior parte dos poucos estudos empíricos sobre a estrutura ótima de

..tributação indireta centraliza-se na questão da sensibilidade das alíquotas com relação

à variações nas especificações de demanda e na função utilidade. Como mencionado

no capítulo anterior, grande parte dos estudos utiliza o sistema de despesa linear para a

derivação da estrutura ótima de alíquotas dos impostos e, portanto, pressupõem

linearidade das curvas de Engel. Os modelos apresentadosileste capítulo utilizam uma

generalização do sistema de despesa linear ( LES ): o sistema de preferências não-

lineares restrito (RNLPS). Neste sistema, além da possibilidade de se desconsiderar a

suposição de curvas de Engel lineares, permite-se uma variação no grau de

separabilidade entre os bens ou, até mesmo, que não haja separabilidade entre estes.

Outra questão relevante para o cálculo da estrutura ótima de alíquotas, em que

há pouca evidência empírica, é quanto à presença de variáveis demográficas nos

sistemas de demanda. Diversos estudos sobre estes sistemas indicam que fatores

demográficos e, mais precisamente, a composição familiar são extremamente

influentes nos modelos de despesa dentro do contexto de um sistema completo de

demanda. I A presença e o consumo dos filhos de um casal são fatores extremamente

importantes e que alteram .de forma significativa o comportamento de demanda e de

despesa da família. O cálculo da estrutura ótima de alíquotas depende crucialmente da

estimação das elasticidades-preço e de despesa e estas são sensíveis à variáveis

demográficas e na forma como se inserem na função utilidade. A magnitude e

natureza desta sensibilidade é um fator que só pode ser verificado sob investigação

empírica. Neste contexto, é importante analisar as implicações de uma generalilzação

demográfica do sistema de demanda na estrutura ótima de alíquotas.

1 Com relação aos estudos que analisam efeitos demográficos nos sistemas de demanda, ver: Mc
Clements (1977), Pollak e Wales (1981), Ray (1980, 1982), Ray (1983), Ray (1985) e Jorgenson e
Slesnick (1987).
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o primeiro. modelo apresentado neste capítulo abrange uma estimação das

alíquotas ótimas e avalia o impacto redistributivo ocasionado pela tributação sobre

bens e serviços na Índia. Formas alternativas de sistemas de demanda são utilizadas

para testar a hipótese de linearidade das curvas de Engel e suas implicações na

estrutura ótima de alíquotas. A motivação desta análise provém do fato de que a

tributação sobre bens e serviços deste país é uma importante fonte de receita tributária

em comparação com a tributação sobre a renda. Há diversos argumentos para esta

forte dependência do governo na tributação sobre bens, sendo que entre os que mais se

destacam são relativos à questões administrativas e políticas. Busca-se, portanto,

analisar esta característica, bastante presente em países sub-desenvolvidos, de forma

quantitativa, verificando até que ponto são os beneficios gerados para a população

indiana, em sua maior parte com níveis de renda abaixo do mínimo de subsistência.

A segunda seção deste capítulo apresenta modelos que incorporam variáveis

demográficas no sistema de demanda para a derivação da estrutura ótima de alíquotas

com base de dados referente ao Reino Unido. Como exposto no penúltimo parágrafo,

as variáveis demográficas são extremamente importantes na análise da estrutura ótima

de alíquotas. A relevância de se incorporar efeitos ocasionados pela presença, pelo

número e pelo consumo de filhos em uma família se adequa com a experiência de

alguns países europeus que realizam esquemas de transferência aos agentes

econômicos em função destas variáveis. Exemplos deste tipo de subsídios são os

beneficios para os filhos de um casal ( child benefits ) ou um sistema de cupons para

bens alimentícios (food rations ). Os modelos que incorporam estas formas de

transferências são interessantes pois permitem uma maior ligação entre o

comportamento efetivo da demanda do consumidor e a prática de políticas

relacionadas às características inerentes na composição demográfica.

Dois modelos serão apresentados. O primeiro pressupõe que o governo

concede transferências na forma de subsídios de acordo com o consumo de cada

criança de uma família. No segundo modelo, as transferências são realizadas

basicamente em função do número de filhos e da faixa etária dos mesmos.

Ebrahimi e Heady ( 1988 ) ressaltam a importância da composição familiar

para o esboço de um sistema tributário pois argumentam que famílias com amplo

número de filhos podem ser uma causa significativa de pobreza. E, além disso,

composições familiares diferentes apresentam comportamentos de demanda, também,
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diferentes. Uma variação nas alíquotas de impostos sobre os bens, portanto, afetaria a

distribuição de renda real entre as famílias. Tais fatores levantam questões como a

possibilidade de redistribuição de renda por uma redução de alíquotas de impostos

sobre bens que têm ampla representatividade em famílias de baixo poder aquisitivo.

3.1 - Cálculo das alíquotas ótimas e impacto redistributivo: caso da Índia

Ray (l986a) realiza um estudo econométrico sobre a estrutura ótima de

impostos sobre bens para a Índia. O critério de otimalidade assume uma interpretação

diferente da usual pois as alíquotas ótimas estão estritamente condicionadas a uma

configuração particular de níveis de preços e de despesa observados em um dado

período?

O estudo consiste na verificação da sensibilidade das alíquotas ótimas

estimadas com relação à formas funcionais alternativasde demanda e com relação à

variação no coeficiente de 'aversão de desigualdade social' do governo. Buscou-se,

ainda, avaliar os impactos redistributivos da tributação sobre bens de acordo com as

alíquotas estimadas e com a especificação de demanda. Os sistemas de demanda

utilizados para o estudo foram o sistema de despesa linear ( LES ) e o sistema de

preferências não-lineares restrito ( RNLPS ). No primeiro sistema, pressupõe-se

separabilidade aditiva e curvas de Engel lineares. O segundo sistema é uma

generalização do primeiro de forma que as curvas de Engel não sejam lineares e não

haja separabilidade nas preferências.

Um pressuposto do modelo é a separabilidade fraca entre bens e lazer. Esta

suposição é adotada por causa da ausência de dados sobre salários e rendimentos do

consumidor, o que tornou necessário a imposição da demanda condicionada na

despesa total de bens e nos preços, sem relacionar-se com a oferta de trabalho. A

tributação da renda é desconsiderada e os impostos são repassados integralmente aos

consumidores.

2 O cálculo de alíquotas ótimas, na interpretação "correta", teria como base um algoritmo de simulação
que calcularia, simultaneamente, o valor ótimo dos níveis de preços, de despesa e das alíquotas. Por
razões de com:plexidade computacional, o autor não adotou este método. Em vez disso, baseou-se em
níveis efetivos de preços do consumidor e de despesas. Entretanto, em Murty e Ray (1989), o cálculo
das alíquotas é realizado com base em um algoritmo de simulação.
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As alíquotas ótimas são estimadas com base em um sistema de equações e de

parâmetros que envolve o problema de maximização de uma função de bem-estar

social, na forma de Bergson-Samuelson, como função das utilidades individuais. A

demanda do consumidor é função dos preços e da renda que, desconsiderando a

. existência de poupança na economia, é· igual à despesa agregada individual. O

problema está sujeito à restrição de receita do governo. Os parâmetros a serem

estimados são as alíquotas dos impostos, XI' e o 'custo' social, em termos de bem-

estar, da arrecadação de uma unidade extra de receita, representado pelo parâmetro À.

As equações estimadas referem-se às condições de primeira ordem da extensão do

modelo de Ramsey para uma economia com H consumidores, descrita no modelo de

Diamond e Mirrlees, isto é:3

k= 1•.•. .n

( 3.1.1 )

R =
n HL L t,

i = 1 h = 1

( 3.1.2)

lembrando-se que,

H'e

O termo t; refere-se ao imposto sobre o bem i pago por unidade de preço do

consumidor t; = t i / qi' Assumindo-se •que a receita do governo ( R ) seja fixada

exogenamente pelo governo, o sistema de equações acima (com n + 1 equações) é

estimado para que se tenha solução (ri , À ) para as ( n + 1 ) incógnitas em um dado

período (1973-74). Os dados relacionados à demanda individual (x: )e à demanda

agregada do bem k (Xk) são diretamente observáveis; os dados sobre a utilidade

3 Ver as equações ( 1.3.2) e ( 1.3.5) na seção 1.3 do primeiro capítulo.
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marginal social da renda para o consumidor h ( P h ) e sobre as derivadas das

t3 x~
demandas com relação ao preço ( ~ ) não são observáveis. Neste último caso, o

{/qk

sistema de demanda especificado é crucial para a sua determinação.

Definição de f3 h

A utilidade marginal social da renda, ph , é endógena ao sistema. Lembrando-

se que a definição do parâmetro ph é:4

P h = ah ( 3.1.3 )

em que W ( . ) é a função de bem-estar social do governo; Vh é a função de utilidade

indireta do h-ésimo agente e ex h é a utilidade marginal da renda do mesmo.

Este parâmetro é endógeno no sistema. O autor utiliza um método, introduzido

por Atkinson ( 1970 ), para que o parâmetro possa ser fixado exogenamente de forma

que a utilidade do agente seja função de sua renda. Portanto, dada uma função de

utilidade na forma CES :

vh=K[Phl-S

-1,
l-e

para E*I, ( 3.1.4 )

vh = K log z, h , para E = 1. (3.1.5 )

em que E 2! O é necessário para que a função de utilidade satisfaça as propriedades de

concavidade. A constante K é positiva e .u h é a despesa agregada do consumidor h

(supostamente igual a sua renda). Supondo que a função de bem-estar social é aditiva,

. o W 1 " ph fi d . dou seja, t3 Vh = , o parametro ica etenruna o por:

4 A utilidade marginal social da renda pode ser vista na equação ( 1.3.7 ), seção 1.3, do modelo de
Diamond e Mirrlees.
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( 3.1.6 )

Desta forma, os consumidores são 'ordenados' de acordo com o nível de suas

despesas agregadas. Feita a normalização de que fJ 1 = 1 para o consumidor mais

pobre da amostra, segue-se que:

(3.1.7 )

Portanto, pode-se obter a utilidade marginal social da renda pode ser descrita
comor'

( 3.1.8 )

o parâmetro E refere-se ao nível de aversão de desigualdade do governo. Esta

preocupação por equidade está expressa na função de bem-estar social. Na medida em

que J.l h aumenta com relação a J.l 1 , fJ h decresce de forma monotônica à taxa E. OU

seja, quanto maior for a despesa agregada do consumidor com relação à despesa do

consumidor hipotético, h = 1, menor é a sua utilidade marginal social.

Estimação das Elasticidades

A estimação das elasticidades-preço, como mencionado no início desta seção,

depende da especificação dos sistemas de demanda. Os dois sistemas utilizados na

análise são o sistema de despesa Linear e o sistema de despesa não-linear restrito As

especificações de ambos os sistemas, apresentadas com maior detalhe na seção 2.4 do

segundo capítulo, são:

a. sistema de despesa linear (LES):

( 3.1.9 )

S É importante refrísar que o termo 'renda' é equivalente à 'despesa agregada do bem' pois ignora-se
poupança no modelo.
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lembrando-se que x, é a demanda do bem i pelo consumidor, qi é o preço do bem; ai é

éJ q. x.
a propensão marginal a gastar com o i-ésimo bem ( éJ '# 1 ). Os dados necessários

para estimação das elasticidades são obtidos por este último parâmetro.

b. sistema de despesa de preferências não lineares restrito ( RNLPS ):

a a

= (;') b, + ai ( 1 - L(;') b.). ( 3.1.10 )

Lembrando-se que se a = 1, o sistema RNLPS transforma-se no sistema de

despesa linear ( LES). Se a ~ 1, a curva de Engel estimada não é linear.

Base de Dados e Estimação

A base de dados do estudo relaciona-se à séries temporais obtidas em

pesquisas de orçamento familiar referentes a India urbana/' Obtidas as informações

necessárias sobre as elasticidades e calculado o ph, as alíquotas foram estimadas com

base em informações cross-section de despesa de um dado período ( 1973-74). A

despesa foi desagregada em nove categorias ( n = 9) : 1 - cereais; 2 - leite e

derivados; 3 - óleos comestíveis; 4 - carne, peixe e ovos; 5 - açucar e chá; 6 - outros

produtos alimentícios; 7 - vestuário; 8 - combustível e energia; 9 - outros bens não-

alimentícios. Nesta última categoria estão incluídos itens como bens e serviços

relacionados com medicamentos, itens de higiene pessoal, educação, transporte e

recreação.

Os agentes na economia estão subdivididos em oito grupos segundo à classe

de despesa. Todos os agentes de uma mesma classe são considerados idênticos de

forma que o comportamento de cada grupo é descrito como um 'agente

representativo' . Portanto, a estimação foi feita para oito classes de despesa ( H = 8 ).

6 As elasticidades-preço foram estimadas com base em 60 observações.
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Resultados

Sistemas de Despesa:

Os resultados da estimação feita para os sistemas de despesa implicam que a

restrição de que a = 1 para o sistema LES é fortemente rejeitada. Tal fator indica que

o cálculo das alíquotas, com base neste sistema, pode estar equivocado. Há extrema

sensibilidade dos coeficientes a; e b, ao se desconsiderar as suposições de linearidade

e separabilidade (do sistema LES), sugerindo que o cálculo de alíquotas ótimas seja

mais consistente com base num sistema mais geral (como é o caso do sistema

RNLPS).

As estimativas dos parâmetros a; e b, para os dois sistemas, LES e RNLPS ,

são apresentados na tabela 3.3.7

Alíquotas:

A tabela 3.1, apresentada na página seguinte, demonstra os resultados da

estimação realizada para as alíquotas ótimas ( tj ) e para o parâmetro À, de acordo

com a especificação de demanda e com níveis alternativos de 'aversão de

desigualdade' ( s).8

7 Até aqui, a análise restringe-se somente às estimativas feitas para a India urbana.
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Tabela 3 1 Estimativas de t I e À.
Niveis de Aversão de Desigualdade

Categorias: Parâmetros Sistema de (s)
Demanda e =0,1 e = 1.5 e = 5,0

l.cereais 1; LES 0,139 - 1,569 - 2,222

RNLPS 0,143 - 0,999 - 1,643

2.leite e 1; LES 0,033 0,594 0,847
derivados

RNLPS 0,039 0,528 0,875

3.óleos 1; LES 0,748 1,379 1,720
comestíveis

RNLPS 0,683 0,914 1,167

4.carne, peixe, ~ LES 0,773 1,771 2,246
ovos

RNLPS 0,845 1,547 2,087 I

5.açucar e chá 1; LES 0,023 0,246 0,370

RNLPS 0,053 - 0,087 - 0,110

6.outros 1;; LES 0,135 0,515 0,608
alimentos

RNLPS 0,155 0,298 0,302

7.vestuário t; LES - 0,029 0,538 - 0,730

RNLPS - 0,050 0,558 - 0,854

8.combust. e 1; LES 0,068 0,215 0,261
energia

RNLPS 0,105 - 0,216 - 0,409

9.outros 1; LES - 0,078 0,396 0,576

RNLPS - 0,101 0,342 0,592

À. LES 1,590 0,236 0,070
RNLPS 1,667 0,191 0,050

Fonte: RA Y (1986a), tabela 2.

Os resultados apresentados mostram que, para baixos valores do parâmetro 8,

as alíquotas mostram-se bem pr6ximaspara as duas especificações de demanda. Com

8 A tabela aqui apresentada é um resumo dos resultados obtidos. Mostra-se apenas 3 níveis de 'aversão
de desigualdade'. O estudo original apresenta resultados para s = 0,5 e & = 3,0. Ver: Ray (1986a),
tabela 2, pág, 264.
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relação à categoria dos cereais, nota-se que na medida em que a aversão de

desigualdade ( E ) aumenta, a alíquota positiva é substituída por um subsídio (que

aumenta em magnitude).

Em contrapartida, para altos níveis de aversão de desigualdade ( E ), os dois

sistemas apresentam resultados bastante diferentes, sendo que em dois casos as

estimativas das alíquotas diferenciam-se não só em magnitude absoluta como também

em sinal. Para e = 5, isto é, considerando que o governo tenha objetivos rawlsianos, o

sistema LES 'fornece' alíquotas muito altas para categorias como açucar e chá ( 5 )

e combustível e energia ( 8 ). Entretanto, o sistema RNLPS indica que estes bens

seriam subsidiados.

O principal resultado desta estimação é a extrema sensibilidade das alíquotas

para os sistemas de demanda especificados em relação à altos níveis de 'aversão de

desigualdade'. Tal fator pode ser um indício de que as elasticidades-preço calculladas

são altamente sensíveis quando se altera a suposição de linearidade das curvas de

Engel.

Conclui-se portanto que, para baixos níveis de aversão de desigualdade, as

alíquotas 'ótimas' indicam relativa robustez para os sistemas de demanda, enquanto

que para níveis altos de e , há muita sensibilidade entre as alíquotas e os sistemas

especificados. Este resultado pode significar que há uma conexão entre o parâmetro de

aversão de desigualdade ( s) e o parâmetro de não-linearidade a.
Murty e Ray (1989) aprimoram o procedimento de derivação das alíquotas

ótimas sobre bens, levando-se em conta a interdependência entre as alíquotas e as

sensibilidades dos níveis de preço e despesa. O método de cálculo adotado baseia-se

em um algoritmo que depende do custo social marginal social de arrecadar uma

unidade extra de receita por se tributar o i-ésimo bem, isto é, do.parâmetro 1...9 Se I.. i

'* I.. i » a função de bem-estar social pode ser elevada pela redução de alíquotas para

bens que tenham valores de I.. mais altos do que a média dos I.. is e pelo aumento de ,

alíquotas nos outros bens até que os parâmetros I.. is sejam iguais para todos os bens,

9 Este parâmetro refere-se ao multiplicador de Lagrange do problema de maximização da função de
bem-estar social sujeita à restrição. do governo.



isto é, quando as alíquotas forem ótimas.10 Os autores mostram que este procedimento

assegura a neutralidade de receita do governo.

O cálculo das alíquotasótimas com base neste procedimento iterativo foi

realizado para a Indiarural e utilizou-se a mesma desagregação de nove categorias de

bens e as estimativas dos sistemas LES e RNLPS , demonstradas anteriormente. O

resultado sugere que as alíquotas são diferenciadas, havendo semelhança com o

resultado obtido do cálculo de alíquotas ótimas condicionadas, apresentado na tabela

3.1. Uma comparação dos resultados pelos dois métodos de cálculo das alíquotas

sugere que as alíquotas ótimas condicionadas podem ser uma aproximação razoável

das alíquotas· ótimas não-condicionadas, ernque o cálculo abrange uma certa

complexidade. Vale ainda ressaltar que as diferenças entre as duas estruturas de

alíquotas ótimas (condicionada e não-condicionada) para determinadas categorias de. ,

bens pode ser reflexo das diferenças inerentes no comportamento de despesa entre as

duas regiões, Índia urbana e Índia rural.

Impacto Redistributivo

O impacto redistributivo do imposto ótimo estimado émedido de acordo com

a relação entre o total de impostos pagos pelo consumidor ea despesa do mesmo.'!

Considerando-se que Th seja o total de impostos sobre bens pagos pelo consumidor

h, tem-se:

(3.1.11 )

Supondo que o orçamento público seja equilibrado, tem-se:

( 3.1.12 )

Esta suposição implica que este tipo de tributação funciona meramente como

um mecanismo redistributivo entre os vários agentes da sociedade. Ou seja, o

10 Para uma análise pormenorizada deste método de cálculo e dos resultados obtidos, ver: Murty e Ray
(1989). .
11 O mecanismo redistributivo segundo os sistemas de demanda desenvolvido no modelo segue
procedimento introduzido por Sah (1983).
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mecanismo redistributivo é feito de forma que a tributação sobre bens seja utilizada

puramente para assegurara transferência do poder de consumo do rico para o pobre.

Com relação ao sistema de despesa linear, descrita na equação ( 3.1.9 ), a

equação (3.1.12) pode ser descrita como:

(3.1.13 )
n

ou,

(3.1.14 )
n

lembrando-se que f.l h é a despesa do h.;.ésimoagente e que f.J =
média.

L f.J h é a despesa
H

o ganho da redistribuição, medido em termos proporcionais, para o

consumidor h proveniente da tributação sobre bens é dado por:

( 3.1.15 )

o sinal negativo para Th , na equação ( 3.1.15 ), indica o ganho proveniente da

'redistribuição' via a tributação indireta para o consumidor h.

Considera-se que - TI mede o impacto redistributivo para o agente que esteja

em pior situação econômica (h = 1 ), com nível de despesa f.l I .0 ganho máximo, em

termos proporcionais, proveniente da redistribuição, considerando o sistema de

despesa linear, para este agente é:

(3.1.16)

Para o consumidor médio, com despesa J.1 , não haverá nem ganho nem perda

líquida da tributação indireta. Se J.1 1 > J.1, ou seja, se a despesa agregada do

consumidor que estiver em pior situação for maior do que a despesa média, ele

incorrerá numa perda líquida de renda real.
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Com relação ao sistema RNLPS, a estrutura da redistribuição é semelhante-V

- (J.i* )= L ti ai -. -a - 1 ,
I jJ J

(3.1.17)

sendo que, J.i. =

A suposição de orçamento equilibrado da tributação indireta é um tanto forte

para países em que impostos indiretos são a maior fonte de receita (como é o caso da

Índia e do Brasil). Mesmo levando-se em conta este aspecto, o autor só verificou os

efeitos do mecanismo de redistribuição para este caso, o que implica num viés para

cima da redistribuição estimada. A tabela 3.2 mostra os resultados do impacto

redistributivo, de acordo com diferentes níveis de aversão de desigualdade, gerado

pela estrutura de alíquotas ótimas estimadas para o consumidor em pior situação

social ( h= 1 ):

Tabela 3.2 Impacto Redistributivo ( - TI/~Il
Nível de Aversão de Desigualdade c)

s= 0,1 s = 1,5 t=5,0
LES RNLPS LES RNLPS LES RNLPS

0,070 0,070 0,343 - 1,13 0,447 - 1,80

Nota. resultados obtidos somente para a India urbana
Fonte:Ray, R. (I 986a), tabela 3.

o impacto redistributivo das alíquotas ótimas estimadas mostra-se modesto

para ambos os sistemas de demandas especificados. Os cálculos para o impacto

redistributivo foram realizados para o agente hipotético ( h = 1 ) de forma que a sua

despesa fosse igual a metade da média amostrai, isto é, J.i J = t J.i •

Para o caso LES, o ganho real de renda mostra-se significativo só para níveis

altos de 'aversão de desigualdade' (E = 1,5 e E = 5,0), isto é, para níveis rawlsianos.

12 Ver equação (3.1.10), nesta mesma seção, para a especificação do sistema RNLPS.
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Impacto Redistributivo - Índia Urbana e Índia Rural

Num outro estudo, RAY(1986b) mostra o impacto redistributivo da tributação

sobre bens para os dois sistemas especificados acima ( LES e RNLPS), tanto para a

Índia urbana quanto para a região rural.

As estimativas dos parâmetros dos sistemas de demanda ( a, , b, e a ) são

apresentadas na tabela 3.3, na página seguinte. A suposição de linearidade do sistema

LES é rejeitada, em favor do sistema RNLPS, pois o parâmetro a diferencia-se

bastante da unidade (tanto na área urbana quanto na rural). Há diferenças

significativas entre as estimativas do sistema LES e RNLPS.
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Tabela 3.3 Estimativas dos parâmetros de demanda (com erros padrão) - Índia

Rural Urbana
Parâmetros RNLPS LES RNLPS LES

OJ 0,020 (0,045) 0,270 (0,010) -0,535 (0,089) 0,096 (0,008)
02 0,185 (0,012) 0,117 (0,003) 0,246 (0,018) 0,127 (0,002)
aJ 0,030 (0,002) 0,030 (0,001 ) 0,015 (0,006) 0,035 (0,001)
04 0,035 (0,002) 0,030 (0,001 ) 0,051 (0,004) 0,038 (0,001)
Os 0,052 (0,003) 0,038 (0,001 ) 0,017 (0,005) 0,028 (0,001 )
a6 0,110 (0,010) 0,125 ( 0,005 ) 0,204 (0,022) 0,179 (0,006 )
07 0,203 (0,016) 0,124 (0,004) 0,217 (0,020) 0,092 (0,003)
08 0,011 (0,006) 0,042 (0,001 ) - 0,018 (0,010) 0,046 (0,001 )
bJ 1,500 (0,150) 4,225 (0,121 ) 0,752 ( 0,067 ) 4,281 (0,104)
b2 0,120 (0,025 ) - 0,091 (0,042) 0,113 ( 0,021 ) - 0,297 ( 0,058 )
bJ 0,072 ( 0,005 ) 0,116 (0,008 ) 0,074 ( 0,005 ) 0,171 ( 0,015 )
b4 0,057 ( 0,005 ) 0,71 (0,008 ) 0,053 ( 0,005 ) 0,042 ( 0,013 )
bs 0,061 (0,007 ) 0,053 (0,012 ) 0,059 ( 0,004 ) 0,141 (0,018)
b6 0,361 (0,027 ) 0,701 (0,045 ) 0,293 ( 0,024 ) 0,457 ( 0,089 )
b7 0,119 (0,028 ) -0,115 ( 0,052 ) 0,050 (0,018) -0,417 ( 0,057 )
b8 0,214 (0,021 ) -0,589 (0,016 ) 0,141 ( 0,009) 0,540 ( 0,022 )
b9 0,252 ( 0,049 ) - 0,077 ( 0,103 ) 0,255 ( 0,068 ) - 1,258 ( 0,226 )
a. 0,435 ( 0,043 ) 1,0 0,236 ( 0,025 ) 1,0

Nota: A estimação dos parâmetros foi realizada de acordo com base de dados de séries temporais coletadas de pesquisa de
orçamento familiar, separadamente, para a India Urbana e India Rural, no período 1953-54 a 1973-74. A desagregação de
despesa do consumidor foi feita em nove categorias, já descritas anteriormente.
Fonte: Ray (1986b), tabela 1.

A avaliação dos efeitos redistributivos foi realizada com base em alíquotas

efetivas dos impostos sobre bens em conjunto com as estimativas dos parâmetros do

sistema de demanda, mostradas na tabela 3.3.13 Os cálculos foram realizados com base

em dois níveis de despesa ( 20 rúpias e 50 rúpias) que correspondem aos agentes

situados no trigésimo percentil inferior da distribuição de despesa. Os resultados para

os dois sistemas especificados são mostrados na tabela 3.4.

13 As estimativas das alíquotas efetivasforam realizadar por Ahmad e Stern ( 1983 ).
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Tabela 3.4 Impacto Redistributivo ( - TI / J.lI )
Nível de Despesa Iadía Rural India Urbana

(rúpias)
LES RNLPS LES RNLPS

Rs.20 0,105 - 0,031 0,220 - 0,038
Rs.50 0,004 - 0,039 0,037 - 0,041

; ,

Fonte: Ray, R. (1986b), tabela 2, pág.282.

3.2 Efeitos demográficos na estrutura ótima de alíquotas - Reino Unido

Uma prática prevalecente em diversos países europeus são os esquemas de

transferências .associados com o número de filhos e o consumo destes em cada

família. Estas transferências diretas, concedidas pelo governo, geralmente, assumem

duas formas: subsídio específico e subsídio ad valorem. No primeiro caso, concede-
l' -tI.

se um beneficio direto, a um determinado valor fixo, ,P9T cada criança da família. A

outra possibilidade de transferências relacionadas com a composição familiar é a

implementação de um subsídio baseado no consumo das crianças e sua taxa é

proporcional ao preço do bem consumido pelas mesmas. O Reino Unido adota uma

combinação destas duas formas de transferências.

Segundo Ray (1989), há um forte argumento de equidadea favor desta prática

pois crianças demandam relativamente muito mais bens de necessidade do que bens

de luxo ou semi-luxo. E, como os bens de necessidade têm uma ampla representação

na despesa total das famílias de baixa renda, os esquemas de subsídios atenuariam o

custo das crianças para as famílias mais pobres.

O modelo apresentado a seguir pressupõe que os subsídios estão relacionados

com o consumo das crianças. O outro modelo apresentado, de Ebrahimi e Heady

(1988), pressupõe um subsídio relacionado com o número de filhos e com a faixa

etária dos mesmos.
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3.2.1 Subsídios relacionados com o consumo das crianças: modelo de Ray

Um estudo empírico sobre as implicações ocasionadas na estrutura de

tributação ótima devido à introdução de efeitos demográficos na demanda do

conswnidor é realizado por Ray (1989). A análise tem como base dados observados

no período de 1967 a 1985 para o Reino Unido.

O modelo busca identificar a sensibilidade das alíquotas ótimas de impostos

sobre bens diante da presença de filhos na composição familiar, do consumo destes e

o modo pelo qual estas variáveis demográficas são modeladas na função utilidade.

Busca-se, ainda, verificar a natureza e a magnitude da variação das alíquotas com

relação à taxa de subsídio implementada.

O modelo pressupõe que o governo conceda um subsídio relacionado com o

consumo de cada criança em uma família. Há dificuldades de implementação desta

forma de subsídio pois o consumo de cada criança não é uma variável de fácil

observação. A utilização de escalas de equivalência, que são amplamente disponíveis,

resolve esta complicação pois possibilita relacionar o consumo das crianças de cada

família com o consumo agregado familiar.

Escalas de equivalência são uma forma de ajustar as rendas dos diferentes

agentes econômicos, representados por famílias, em valores comparáveis. As causas

típicas de diferenças entre os agentes baseiam-se na composição familiar, isto é, no

número de adultos e no número e faixa etária de seus dependentes. As características

relevantes destas diferenças são chamadas de variáveis demográficas. Escalas de

equivalência são importantes, portanto, pois ajustam estas diferenças de modo que a

comparação entre a renda e conswno das unidades familiares seja possível.

No caso do presente modelo, a fórmula para o cálculo das alíquotas e dos

subsídios pode ser operacionalizada, via uso de escalas de equivalência, de modo que

a estrutura de tributação ótima dependa unicamente de variáveis observadas.

A introdução de variáveis demográficas no modelo implica em uma ,

generalização da fórmula de Ramsey para a derivação das alíquotas ótimas. Um

sistema de demanda demográfico é incorporado no modelo e especificações f
alternativas deste sistema são utilizadas para se avaliar a sensibilidade das alíquotas

com relação aos sistemas de demanda.
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Generalização da estrutura ótima de alíquotas

A função de utilidade indireta do indivíduo assume a forma de Barten (1964):

( 3.2.1 )

Esta função é definida sob preços normalizados e salários normalizados:

• h - h • h - h h ti t O I'· h •q - qj m j e qo - qo mo, respec rvamen e. s sa anos, qo' vanam entre os

agentes e Ih é a renda total do consumidor. O coeficiente m jh define-se como a

escala de equivalência específica do bem i, relevante para o agente h, e o coeficiente

m: é a escala de equivalência para o lazer. Uma hipótese do modelo é a

separabilidadeentre bens e lazer. Vale ressaltar que a unidade de análise neste

modelo, isto é, o agente representativo é a família ( h ).

A forma de subsídio relacionado com o gasto do consumo das crianças

pertencentes à família h, representada por uma transferência G h, e concedida pelo

governo ao agente h resume-se a:

n

G h = L S j .xj
hC

, ( 3.2.2 )

em que Si é o subsídio por unidade de consumo de cada criança do bem i, e xj

hC é o

consumo agregado do bem i pela criança pertencente à família h. Assume-se que Si

seja fixado exogenamente pelo governo.

O governo maximiza a função de bem-estar social:

( 3.2.3 )

sujeita à seguinte restrição:

n H

s , = L L t, xj
h

; =1 h = I

n H
~ ~ Xhc.t..J .t..J S j I

j = I h = I
( 3.2.4 )
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o problema de maximização, expresso em termos de Lagrange, é:

n H
L = W (V 1(.,G 1)... V h (., G h )) + Â (L L I i X Ih

i = I h = I

( 3.2.5 )

Seguindo o procedimento do modelo de Diamond e Mirrlees, a solução deste

problema de maximização é obtida pela diferenciação de L com relação à Ik • A

condição de primeira ordem é dada por: 14

n

L li S ik
I = I

n

L = - (
i = I

k= 1, 000' n

(3.2.6 )

em que, b é a média da utilidade social marginal líquida da renda do agente h;, ,j

Sik e S:k referem-se às médias das derivadas do efeito-substituição de Slutsky,

S:k e S:kc ,para a família e para criança, respectivamente;
H

LX:
h = 1 ,= --e
H

,/el-:
I~~i/.'

a média não-ponderada da demanda do bem k dos h-ésimos agentes

e %k é a média ponderada do bem k e tem como ponderação:

8 h =
b

H b ( 3.2.7 )

14 Ver na seção 1.3, do primeiro capítulo, o modelo de Diamond e Mirrlees e na seção 2.2, do segundo
capítulo, o modelo de Atkii1son e Stiglitz. É interessante analisar esteúltinio modelo pois incorpora-se
uma forma de transferência de renda. Nestes modelos, o conceito de utilidade marginal social líquida da
renda está bem explicitado.
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o termo Ckh = é a proporção do consumo do k-ésimo bem pela

criança em relação ao consumo total deste bem pelo agente h. O termo

"s.Ô xr:L.J , ,
i& =h é o gasto com consumo extra por criança como consequência

da receita dos subsídios recebidos para as crianças e c k e X Ic refere-se ao

consumo médio de c k h e h X: para todos os agentes h.

A estrutura ótima de alíquotas, representada pela equação ( 3.2.6 ) , é um

sistema com n equações simultâneas não lineares e n incógnitas ( ti). Como as

alíquotas ( ti), os preços e as quantidades são interdependentes, a solução deste

sistema requer métodos não-lineares. Além deste fator, como mencionado na

introdução desta seção, o consumo infantil em cada família não é uma variável

diretamente observada. O uso de escalas de equivalência é o método utilizado para

solução deste problema.

A metodologia introduzida por Barten (1964) para o cálculo de escalas de

equivalências tem como base o problema de otimização do consumidor. Considera-se

que a demanda da unidade de análise do modelo, isto é, da família h, subdivide-se em

demanda dos adultos ,X: ,e das crianças, X: :

X = X: + X:h h h ( 3.2.8)

A função de despesa do agente h é determinada por:

Eh ( U, q, z) = ER ( U, q) + Ehc (U, q, z ) , (3.2.9 )

em que U, q e z são a função de utilidade direta, o preço do bem e a variável

correspondente ao número de crianças por família, respectivamente. A função de

despesa E R ( U, q) designa-se como uma função referente a uma família composta

unicamente por um casal, sem filhos. Portanto:
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Eha(U,q) = Eh(U,q,z = O) = ER(U,q). ( 3.2.10)

Por definição, a escala de equivalência geral é dada por:

mOh =
Eh ( U, q, z)
ER(U,q) ( 3.2.11 )

Substituindo a equação ( 3.2.11 ) na equação ( 3.2.9), tem-se que:

1= (1 - -- )Eh
m Oh

( 3.2.12 )

Os efeitos-substituição para Ehc e Eh , considerando que mOh é um

coeficiente livre de preços, são determinados por:

(3.2.13)

1
em que f// o h = 1 - -- ;

m Oh
S h c

ik

Com base nesta metodologia de escalas de equivalência, a estrutura ótima de

alíquotas, baseada em variáveis não observadas, representada pela equação ( 3.2.6 ),

pode ser transfonnadanuma estrutura contendo unicamente variáveis observadas.P

k = 1....•n

( 3.2.14 )

em que,
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'I/~ = 1 -
1

m~, 'I/~ = 1 -
1 m h =

/ 1 + P j Zh ; 1 + P o z":-'-' .
mh 'o

Os termos P i e P o são, respectivamente, parâmetros de escalas de

equivalência específica e geral para o agente h; z h é o número de filhos. Os

parâmetros '1/~ e '1/~ assumem valores entre O e 1. Se P i = po = O , a equação (

3.2.14 ) transforma-se na fórmula extensiva da equação de Ramsey, isto é,

desconsidera-se os efeitos demográficos na estrutura ótima de alíquotas.

O autor apresenta uma forma alternativa da equação ( 3.2.14 ) em que as

alíquotas dos impostos e os subsídios são proporcionais aos preços, isto é:

( 3.2.15 )

Vale salientar que, no modelo, a taxa de subsídio fjJ é uniforme para todos os

bens. A equação (3.2.14) fica determinada por:

LL ( ()/- 'I/~ fjJ )qj S~ +
h j

" [( h) h h "'" h IJ x: h h ]~ 1 - b x; + fjJ '1/ k ( '7" qj '1/ j IJ ,,/ xk ) Xk = o.

( 3.2.16 )

A derivação da estrutura de alíquotas ótimas é realizada em dois processos.

Em primeiro lugar, dada a especificação de demanda que, neste caso, é um sistema

generalizado para aspectos demográficos, obtém-se a estimação dos parâmetros para

se calcular as derivadas de preço de Slutsky e de despesa. Com posse desta

informação, realiza-se a estimação da equação que determina a estrutura ótima de

t.
alíquotas para a solução das alíquotas, () j = -' ,por um método de estimação não-

qj

linear. O sistema de demanda utilizado e algumas especificações alternativas deste

será demonstrado a seguir.

15 Para análise da derivação completa desta equação, ver: Ray (1989), pp 450-452.
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Especificações do modelo

o sistema de demanda utilizado para a estimação da estrutura ótima de

alíquotas é uma generalização do sistema de preferências não-lineares restrito (

RNLPS ) que .inclui efeitos demográficos. A função despesa deste sistema é

representada por:

( 3.2.17)

em que,

o < ex. =:;; 1; m kh = 1 + Pk Zh'

A equação de demanda gerada por este sistema de despesa é:

= x: -a qa-I m". r
h i ih i

( 3.2.18 )

Estas duas equações possibilitam o cálculo das derivadas de preço e de

despesa agregada, dados necessários para o cálculo de alíquotas ótimas.l'' Nota-se que

se a = 1 e P = 0, obtém-se linearidade das curvas de Engel, as preferências são

aditivamente separáveis e não há efeitos demográficos com relação à composição

familar na demanda do consumidor. O sistema acima se transforma no conhecido

sistema de despesa linear ( LES). Se somente a = 1, o sistema reduz-se ao sistema

de despesa linear generalizado para efeitos demográficos.

..Dados -,\),>~

1.

16 Para uma análise mais detalhada destas equações ver RA Y (1989), pág 442.
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Os dados necessários para o estudo foram retirados da Pesquisa de.Despesa

Familiar do Reino Unido do período de 1968-1985. Basicamente, os dados referem-se

a despesas (em termos nominais) de composição familiar formada por um casal com

0, 1 ou 2 filhos.l?

Em virtude das dificuldades implícitas na estimação de um sistema de

demanda não-linear e no cálculo de equações simultâneas não-lineares que resultam

nas alíquotas ótimas, optou-se por um nível de agregação relativamente alto quanto à

composição de despesa. Apenas três categorias de despesa foram desagregadas: 1)

alimentação; 2)vestuário; 3) combustível e energia. No total, estes três itens

representam cerca de 45% a 55% do gasto com o consumo agregado de uma família,

dependendo da classe de renda. A escolha destas três categorias foi feita pois supõe-se

uma forte relação com os efeitos demográficos tratados no estudo.

Resultados

Dois sistemas de demanda com especificações alternativas de efeitos

demográficos foram utilizados para o cálculo da estrutura ótima de tributação. O
. )

sistema RNLPScom a imposição de que as escalas específicas de equivalência entre

vestuário e combustível e energia são idênticas entre si e diferentes da escala referente

à alimentação, isto é, Pl "* P2 = P3. O outro modelo utilizado foi o sistema ,gedespesa

linear com escalas de equivalência idênticas para as três categorias de bensi(Pl = P2

= P3 ).18 Os resultados da estimação destas formas alternativas de demanda indicam

que a presença destas variáveis demográficas tem efeito significativo no modelo de

despesa do agente.

A tabela 3.2.1 mostra as alíquotas ótimas resultantes ( B i ) e a sensibilidade

destas com relação à especificação demográfica, à taxa de subsídio ( t/J ) e ao nível de

aversão de desigualdade e.

17 A amostra abrange 318 observações de casais com 0, 1, ou 2 crianças.
18 Nota-se que estes são casos específicos do sistema com generalização demográfica apresentado nas
equações ( 3.2.17 ) e ( 3.2.18 ). Outras especificações quanto à escalas de equivalência nos sistemas de
demanda foram estimadas. Entretanto, o modelo que apresentou melhor resultado na estimação foi o
sistema de despesa RNLPS, com especificação PI * P2 = P3 . Em virtude dá não-rejeição de linearidade
das curvas de Engel, a restrição de a. = 1 foi imposta no exercício empírico para o cálculo das alíquotas
ótimas. Ver: Ray (1989), pp 446-47.
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Tabela 3.2.1 Alíquotas Ótimas com a Inclusão de Efeitos Demográficos

especificação demográfica especificação demográfica

PI = po = 0,102 PI = 0,161 •.P2 = PJ = 0,037

Categorias: &=0,5 &=25,0 &=0,5 e= 25,0

;= 0,1 ;=0,9 ;= 0,1 ;=0,9 ;= 0,1 ;=0,9 ;= 0,1 ;=0,9

Alimentação (OJ 0,103 0,106 0,190 0,191 0,108 0,127 0,203 0,218

Vestuário (O JJ 0,106 0,125 0,285 0,294 0,102 0,126 0,261 0,273

Combustível e 0,073 0,037 - 0,489 -0,506 0,060 -0,043 - 0,511 -0,584
Energia (OJ)

Fonte: Ray (1989), tabela 4, pág. 445.

Os resultados do modelo apresentam algumas características que merecem

atenção. Um aspecto a ser ressaltado é quanto à sensibilidade das alíquotas ótimas

com relação à variação dos subsídios. As alíquotas ótimas para o bem alimentação

indicam robustez quando a taxa de subsídio fjJ varia. O mesmo não ocorre para a

categoria que representa bens relacionados com combustível e energia, isto é, neste

caso há alta sensibilidade das alíquotas com relação à variações na taxa de subsídio.

Há uma relação positiva entre a alíquota ótima e o subsídio para os bens

relacionados com vestuário ( B 2) e uma relação negativa entrea alíquota e o subsídio

com combustível e energia ( B 3 ). Este resultado mostra-se robusto com a

especificação demográfica.

Um ponto interessante está associado a especificação demográfica mais

realista, isto é, Pl * P2 = P3 e o nível de aversão de desigualdade E = 0,5. Quando a

taxa de subsídio aumenta de 0,1 para 0,9, a alíquota do imposto para o bens referentes l
à combustível e energia ( B 3 ) não só se reduz como passa a ser negativa, isto é, o bem

passa a ser subsidiado. A necessidade de receita extra faz com que as outras duas

categorias de bens, alimentação e vestuário, apresentem uma elevação das alíquotas. O

autor argumenta que este resultado é decorrente do fato que determinados bens de

consumo são extremamente importantes para as crianças como é o caso de bens de

alimentação e os que estão associados com combustível e energia. No presente

modelo, aparentemente, estes últimos bens são os mais importantes em relação ao

consumo das crianças. Os resultados do modelo indicam que estas categorias de bens
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deveriam receber alíquotas menores ou até mesmo serem subsidiados em detrimento

do aumento de alíquotas para outros bens.

Outra característica importante da estrutura de alíquotas apresentada é a alta

sensibilidade destas com relação aos parâmetros de aversão de desigualdade,

desconsiderando-se a especificação demográfica. Nota-se, também, que o autor impôs

um nível de aversão de desigualdade relativamente alto, s = 25,0 , em comparação

com os outros modelos.

Os resultados deste modelo confirmam a hipótese de que as alíquotas são

sensíveis à introdução de efeitos demográficos relacionados com o consumo dos

mesmos na composição familiar. Subsídios destinados especificamente às crianças de

uma família e à especificação demográfica são fatores importantes não só para os

sistemas de demanda como têm implicações relevantes na estrutura ótima de

tributação sobre bens.

Outro ponto importante a se ressaltar é que os resultados indicam que a

estrutura ótima de tributação apresenta não uniformidade das alíquotas, levando-se em

conta a inserção de questões demográficas no modelo. As classes sociais de baixa

renda apresentam uma ampla participação, em relação à sua despesa total, no

consumo de bens de necessidade. As alíquotas ótimas resultantes para estes bens têm

valores mais baixos em comparação com os outros bens.

Ray (1989) também apresenta os resultados uma análise de dados empíricos

com relação aos níveis de despesa de composição familiar representados por um casal

com 1 ou nenhum filho e de diferentes classes sociais. Entre as três categorias de bens

analisadas no modelo, a participação nos gasto agregado familiar de alimentação e

combustível e energia reduzem-se com o aumento de renda, sendo que a relação; é

mais forte para esta última categoria de bens; enquanto a participação de gastos com

vestuário aumenta com uma elevação de renda. Tais fatores indicam que os dois

primeiros bens seriam bens de necessidade enquanto o último é considerado bem de

luxo. Constatou-se, ainda, que a presença de um filho altera o comportamento com

relação aos gastos de modo significativo. As evidências empíricas, portanto, suportam ~

a necessidade de uma introdução explícita de número de crianças nos cálculos de

alíquotas ótÍmas.19

19 Ver: tabela 1 e 2, Ray (1989).
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Os resultados da estrutura ótima de alíquotas indicam que a introdução de um

subsídio direcionado à criança reforça o argumento contra uniformidade das alíquotas.

O modelo indica que a introdução de um subsídio implicaria em um aumento de

alíquotas para quase todos os bens, exclusive os que são importantes no consumo das

crianças (no modelo em questão, combustível e energia). O autor afirma que há um

forte argumento de equidade com a implementação de subsídio para crianças pois

estas consomem e não contribuem para a renda agregada do agente, no caso, a família.

Portanto, a implementação destes subsídios poderiam implicar em uma redução do

custo de um filho para os agentes de baixa renda.

3.2.2 - Subsídio relacionados com o número e idade dos dependentes - modelo de
Ebrahimi e Heady

Uma outra aplicação quantitativa dos efeitos causados pela inserção de

diferença entre características demográficas dos agentes na estrutura ótima de

alíquotas é realizada por Ebrahimie Heady (1988). Os autores estendem o modelo de

Deaton e Stern (1986), apresentado no segundo capítulo, em que se deriva as

seguintes condições suficientes para a uniformidade das alíquotas ótimas: funções de

utilidade fracamente separáveis entre bens e lazer e a existência de transferências de

montante fixo (lump-sum), concedidas pelo governo, para cada grupo demográfico

que são funções lineares das características da unidade familiar.

Além destas suposições, Ebrahimi e Heady incorporam a hipótese de que as

curvas de Engel sejam lineares e paralelas como condição adicional para a

uniformidade das alíquotas.

A estrutura de alíquotas ótimas é apresentada com base em um sistema de

tributação linear ótimo sobre a renda na estrutura de tributação sobre bens.2o Além de

se considerar a diferença dos agentes quanto aos salários, a análise de Ebrahimi e

Heady, como o estudo de Ray (1989), introduz a hipótese de que os agentes se

diferenciam quanto à características demográficas relacionadas à composição familiar.

20 O modelo de Atkinson e Stiglitz (1976) demonstrado no segundo capítulo demonstra a incorporação
do sistema de tributação sobre a renda na estrutura de tributação ótima sobre bens.
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A análise empírica tem como base características demográficas publicamente

observáveis representadas pelo número de filhos em cada agente representativo

referentes ao ano de 1981 para o Reino Unido. O objetivo principal da análise é

verificar os efeitos que o número de filhos de um casal e a faixa etária dos mesmos

podem causar na estrutura ótima de alíquotas dos impostos sobre bens. A economia

agrega grupos demográficos em que inserem-se agentes com mesma composição

familiar.

A estrutura de tributação linear sobre a renda, introduzida no modelo, está

representada por uma transferência uniforme, de montante fixo, (poll subsidy),

concedida pelo governo para cada grupo de agentes com mesma composição familiar.

Permite-se que este subsídio varie entre os grupos mas não dentro do grupo. Além

desta transferência uniforme, o subsídio pode assumir forma de beneficios para os

dependentes da família ( chi/d benejit ).

A análise teórica baseia-se na derivação de condições para uniformidade das

alíquotas na estrutura de tributação sobre bens. A análise quantitativa busca verificar a

estrutura ótima de alíquotas com base de dados do Reino Unido. Os autores também

calculam a estrutura ótima de alíquotas desconsiderando os pressupostos de

uniformidade e, neste caso, as alíquotas resultantes são bastante diferenciadas

especialmente quando a hipótese de separabilidade entre bens e lazer é

desconsiderada. Tanto o modelo teórico quanto o empírico para a estrutura tributária

ótima de alíquotas serão apresentados em seguida.

Estrutura ótima de alíquotas

A economia é representada por um total de H agentes (famílias) que estão

divididos em K grupos. Cada grupo abrange famílias com composição idêntica. O

sistema de imposto sobre a renda é representado por uma tributação uniforme sobre os

bens em conjunto com um subsídio na forma de uma transferência do tipo lump-sum

concedida para cada família. A transferência pode estar associada com uma isenção

tributária e com beneficios para os filhos de um casal (chi/d benejits). Uma hipótese

importante no modelo é que estes subsídios variam entre os grupos mas são uniformes

para as famílias pertencentes a um mesmo grupo.
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A família h, pertencente ao k-ésimo grupo, defronta-se com a seguinte

restrição orçamentária:

nL qj x; = W h Lh + G k =
j = 1

( 3.2.19)

em que q i é o preço do bem i; x i é a demanda do bem pelo consumidor h; w h • L h

é a renda-trabalho; G k é o subsídio recebido para cada família h do grupo k; Y h é

a renda total destinada ao agente.

O objetivo do governo é a maximização de uma função de bem-estar social,

representada por:

(3.2.20 )

A restrição de receita do governo defme-se por:

g + =
( 3.2.21 )

em que t i = q i -P i; P i é o preço do produtor; assume-se que este preço é constante e

g são os gastos do governo com bens e serviços.

O problema de maximização da função de bem-estar social sujeita à restrição

acima é resolvido pela equação de Lagrange:

L ~ W(q"G' •...• G',GK
) + À [~(t,)~x:

(3.2.22 )

As condições de primeira ordem para a escolha de qj e G k são:
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= oW + Â [ ±x7 + t ti. to x;] = O,
â q, h=1 i=1 h=1 ã «, (3.2.23 )

= + ., [ ~ H O X;
/I, L.J ti· L ::3 Gk

i=1 h=1 C/
- N' ] = 0, (3.2.24 )

em que ~ é o número de famílias pertencentes ao grupo k, e:

o X ~
Sij - xj o G: (3.2.25 )

Com base. no modelo dleDiamondl e Mirrlees (1971) e Atkinsone Stiglitz

(1976), a manipulação das condições de primeira ordem resulta na seguinte estrutura

de alíquotas ótimas:

n H
- Â L ti L S~j = R~ + Rhc R;h

i= 1 h = 1

(3.2.26 )

em que R~, Rhc e R;h são os efeitos de redistribuição no grupo, entre os grupos e

entre o governo e os agentes, respectivamente, portanto:

R~ - - L L (x7 - x;)( bh
- li k )

k h ek

(3.2.27 )

Rhc - - LNk(x; - x)(lik - b)
k

(3.2.28 )

(3.2.29 )

em que x; e xj referem-se à média do consumo do bemj para o grupo e a população,

respectivamente; e, li k e b são as médias da utilidade marginal social líquida do'\

grupo e da população, respectivamente.

Os termos R~ e Rhc representam as covariâncias normalizadas entre o

consumo do bem x j e a utilidade marginal social líquida da renda, b h. O termo R;h é

igual ao produto do total do consumo do bem j e a diferença entre o parâmetro b h e o
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parâmetro Â. , definido como o shadow price da receita do governo. A equação

( 3.2.24 ), portanto, refere-se à igualdade entre o custo marginal distorcivo de um

tributo e o valor de seu efeito redistributivo.

Se o governo utiliza, de forma ótima, um subsídio ou imposto uniforme de

montante fixo ( lump-sum ), o termo Rih se iguala a zero. Percebe-se semelhança

entre este resultado e o modelo de Atkinson e Stiglitz (1976, 1980) em que uma

estrutura ótima linear de.tributação sobre a renda é introduzida no modelo. Caso este

subsídio ou imposto fosse estabelecido, de forma ótima, para cada grupo demográfico,

o termo Rft também seria zero. Com isso, a estrutura ótima de alíquotas se resumiria,

unicamente, a Rim ,isto é, a covariância ponderada entre o consumo do bem j e o

parâmetro b h.

Para que a estrutura de alíquotas seja uniforme, além das condições de

separabilidade fraca entre bens e lazer e de uma estrutura linear ótima de

transferências, a demanda dos agentes representativos devem apresentar curvas de

Engellineares e paralelas. Esta última condição é necessária p~is, 'embora os subsídios

de montante fixo ( lump-sum ) lidam com a questão redistributiva entre os grupos,

uma tributação diferenciada sobre os be~s poderia ter um .papel redistributivo dentro

dos grupos se houvesse bens com altas elasticidades-renda da demanda em grupos

demográficos com uma distribuição de renda desigual.

As condições necessárias para o sistema apresentar uma estrutura com

alíquotas uniformes neste modelo são: 1) separabilidade fraca entre bens e lazer; 2) um

subsídio, em forma de transferência uniforme, deve ser estabelecido de forma ótima

para cada grupo de famílias; 3) curvas de Engel devem ser lineares e paralelas.

A análise quantitativa da estrutura ótima de alíquotas permite verificar a

aplicabilidade das hipóteses que condicionam a uniformidade das alíquotas. Uma
r ,

verificação também é feita sobre o papel da transferência concedida pelo governo para

os agentes na economia, segundo às características demográficas. Esta transferência

relaciona-se com beneficios concedidos de acordo com o número de filhos e com a

idade dos mesmos. Desta forma, pretende-se verificar as implicações da introdução de

um subsídio associado com estas características no modelo de tributação sobre bens.

Portanto, o modelo permite a introdução de um pagamento do tipo lump sum

independente das características demográficas e um beneficio para os filhos.
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As especificações necessárias para o modelo quantitativo referem-se a dados

sobre os salários dos agentes; às características da composição familiar; à uma função

de utilidade e um sistema de demanda e à função de bem-estar social.

Especificações do modelo

Os dados sobre a composição familiar e os salários dos agentes em idade

economicamente ativa foram obtidos na pesquisa de despesa familiar do Reino Unido

para o ano de 1981.21 As famílias observadas apresentam em sua composição dois

adultos em idade economicamente ativa que ofertam dois tipos de trabalho, masculino

e feminino, tributados à mesma taxa.

Uma forma funcional específica da despesa do consumidor é definida para os

dois tipos de oferta de trabalho. Nesta função de despesa inclui-se coeficientes que

representam a não separabilidade entre bens e cada tipo de lazer, feminino e

masculino. A partir desta função de despesa, as funções de oferta de trabalho e de

demanda são determinadas e obtém-se uma função de renda, definida como renda-

supemumerário. Se os parâmetros que indicam os efeitos de separabilidade entre bens

e lazer forem nulos, o sistema se transforma no sistema de despesa linear. A função de

utilidade indireta que deriva a função despesa e suas especificações também será

mostrada.

O sistema de demanda utilizado refere-se à função de despesa quasi-

homotética não-separável representada por:22

n n n

w1 LdJl log(q;) + w2 Ld2i log(qi) + wI aI + w2 a2 + L qi ai +
i= 3 i= 3 i=3

n

+ (wfl w? TIqi') U,
i = 3

(3.2.30 )

21 Foram utilizadas observações para o total de 2.126 famílias.
22 Esta função de despesa foi desenvolvida por Muellbauer (1981) estimada com base de dados da
pesquisa de despesa famíliar por Blundell e Walker (1983).
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em que w1 é o salário da mulher; W2 é o salário do homem; ai são as necessidades de

consumo de subsistência; f.Ji são as propensões marginais de gasto; L f.J i = 1; os

termos d1 i e d2 i são parâmetros que representam a não separabilidade entre bens e

cada tipo de lazer (feminino e masculino); LdJj = Ld2 i = O ; U é a utilidade do

consumidor.

As funções de oferta de trabalho e de demanda de bens são:

para j = 1.2

(3.2.31 )

f.J.
+ _J (y),

qj
para j = 3....•n

(3.2.32 )

A renda y é definida como uma renda 'supernumerário' . Este termo já foi

mencionado na seção 2.3, do segundo capítulo ao se descrever o sistema de despesa

linear?3 Neste modelo, a renda y é dada por:

(3.2.33 )

o sistema de despesa, representado pela equação ( 3.2.30 ), é uma

generalização do sistema de despesa linear ( LES ). Se todos os parâmetros

d., e d2 i forem iguais a zero, tem-se o sistema de despesa linear. O termo T é o

tempo disponível por adulto, igual a 90 horas por semana. A função de utilidade

indireta que gera o sistema de despesa especificado na equação (3.2.28) é:
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(3.2.34 )

A seguir, será descrito como os efeitos demográficos são inseridos no sistema

de demanda.

Efeitos demográficos:

Os parâmetros ai e Jl i são os termos associados coma composição familiar

que afetam a demanda. O efeito dos filhos nestes parâmetros é obtido através de duas

variáveis correspondentes ao número de filhos abaixo de uma certa idade, Z1, e ao

número de filhos em idade escolar, Z2. E, duas variáveis são definidas para identificar

a presença ou ausência dos filhos em uma faixa etária:

Dt= I

Dt=O

se z.> O

se z, = O t= 1,2

Oferta de trabalho feminino

A presença de filhos afeta unicamente a oferta de trabalho feminino:

(3.2.35 )

Demanda de bens

Com relação à demanda de bens, é o número de filhos o que importa, portanto,

tem-se:

23 É importante lembrar que o termo 'renda' é análogo à despesa agregada do agente, já que não se
considera poupança no modelo.
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ai = a 10 + ~ a II ZI • para i = 3, ..., n

(3.2.36 )

Propensão marginal de gasto

As propensões marginais tanto para o lazer quanto para bens também

dependem da presença de filhos:

J.l i = J.l iO + ~ J.l II DI· ( 3.2.37)

Por esta equação, verifica-se a introdução da suposição de que as curvas de

Engel não sejam paralelas. Desta forma, permite-se uma incorporação no modelo de

uma especificação mais generalizada do sistema de demanda. Na análise empírica,

esta 'violação' de hipótese que condiciona a uniformidade das alíquotas será levada

em conta.

Ebrahimi e Heady utilizaram os parâmetros relativos aos efeitos demográficos

incorporados na função de despesa acima especificada, necessárias para a análise da

estrutura ótima de alíquotas, com base em estimativas realizadas por Blundell e

Walker (1983), com base de dados da pesquisa de despesa familiar do Reino Unido. A

demanda de bens foi desagregada em 4 categorias de consumo: energia, alimentação,

vestuário e outros. Nota-se que não só neste, como nos outros modelos, excluiu-se

certos tipos de bens como cigarro, bens duráveis e moradia. A exclusão dos dois

primeiros foi feita pela característica de paternalismo ou de externalidade na

tributação destes bens. Enquanto que a exclusão do dois últimos tipos de bens é,

explicada pela sua importância no bem-estar do agente. O resultado da estimação

indica altos valores para os parâmetros a iO e JL i' respectivamente, o consumo

mínimo e a propensão marginal a gastar, para o bens relacionados à alimentação e
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energia, Tal fator é um indício de que estes bens sejam considerados bens de

necessidade. 24

A função de bem-estar social assume a forma de CES, já mostrada nos

modelos anteriores, isto é:

w=
1

1
para e * 1 (3.2.38 )

- &

w = L 10g(Uh)
h

para s= 1 (3.2.39 )

em que Uh é a utilidade para o indivíduo he o parâmetro s mede o grau de aversão de

desigualdade.

Resultados do Modelo

Os resultados do cálculo da estrutura ótima de alíquotas serão apresentados

para três tipo de situações. O primeiro caso refere-se à possibilidade do governo

conceder um beneficio uniforme para todas as crianças ( uniform child benejit ),

independente da faixa etária das mesmas. No segundo caso, há duas formas deste tipo

de beneficio: um beneficio relaciona-se com crianças com menos de cinco anos de

idade (pre-school benejit) e um beneficio, com valor inferior ao primeiro, é concedido

para crianças acima de cinco anos ( school-age benejit ). A terceira situação, é quando

o governo não concede beneficios relacionados com crianças. Em todas as três

situações, há a presença da transferência do tipo lump sum uniforme concedida para os

agentes. A necessidade de receita líquida do governo é nula, acima daquela necessária
\

para o pagamento das transferências e dos beneficios. Assume-se, também, que os

impostos sobre bens sejam os únicos instrumentos de arrecadação no modelo.

As tabelas 3.2.1, 3.2.2 e 3.2.3 apresentam a estrutura ótima de alíquotas dos

impostos sobre bens segundo diversas combinações das suposições de separabilidade

e linearidade das curvas de Engel.

24 Para uma análise das estimativas dos parâmetros relacionados com efeitos demográficos, ver:
Ebrahimi e Heady (1988), tabelas 1 e 2,pág. 89.
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Beneficio Uniforme para todas as crianças

Tabela 3.2.1

(1) (2) (3) (4)

.Separabilidade não sim não sim
Curvas de Engel paralelas sim sim não não

.energia 29% 36% 30% 41%
alimentação 33% 37% 34% 40%
vestuário 45% 37% 52% 41%
outros bens 39% 37% 44% 40%

transferência lump-sum * í21 í22 !.28 í28
beneficio por criança * !.23 !.23 í22 í22

• concedidos semanalmente.
Nota.o coeficiente de aversão a desigualdade e = 1.
Fonte: Ebrahimi e Heady (1988), Tabela 3, pág. 91.

A coluna 2 apresenta as condições para que a estrutura de alíquotas seja

uniforme, ou seja, separabilidade e curvas de Engel paralelas. Osresulltados indicam,

de fato, uma uniformidade nas alíquotas. Mesmo que a suposição de que as

inclinações das curvas de Engel sejam diferentes entre as demandas dos agentes, a

estrutura de alíquotas apresenta-se bem próxima da uniformidade (coluna 4). A coluna

3 representa uma especificação .mais .generalizada, isto é, supõe-se que as curvas de

Engel tenham diferentes inclinações para os diferentes grupos de agentes e que bens e

lazer não são fracamente separáveis. Neste caso, as alíquotas são bastante

diferenciadas. O mesmo ocorre quando supõe-se que curvas de Engel sejam paralelas,

mantendo-se a suposição de não separabilidade entre bens e lazer (coluna 1).

Os resultados apresentados na tabela 3.2.1 indicam que a hipótese de

separabilidade entre bens e lazer na situação em que o governo concede a

transferêncialump sum e um beneficio uniforme para ascnanças é bastante

significativa para o resultado de uniformidade da estrutura ótima de alíquotas.

Beneficios relacionados com a faixa etária das crianças

A estrutura ótima de alíquotas na situação em que os beneficios concedidos

para as crianças são diferenciados de acordo com a faixa etária é semelhante ao caso

anterior, em que há um único beneficio uniforme para as crianças. Pela tabela 3.2.2,
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nota-se uma uniformidade das alíquotas quando se pressupõe separabilidade entre

bens e lazer, tanto para curvas de Engel paralelas ou não ( colunas 2 e 4). As colunas (

1 ) e ( 3 ), quando se considera a hipótese de separabilidade, mostram uma substancial

não uniformidade das alíquotas ótimas sobre os bens.

Tabela 3.2.2

(1) (2) (3) (4)

Separabilidade não sim não sim
Curvas de Engel paralelas sim sim não não

energia 29% 36% 31% 41%
alimentação 32% 36% 34% 40%
vestuário 44% 36% 52% 41%
outros bens 38% 36% 43% 40%

transferência lump-sum • E 20 E 21 E 27 E 28
beneficio pré-escolar • E 31 E 31 E 25 E24
beneficio - idade escolar" E20 E 20 E 21 E 21

• concedidos semanalmente
Fonte: Ebrahimi e Heady (1988), Tabela 3,pág. 91.

As duas tabelas apresentadas, 3.2.1 e 3.2.2, mostram que a hipótese de não

separabilidade entre bens e lazer é o fator principal para que as alíquotas ótimas não

sejam uniformes. Nem a introdução de beneficios diferenciados de acordo com a

idade dos filhos e nem a consideração de CUlI'Vasde Engel não paralelas são condições

suficientes para que as alíquotas ótimas sejam diferenciadas.

Ausência de beneficios infantis

A tabela 3.2.3 apresenta os resultados do cálculo da estrutura ótima de alíquotas

para a situação em que o governo realiza, unicamente, uma transferência uniforme de

montante fixo para os agentes na economia. Ao contrário dos dois últimos resultados

apresentados, mesmo com o pressuposto de separabilidade entre bens e lazer, as f
alíquotas ótimas, apresentadas na tabela 3.2.3, são diferenciadas. O fato de que a

diferenciação das alíquotas é mais acentuada do que as alíquotas mostradas na tabela

3.2.1, indica que esta diferenciação tende a atingir os efeitos redistributivos

pretendidos com o beneficio uniforme criança. Tal fator mostra a importância,
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portanto, do estabelecimento de transferências uniformes de forma ótima para os

grupos demográficos para o sistema de tributação sobre bens.

Tabela 3.2.3

(1) (2) (3) (4)

Separabilidade não sim não sim
Curvas de Engel paralelas sim sim não não

energia 29% 35% 28% 35%
alimentação 30% 34% 32% 37%
vestuário 48% 39% 55% 42%
outros bens 42% 40% 49% 46%

transferências lump-sum" 152 152 157 156

• concedidos semanalmente
Fonte: Ebrahimi e Heady (1988), Tabela 4, pág. 92.

A tabela 3.2.4 apresenta a sensibilidade das alíquotas ótimas com relação à

variação do grau de aversão de desigualdade E.25 Será mostrado a situação em que o

governo concede um benefício uniforme para todas as crianças.

Tabela 3.2.4

Sensibilidade das Alíquotas com relação a e

t=1 t=6

energia 30% 66%
alimentação 34% 89%
vestuário 52% 122%
outros bens 44% 104%

transferência lump-sum * 128 183
beneficio por criança * 122 132

=ccncedídos semanalmente.
Nota: os resultados acima assumem não separabilidade entre bens e
lazer e curvas de Engel não paralelas. Ver coluna ( I ) da tabela 3.2.1.
Fonte: tabela 5, Ebrahimi e Heady (1988), pág.93.

Nota-se que para um maior nível de preocupação com a desigualdade, isto é,

E = 6, os valores das alíquotas ótimas, da transferência e do benefício também são

maiores.

2S O modelo exposto até aqui assumiu o coeficiente de aversão de desigualdade e = 1.
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De modo geral, os resultados apresentados neste modelo indicam uma

estrutura ótima de alíquotas diferenciadas. O principal determinante deste resultado é

o pressuposto .de não separabilidade entre bens e lazer. Entretanto, é importante

salientar que, dados os pressupostos que condicionam uniformidade das alíquotas, os

resultados empírcos indicam que as alíquotas ótimas seriam uniformes.

Outro ponto importante a se ressaltar é que os fatores demográficos só são

determinantes significativos de diferenciação das alíquotas quando o beneficio por

criança não é usado para atingir objetivos redistributivos. E, mesmo diante de uma

considerável flexibilidade no modelo, ao se permitir a utilização de dois beneficios

distintos para as crianças, as transferências uniformes de montante fixo são mais

efetivas do que impostos de vendas não uniformes para alcançar objetivos

redistributivos.

Obviamente, existem limitações do modelo que merecem ser mencionadas.

Uma delas é o fato de que a desagregação dos grupos dos bens é feita para apenas

quatro grupos e não incluem bens consumidos especificamente pelas crianças ou bens

consumidos pouco por elas. A outra limitação do modelo é que considera-se a

composição familiar fixa. Não se leva em conta, portanto, o fato de que aumento nos

beneficios por criança poderiam incentivar os casais a terem mais filhos, por exemplo.
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4 - Aplicações da Teoria da Tributação Ótima sobre o Consumo para o Brasill

Existem poucos modelos empíricos que abordam a teoria da tributação ótima

sobre o consumo com base de dados referente às características da economia

brasileira. Pode-se dizer que até o momento, quatro estudos de natureza quantitativa

foram desenvolvidos sobre o assunto. Em Sampaio (1993), faz-se uma análise sobre

tarifas ótimas, o que não é objeto de estudo do presente trabalho já que não se leva em

conta uma análise de comércio exterior. Em outro modelo, apresentado na próxima

seção, a mesma autora aborda a questão de teoria de reforma tributária e analisa os

custos marginais de tributação dos produtos em termos de bem-estar.

Um outro modelo que envolve tributação ótima é desenvolvido por Siqueira

(1997). A análise busca avaliar os efeitos redistributivos de reformas tributárias

alternativas para o Brasil. Neste caso, busca-se verificar os ganhos e perdas de grupos

de famílias de diferentes classes de renda resultantes de reformas tributárias

alternativas. Os resultados do modelo indicam uma necessidade de mudança

significativa na estrutura de alíquotas vigente em que o fator principal seria a

introdução de subsídios para alimentação de forma a assegurar uma melhora no bem-

estar para as classes de renda mais baixas.

O modelo que mais se adequa com a análise realizada neste trabalho é

desenvolvido pela mesma autora citada no parágrafo anterior, Siqueira (1998). Neste

estudo, busca-se caracterizar a estrutura ótima de impostos indiretos para o Brasil.

Uma hipótese importante deste modelo é que se distingue a população urbana da

população rural devido às diferentes disparidades existentes entre estes dois grupos.

Este modelo será apresentado na seção 4.2.

4.1 - Abordagem de custo marginal de tributação: modelo de Sampaio

O modelo Sampaio (1996) aplica a teoria da tributação ótima com relação à

bens e serviços no caso brasileiro com uma abordagem centrada na teoria da reforma

tributária. O objetivo central da análise consiste em identificar direções de reforma do

sistema de tributação indireta que, para um dado nível de arrecadação, impliquem

ganhos em bem-estar.
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o método utilizado foi o cálculo dos custos marginais associados aos

diferentes produtos. O custo marginal, neste caso, refere-se ao parâmetro Â , ou seja, o

shadow price da receita de governo no problema de maximização de uma função de

bem-estar social para a escolha de estrutura ótima de alíquotas. As hipóteses do

modelo referem-se a uma economia com SI existência de muitos agentes, preço dos

produtores constantes, retornos constantes de escala e não se considera a tributação de

renda no modelo. Admite-se que a função de utilidade seja aditivamente separável

entre os bens.

A definição do parâmetro À pode ser vista pela expressão de lagrange no

problema de maximização da função de bem-estar social:1

L = W ( VI,...,V') + ,,[ ~ tI t,x; - R ], ( 4.1.1 )

em que W é a função de bem-estar social; V h é a função de utilidade indireta do

agente; À é o shadow price da receita do governo; li é a alíquota do imposto; xj
h é a

demanda do bem pelo h-ésimo agente e R é a restrição de receita do governo.

Dada a condição de primeira ordem para a derivação da escolha da estrutura

ótima de alíquotas com relação a Ik, obtém-se:

( 4.1.2 )

Portanto, o custo marginal referente ao bem k é dado por:

Â, k =

H Ô W Ô vh

L Ô vh Ô Ih = I k ( 4.1.3 ) J

1 As equações aqui apresentadas são referentes ao modelo de Diamond e Mirrlees (1971), apresentado
no primeiro capítulo.

99



De forma análoga aos modelos anteriores, utiliza-se a identidade Roy para

expressar a equação ( 4.1.3 ) em função da utilidade marginal social da renda do

consumidor h, ~h :

Â k = ( 4.1.4 )

Portanto, o parâmetro Â. refere-se ao custo marginal associado à tributação

adicional de um bem k, ou seja, o custo marginal em termos de arrecadação de uma

unidade monetária adicional pelo aumento da tributação do bem k. Este parâmetro

pode servir de guia para uma reforma, mantendo-se a receita tributária constante. Com

isso, se o custo marginal em termos de bem-estar para o imposto sobre o bem k for

maior do que o associado em termos de bem-estar para o imposto sobre o bem i, pode-

se aumentar o nível de bem-estar na economia, reduzindo-se o imposto sobre o bem k

e aumentando o imposto sobre o bem i para compensar a perda fiscal.

Sampaio introduz aspectos ligados à produção no modelo. A autora leva em

conta a questão de que bens intermediários são extremamente tributados e, neste caso,

as alíquotas nominais subestimam o peso do imposto. Com isso, pretendeu-se avaliar

a tributação implícita dos insumos para captar seus impactos econômicos. Um

procedimento para eliminar a distorção causada pela tributação de insumos no sistema

tributário foi utilizado. O procedimento utilizado baseou-se DO conceito de imposto

efetivo para calcular as alíquotas correspondentes que, considerando um modelo de

insumo-produto descrito por uma matriz de coeficientes técnicos, A, é dado pela

seguinte expressão:

t e = t d ( I-Ad) -1+ t m Am ( I-Ad) - 1, ( 4.1.5 )

em que t e é O imposto efetivo; t d é o valor de impostos sobre a produção doméstica e

t m é o vetor que contém alíquotas tarifárias; Am e Ad são as matrizes de

coeficientes técnicos para os fluxos domésticos e importados, respectivamente.
,

Incorporando este fator no preço do consumidor, q

manipulações, o parâmetro À k apresenta-se da seguinte forma:

e após algumas



À =k ( 4.1.6 )

em que qk x: representa a despesa da h-ésima família com o bem k e o parâmetro

17 i k corresponde à elasticidade não compensada da demanda do bem i com relação ao

k-ésimo preço. E os impostos efetivos estão expressos como uma proporção do preço

do consumidor. Vale salientar que os impostos efetivos agregam a tributação de

insumos importados.

A utilidade marginal social líquida J3h, que reflete considerações de justiça

distributiva, é calculada de forma semelhante ao cálculo de Ray (1986a), apresentado

na seção 3.1 do terceiro capítulo. O parâmetro J3h é calculado em função da relação

entre a despesa per capita total da h-ésima família ( J.L h) e a do grupo mais pobre,

representado pelo grupo 1 (J.L 1). Tem-se, portanto:

( 4.1.7 )

Os dados necessários para aplicação do modelo referem-se à despesa das

famílias, às elasticidades de despesa e às alíquotas de impostos. As informações sobre

despesa familiar foram obtidas pela matriz de insumo-produto de 1975 e foi feita

reconciliação destas informações em conjunto com a matriz de 1980. Foram utilizadas

também informações contidas nos anuários fiscais e no anuário de comércio exterior.

Destas informações, derivou-se as alíquotas nominais e estas levam em conta a evasão

fiscal pois foram calculadas a partir de dados sobre os impostos efetivos coletados ..
..•.

Com base nestas informações, determinou-se os impostos efetivos.

Os custos marginais foram calculados para várias hipóteses referentes aos

níveis de aversão de desigualdade que variam de e = O a e = 10. Mostra-se que os

custos marginais são extremamente sensíveis nas variações destes parâmetros. Para e

= O, tem-se o caso em que se considera unicamente a questão de eficiência e, portanto,
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P h = 1 . Neste caso, em que somente os efeitos de preço e de renda determinam as

diferenças entre os custos marginais, os bens de .necessidade são os que .apresentam

custos marginais mais elevados. Tal fator é explicado pois estes bens, basicamente

itens relacionados com alimentação e produtos agrícolas, caracterizam-se por baixas

elasticidades-preço e renda da demanda. Quando se considera aspectos redistributivos,

as perdas em termos de bem-estar, associadas a aumento dos impostos sobre esses

bens, são consideráveis devido à grande representatividade dos.mesmos no orçamento

da população de baixa renda.

Quanto à questão de uniformidade, os resultados indicam que movimentos em

direção à uniformidade não implicam necessariamente em ganhos em bem-estar.

Mostra-se que a redução de alíquotas mais elevadas em conjunto com o aumento das

menores alíquotas, para manter arrecadação constante, não assegura ganhos em termos

de bem-estar. Quando se leva em conta questões de eficiência, os bens com alíquotas

menores apresentam custos marginais baixos e são candidatos à tributação adicional, o

inverso ocorrendo com os produtos fortemente tributados. Quando se leva em conta

questões distributivas, esta relação deixa de existir e movimentos em direção à

uniformidade não mais asseguram ganhos em termos de bem-estar. A tributação

desloca-se para os bens em que apresentam baixas características distributivas.i

Portanto, segundo Sampaio, a extrema desigualdade de renda que caracteriza a

economia brasileira reflete-se nos padrões de consumo e justifica a diferenciação de

alíquotas.

Diferentes especificações de demanda utilizadas e os resultados indicam

insensibilidade do ordenamento dos custos marginais em termos de bem-estar com I II

relação a formas alternativas de demanda; Ao contrário dos modelos sobre o cálculo

do imposto ótimo em que uma das principais limitações é dependência deste com as

elasticidades de demanda, em modelos de teoria da reforma tributária este problema

não é tão significativo. O resultado de Sampaio confuma, portanto, que na

determinação da direção de reforma, as características distributivas predominam sobre

os elementos associados às elasticidades da demanda.

2 A característica distributiva aí mencionada está apresentada no modelo de Atkinson e Stiglitz, na
seção 2.3 do segundo capítulo, e está associada com a covariância normalizada entre a utilidade

marginal social líquida da renda e a demanda do i-ésímo bem pelo agente h, isto é, x:.
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o approach utilizado por Sampaio tem como base a teoria da reforma

tributária. Modelos com esta abordagem não foram analisados neste trabalho. Esta

seção procurou apenas mostrar de forma genérica o modelo apresentado por Sampaio

(1996) já que é um dos poucos estudos que abordam a teoria ótima de tributação

indireta no Brasil. A metodologia e as especificações do modelo que será apresentado

na próxima seção tem semelhança com os modelos demonstrados no terceiro capítulo

pois aborda a estrutura ótima de tributação.

4.2 - Estrutura ótima de alíquotas para o caso brasileiro: modelo de Siqueira

o modelo de Siqueira (1998) abrange uma análise da estrutura apropriada de

tributação indireta para o caso brasileiro com base na teoria da tributação ótima. A

abordagem utilizada é semelhante aos modelos vistos no terceiro capítulo deste

trabalho: é dada uma função de bem-estar social do governo, com base nas utilidades

dos diferentes agentes econômicos, e sujeita à restrição de receita do governo. A

solução do problema de maximização obtida, dada algumas restrições no sistema

tributário, é a estrutura ótima de alíquotas. Em suma: busca-se caracterizar uma

estrutura tributária indireta que permita ao governo equilibrar o trade-off entre

considerações distributivas e critérios de eficiência.

Hipóteses do Modelo

No lado da produção, adota-se as mesmas suposições usuais utilizadas em

modelos de tributação ótima: ausência de lucro na economia, os preços dos produtores

são constantes, de forma que os impostos sobre bens e serviços são repassados

integralmente aos preços do consumidor.

Uma hipótese importante do modelo refere-se à distinção da população em

dois grupos: população urbana e população rural. Esta distinção é feita em virtude das

características inerentes na economia brasileira quanto à restrições na tributação de

transações no setor rural e quanto às disparidades nos padrões de vida entre os

residentes do setor urbano e rural. Os agentes estão divididos em nove grupos de

acordo com a despesa dos mesmos, sendo que os agentes de uma mesma classe de
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despesa são considerados idênticos. Desta forma, cada grupo de agentes é denominado

o agente representativo do modelo.

Outra hipótese adotada no modelo é que os agentes assumem o consumo como

dado exogenamente, Esta hipótese é feita em virtude da ausência de dados quanto a

salários e rendimentos. E, como não se considera a poupança no modelo, a renda do

agente é igual à sua despesa total. Este pressuposto é utilizado em toda teoria

tradicional de tributação ótima.

Além da renda proveniente da oferta de trabalho, os agentes podem receber

transferências de montante fixo do governo (lump sum payments ). Vale salientar que

estas transferências são uniformes para os agentes de um mesmo setor, rural e urbano,

mas podem diferir entre estes dois setores.

Os instrumentos de política para arrecadação e redistribuição de renda do

governo são os impostos indiretos e as transferências do tipo lump sum concedida aos

agentes econômicos.

Especificações do Modelo

As restrições orçamentárias dos agentes da área urbana ( I) e os da área rural

( m ) são, respectivamente, representadas por:

n

" q Xl = yl + I = r'.L.J i i ( 4.2.1 )
i= 1

n

L Si xi
m = ym + I = ym,

i= 1

( 4.2.2 )

em que X: e x
i
m são as demandas do bem i pelos agentes I em, respectivamente;

qi e SI são os preços dos consumidores; i e ym são as rendas proveniente do

trabalho; I e I são as transferências de montante fixo recebidas pelos agentes de

cada setor e yl e ym é a renda total dos agentes.

A restrição orçamentária do governo é dada por:

9 9
R + ILHI + i LHm =

i= 1 m= 1

n 9 n 9

LtILHlx: + Lt: L Hmxi
m

i=1 1=1 1=1 m=1

( 4.2.3 )
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em que H1 e H" correspondem ao total de agentes em cada grupo, urbano e rural,

respectivamente; as alíquotas para o setor urbano e rural, ti e t, são dadas por:

t i = qi - Pi para i = 1, ..., n,

( 4.2.4 )

ti = Si - Pi , para i = 1, ..., n

(4.2.5 )

em que Pi corresponde ao preço do produtor.

Uma restrição imposta no modelo refere-se ao fato de alguns bens poderem

apresentar a mesma alíquota de imposto entre os setores urbanos e rural da economia

por causa da possibilidade de arbitragem entre os dois setores. Além desta restrição,

supõe-se que o governo não tribute as transações internas do setor rural, ou seja, bens

produzidos e consumidos na área rural não podem ser tributados e nem subsidiados.

Estas duas restrições são representadas da seguinte forma:

Cs = Cp ( 4.2.6 )

Dq =Ds ( 4.2.7 )

em que C e D são matrizes diagonais com elementos 1 e 0, as quais selecionam os

preços para que satisfaça as duas restrições especificadas acima, isto é, a possibilidade

de alguns bens serem tributados à mesma alíquota e o fato de que bens produzidos e

consumidos no setor rural não são tributados.

Admite-se a possibilidade de que as transferências concedidas pelo

governo, 1e r ,sejam uniformes entre os dois setores, urbano e rural e, também, a

hipótese de que o governo não conceda este tipo de transferência aos agentes

econômicos. Estas hipótese podem ser verificadas pelas seguintes condições:

1=1 ( 4.2.8 )
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I = O (4.2.9 )

Os objetivos redistributivos do governo são expressos ma função de bem-estar

social que está associada com o nível de utilidade dos agentes, tanto do setor rural

quanto da área urbana, Esta função é representada pela forma de elasticidade

substituição constante ( CES ) e depende do parâmetro e, que reflete o nível de

aversão de desigualdade:

para&=t:l

(4.2.10 )

para&=1

( 4.2.11)
em que h' e h" refletem a parcela dos agentes nos grupos I em, respectivamente.

Para o cálculo das alíquotas ótimas são atribuídos cinco valores com relação

ao parâmetro-s, De acordo com o que foi visto neste trabalho, quanto maior o valor

deste parâmetro, mais altas serão as ponderações relacionadas com as variações das

utilidades dos agentes em pior situação. Se e = 0, tem-se o caso clássico de função de

bem-estar utilitariana; se e = 00, a função de bem-estar aproxima-se de critérios

rawlsianos.

Dada as especificações do modelo, o problema de maximização do governo é

explicitado por:

+ tP T [ Cs - Cp] + J.L T [ Dq - Ds] + v [ I - r] + (j) I

( 4.2.12)
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em que Â, v e (i) são multiplicadores escalares da restrição orçamentária do governo,

( 4.2.3 ) e das restrições ( 4.2.8 ) e ( 4.2.9 ), respectivamente. Os termos t/J e J.l são os

vetores dos multiplicadores, correspondentes ( 4.2.6 ) e ( 4.2.7 ), respectivamente; T

denota a operação transposta.

As condições de primeira ordem para qi, Si, I e I são as seguintes:

para i = 1, ....n

( 4.2.13)

para i = 1, ....n

( 4.2.14 )

oL
oI ~ H'] + v + {iJ = O

( 4.2.15 )

oL
oI'

-em que c,= 1, quando a alíquota sobre o bem i do setor rural for zero e c,= 0, caso

(4.2.16 )

contrário. Quando o preço do consumidor for o mesmo tanto para o setor urbano

quanto rural, di = 1 e di = 0, caso contrário.
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Os sistemas de demanda utilizados para o cálculo das alíquotas são o sistema

de despesa linear e a sua especialização homotética, isto é, o sistema Cobb-Douglas.'

Os dados referentes à despesa dos agentes são obtidos do Estudo Nacional da

Despesa Familiar - ENDEF(IBGE) para o ano de 1981.

Quanto às necessidades de receita do governo, assume-se que estas sejam

iguais à receita líquida da arrecadação proveniente dos agentes do mesmo ano, que é

aproximadamente 10% da soma total das despesas dos agentes, estimada pela matriz

de transações intersetoriais do ano de 1975.

Os bens de consumo são classificados em nove categorias: alimentação,

vestuário, residência, bens duráveis, higiene pessoal, transporte, recreação, bebidas e

fumo e, outros. Os parâmetros referentes à propensão marginal de despesa, do sistema

de despesa linear, para cada uma das categorias são calculados usando as propensões

média de despesa, estimativas da elasticidade de despesa e a propriedade de que a

elasticidade de despesa para um determinado .bem se iguala à relação entre a

propensão marginal e a propensão média de um dado bem. Estas estimativas foram

obtidas do estudo de Rossi e Neves (1987).

Com base nestas informações, as quantidades de subsistência dos bens são

derivadas, a preços do consumidor estimados pela matriz de transações intersetoriais

de 1975. Supõe-se que a despesa total referente aos consumos de subsistência per

capita para cada agente seja igual à 90 por cento da despesa total per capita do agente

mais pobre, correspondente aos agentes no grupo de despesa mais baixo nas áreas

rurais (que apresentam menor despesa total per capita).

A estrutura ótima de alíquotas foi obtida a partir de cinco casos:

caso 1 ) governo escolhe estruturas diferentes de alíquotas entre o setor urbano e rural;

caso 2 ) o governo atribui o mesmo conjunto de alíquotas pata os bens de ambos os

setores; refere-se à restrição ( 4.2.7 );

caso 3 ) assume a hipótese do caso ( 2 ), adicionando-se o pressuposto de que os bens

alimentícios não são tributados e nem subsidiados; esta restrição é feita em virtude das

dificuldades práticas de se tributar bens alimentícios no setor rural;

caso 4 ) bens associados ao item residência podem ser tributados com alíquotas

diferenciadas entre os setores urbano e rural;

3 A especificação destes sistemas e suas funções de utilidade, direta e indireta, estão expostas na seção
2.4 do segundo capítulo deste trabalho.
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caso 5 ) O governo concede transferência do tipo lump sum uniforme para os agentes

dos dois setores da economia; refere-se à restrição ( 4.2.8 );

Segue-se os resultados obtidos para cada caso.

Com relação ao caso ( 1 ), situação em que o governo pode estabelecer

impostos com alíquotas diferentes entre os setores urbano e rural, a principal

característica é uma significativa diferença da estrutura ótima de·alíquotas entre estes

dois setores. Para todos os valores de nível de aversão de desigualdade ( e )

considerados, as alíquotas ótimas são bem mais altas para o setor urbano. Esta

diferença é explicada pelas disparidades das despesas entre agentes do setor rural e do

urbano. Em especial, para e = 0,1, a diferença entre a estrutura tributária é muito

ampla e, nota-se pelas tabelas 4.2.1a e 4.2.2b, que os bens do setor urbano são

fortemente tributados enquanto que os bens do setor rural são subsidiados. Outra

característica da estrutura de alíquotas para o nível de aversão de desigualdade e =0,1

é que em ambos os setores há uma forte aproximação de uniformidade. Este resultado

é explicado em virtude de que considerações distributivas são tão importantes neste

caso e a estrutura ótima é semelhante ao modelo em que somente critérios de

eficiência são considerados. Como foi visto no segundo capítulo, uma condição para

que as alíquotas sejam uniformes no modelo de um único agente ( Ramsey ) é que a

oferta de trabalho seja completamente inelástica, hipótese considerada neste modelo.

Para níveis de aversão de desigualdade mais altos, o grau de diferenciação

entre as alíquotas para cada setor aumenta de forma. substancial. As alíquotas para o

categoria alimentação se reduzem significativamente no setor urbano enquanto que

para bens duráveis ocorre o oposto. Entretanto, as alíquotas aumentam para o setor

rural com o parâmetro 8, de forma a permitir a redução das alíquotas no setor urbano.

As tabelas 4.2.1a e 4.2.1b podem fornecer informações mais detalhadas

quanto à estrutura ótima de alíquotas para os dois setores da economia.
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Tabela 4.2.1a - AI/quotas Ótimas / Setor Urbano - caso 1
alíquotas (DA)

Níveis de Aversão de Desigualdade
Categorias: ( s)

e =01 e = 1.0 s = 5.0

Lalimentação 24,4 -19,6 -51,5

2.vestuário 33,8 41,2 38,7

3.residência 34,1 37,1 16,4

4.bens duráveis 37,2 76,1 96,4

5.higiene pessoal 34,0 40,7 33,6

6.transporte 35,0 48,4 47,6

7.recreação 35,1 48,3 47,3

8.bebidas e fumo 29,3 11,9 5,1

9.outros 35,0 45,8 35,5

..Nota: no estudooriginal, a autora apresenta resultados da estrutura de alíquotas
para os níveis de aversão de desigualdade E = 0,5 e E == 2,0.
Fonte: Siqueira (1998), tabela la, pág 49.

Tabela 4.2.1b - Alíquotas Ótimas / Setor Rural- caso 1
alíquotas (DA)

Níveis de Aversão de Desigualdade
Categorias: (s)

s =0,1 s = 1,0 s = 5,0

l.alimentação - 87,3 - 120,1 - 84,9

2.vestuário -75,2 -40,4 18,1

3.residência -75,6 - 53,6 - 23,0

4.bens duráveis -70,6 - 18,0 31,2

5.higiene pessoal -73,9 - 32,6 25,7

6.transporte - 67,0 0,2 37,2

7.recreação -70,1 - 20,1 19,1

8.bebidas e fumo - 82,3 - 90,6 - 34,9

9.outros - 71,3 - 25,7 14,2

Fonte: Siqueira (1998), tabela 1b , pág 50.

Os resultados obtidos para o caso ( 2 ), isto é, quando o governo não diferencia

impostos entre os dois setores da economia, indicam que, para um baixo nível de
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aversão de desigualdade (e = 0,1), a estrutura ótima de alíquotas mostra-se uniforme

para todos os bens, excetuando os bens de alimentação e a categoria de bens referente

à bebidas e fumo. Quanto aos bens de alimentação, nota-se que a alíquota ótima se

aproxima de zero e em relação ao item de bebidas e fumo, as alíquotas são mais

baixas do que os outros bens. Para níveis mais altos de aversão de desigualdade ( e),

os bens de alimentação são subsidiados. Nota-se que os subsídios para estes bens

aumentam com o parâmetro e. As alíquotas para todos os outros bens aumentam. De

forma geral, para altos valores de e, os resultados sugerem que grande ponderação nos

critérios de eficiência e distributivos são considerados pelo fato dos bens de

alimentação serem subsidiados. A tabela 4.2.2 apresenta os resultados para este caso.

Tabela 4.1.1 - Alfquotas Ótimas - caso 1
alíquotas (%)

Níveis de Aversão de Desig1ll81dade
Categorias: ( E)

E =0,1 E = 1,0 E = 5.0

l.alimentação - 0,5 - 56,7 -77,7

2.vestuário 13,3 26,5 36,7

3.residência 14,8 29,5 31,7

4.bens duráveis 17,8 56,9 63,1

5.higiene pessoal 13,9 29,8 41,0

6.transporte 16,5 43,6 52,5

7.recreação 16,4 41,3 49,8

8.bebidas e fumo 8,1 - 5,1 13,9

9.outros 15,6 35,0 38,6

Fonte: Siqueira (1998), tabela 2, pág 54.

o caso ( 3 ) assume que, além de não haver diferença entre as alíquotas

impostas para os setores rural e urbano, os bens de alimentação não são tributados (ou,

de forma análoga, subsidiados). Para baixos níveis de aversão de desigualdade (E), os

resulltados não se diferenciam muito do caso anterior. Em contrapartida, o fato de que

os bens de alimentação não serem subsidiados, a estrutura ótima de alíquotas, para

altos valores do parâmetro ( E), ocasiona uma ampla redução nas alíquotas de todos

os outros bens aumentando, inclusive, o grau de diferenciação entre as alíquotas.
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Há uma elevação das alíquotas sobre os bens que são conswnidos,

principalmente, pelos agentes com alto nível de renda ( bens duráveis, transporte,

recreação e outros) tomam-se extremamente altas quando o grau de aversão de

desigualdade aumenta. Entretanto, os valores das alíquotas são inferiores aos valores

apresentadas no caso ( 2 ), o que indica que a impossibilidade de subsidiar bens de

alimentação reduz o potencial redistributivo do sistema tributário.

O caso ( 4 ) considera o fato de que bens relacionados à residência podem ser

tributados de forma diferente entre os setores urbano e rural. Vale salientar que este

caso é uma extensão do caso ( 3 ), já que os bens relacionados com alimentação não

são tributados (ou subsidiados). O resultado importante deste caso é que para os bens

relacionados à residência há um significativo aumento de alíquotas no setor urbano

enquanto que, no setor, estes bens são fortemente subsidiados. E, nota-se, uma relação

positiva entre a variação das alíquotas para ambos os setores e a variação do nível de

aversão de desigualdade, c.Portanto, conclui-se que dada a possibilidade de se

estabelecer diferentes alíquotas sobre bens relacionados com residência

(principalmente bens relacionados com eletricidade), o potencial redistributivo do

sistema tributário é bem maior do que no caso anterior (3 ).4

O caso ( 5 ) refere-se à situação em que o governo concede uma transferência

uniforme do tipo lump sum para todos os agentes econômicos. Como visto no modelo

de Atkinson e Stiglitz (1976, 1980), apresentado no segundo capítulo, a introdução

deste mecanismo de tributação ótima linear sobre a renda resulta em que as alíquotas

sobre os bens da economia sejam uniformes, desconsiderando-se poupança na

economia e dada restrições nas preferências dos agentes.Ti, tomam-se, do ponto de

visto redistributivo, mecanismos mais eficientes do. que os impostos sobre os bens.

Portanto, como o esperado, a estrutura ótima de alíquotas resultante reduz, de forma

substancial, as diferenças entre as alíquotas. E, nota-se, também, um aumento dos

valores das alíquotas ótimas. Esta elevação das alíquotas seria ocasionada para

financiar os subsídios lump sum concedidos aos agentes. A tabela apresenta a estrutura

ótima de alíquotas neste caso.

4 Para avaliar a estrutura ótima de alíquotas para este caso ver Siqueira (1998), tabela 4, pág.55.
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Tabela 4.2.3 - Allquotas Ótimas - caso 5
alíquotas (0.16) e subsídios (em 1000 Cr$ de 1974;anuais)

Níveis de Aversão de Desigualdade
Categorias: ( s)

s =0,1 e = 1,0 e = 5,0

1.alimentação 10,4 - 8,3 -14,7

2.vestuário 29,7 45,1 48,5

3.residência 30,6 46,0 48,3

4.bens duráveis 35,0 65,2 70,9

5.higiene pessoal 30,6 47,8 51,4

6.transporte 33,1 55,2 59,5

7.recreação 32,8 53,4 57,2

8.bebidas e fwno 26,8 36,9 40,0

9.outros 31,3 48,3 50,8

transferência 3.956 6.821 7.143

Fonte: Siqueira (1998), tabela 5, pág. 56.

Nota..se que a estrutura ótima de alíquotas apresenta um certo grau de

uniformidade quando se introduz o mecanismo de transferências uniformes para todos

os agentes na economia. Os resultados indicam que o diferencial de alíquotas, neste

caso, é bem menor do que os resultados apresentados na tabela 4.2.2.

Até aqui, o sistema de demanda utilizado foi o sistema de despesa linear. Uma

especificação alternativa de sistema de demanda utilizada pela autora corresponde ao

sistema de despesa Cobb-Douglas, caso especial do sistema de despesa linear. Esta

forma de preferência dos agentes foi aplicada para o caso 2. De forma geral, os

resultados são semelhantes aos apresentados na tabela 4.2.2: para baixos e altos níveis

de aversão de desigualdade ( s ), a estrutura ótima de alíquotas envolve subsídios para

bens de alimentação, alíquotas reduzidas para bebida e fumo e alíquotas mais altas

para o restante das categorias de bens.
Outro ponto analisado foi a sensibilidade da estrutura ótima de alíquotas

relação a diferentes níveis de necessidades de receita do governo. Os resuítado:

anteriores pressupõem uma necessidade de receita de governo equivalente a 10% do

total de despesa dos agentes. Para níveis de necessidades de receita do governo,

correspondentes a 15% e 20% da despesa total dos agentes, os resultados são bastante
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semelhantes aos casos anteriormente analisados. Com a exceção de que para níveis

mais altos de necessidade de receita do governo há uma redução no subsídio de

alimentos e aumento das alíquotas para os outros bens.5

De forma geral, os resultados do estudo de Siqueira indicam que o sistema de

tributação ótima envolve um subsídios para bens de alimentação, uma alíquota

reduzida para a categoria associada a bebida e fumo e altas alíquotas para todos os

outros bens, em particular, aqueles que têm uma maior representatividade no

orçamento dos agentes com altos níveis de renda, isto é, bens duráveis, transporte e

recreação. Um ponto a se ressalar é quanto ao resultado de alíquotas reduzidas para

bebida e fumo. Neste modelo, só está se avaliando o aspecto redistributivo da

estrutura de alíquotas. Critérios de paternalismo do governo ou de incentivos à

redução de consumo de certos bens nocivos à saúde, como os citados, não são levados

em conta.

S Ver Siqueira (1998), tabela 7, pág.59.

I
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Conclusão

o objetivo deste trabalho foi realizar uma resenha das principais contribuições

associadas com a teoria da tributação ótima sobre o consumo. A abordagem escolhida

centrou-se na análise do cálculo da estrutura ótima de alíquotas. Enfatizou-se os

principais parâmetros determinantes desta estrutura que envolvem os princípios

básicos de qualquer análise sobre teoria de tri1butaçãoótima: o dilema entre critérios

de eficiência e equidade.

Entretanto, o ponto de partida de toda a teoria provém de uma análise que se

dedica unicamente com critérios de eficiência. Ramsey (1927) obteve um dos

resultados mais antigos da teoria da tributação ótima que ficou conhecido como a

'Regra de Ramsey'. Qual a estrutura ótima de alíquotas, dada uma receita do governo,

que minimiza distorções do comportamento dos agentes? Diante desta questão, o

resultado é que a estrutura ótima de tributação deveria ser tal que, dada uma variação

das alíquotas, haveria uma redução proporcional igual na demanda para todos os bens.

Um caso especial deste resultado é a 'regra do inverso das elasticidades' que

demonstra que as alíquotas ótimas seriam mais altas para bens que apresentassem

maior inelasticidade preço da demanda. Considerando que o modelo é desenvolvido

em uma economia com um único agente, a tributação ótima sobre bens estaria

associada unicamente com critérios de eficiência, deixando de lado questões

distributivas.
Diamond e Mirrlees (1971) estendem a análise de Ramsey para uma economia

com muitos agentes econômicos, de forma que a estrutura ótima sobre bens pudesse

levar em conta critérios redistributivos. A formalização analítica tem como base a

maximização de uma função de bem-estar social relacionada ao nível de preocupação

do governo com relação às preferências dos agentes econômicos. A estrutura ótima de

alíquotas resultante está associada, portanto, com o trade-off entre eficiência e ,:;~i~~
equidade. Uma importante contribuição destes autores refere-se ao teorema de

Eficiência da Produção. Este teorema afirma que eficiência de produção é desejável

diante de uma estrutura de tributação ótima. Neste caso, os bens intermediários não 'li,

devem ser tributados a menos que seja extremamente dificil tributar os bens finais.

Os modelos de Ramsey e Diamond e Mirrlees são de extrema importância para

a teoria da tributação ótima pois servem como base para todos os estudos posteriores
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sobre o assunto. O imposto ótimo é aquele que não só leva em conta a minimização de

ineficiência na economia como também é aquele que depende do .grau de preocupação

do govemo com aspectos redistributivos. Portanto, a teoria ótima requer que a

imposição de tributos seja diferenciada de acordo com a variação destes parâmetros. A

implementação de uma alíquota uniforme para os impostos sobre bens somente

constitui uma estratégia ótima se condições específicas forem respeitadas.

Neste contexto, outro ponto abordado no trabalho foi apresentar essas

condições que implicam na uniformidade das alíquotas dos tributos. Condições essas

que estão relacionadas com as preferências do consumidor e que são bastante

restritivas do ponto de vista empírico. As especificações quanto aos sistemas de

demanda são cruciais para a determinação da estrutura ótima de alíquotas.

Alguns modelos empíricos apresentados nestes trabalho referem-se à

sensibilidade das alíquotas ótimas com formas alternativas de especificação de

demanda que variam de acordo com hipóteses referentes, principalmente, à inclusão

de oferta de trabalho no modelo.

A tributação de bens e serviços tem importante papel no tocante à questões

distributivas. Tal aspecto é especialmente importante em países em que a capacidade

de implementar um sistema eficiente de imposto de renda é carente. Isto, sem levar

em conta as complexidades administrativas e políticas caracterizadas neste sistema de

tributação. Portanto, o potencial redistributivo da tributação sobre a renda deixa muito

a desejar. Dessa forma, países em que há forte dependência de tributação de bens e

serviços como fonte de arrecadação torna-se fundamental analisar o impacto

redistributivo desta forma de tributação.

Um modelo importante na literatura; também apresentado neste trabalho, foi

desenvolvido por Atkinsone Stiglitz (1976, 1980). Os autores argumentam que a

implementação de um sistema adequado de tributação sobre a renda poderia tornar a

imposição de tributos diferenciados sobre os bens supérflua no que tange à critérios

distributivos. É importante frisar a importância de hipóteses relacionadas com as

preferências dos agentes econômicos e, no caso deste modelo (Atkinson e Stiglitz), o

pressuposto de que os bens são separáveis do trabalho é crucial para esta constatação.

Portanto, é lícito afirmar que países que apresentam um sistema bem estruturado de

tributação sobre a renda, o papel redistributivo da tributação sobre bens não seria tão

importante quanto em países que a estrutura de tributação da renda é ruim.

•
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Alguns modelos de natureza empírica buscaram incorporar no cálculo da

estrutura ótima de impostos variáveis demográficas nos sistemas de demanda. A

importância disso decorre do fato que em alguns países e, neste trabalho especial

atenção foi dada ao Reino Unido, realizam esquemas de transferências na forma de

subsídios relacionados com o consumo de crianças pertencentes à famílias de baixa

renda. Nota-se que a estrutura ótima de alíquotas é alterada e que bens de consumo

que apresentam ampla representatividade nas despesas destas famílias deveriam ser

subsidiados. Portanto, este é um importante aspecto a ser considerado no papel

redistributivo da tributação ótima sobre bens.

Com relação ao Brasil, poucos estudos foram realizados sobre este assunto.

Um trabalho que, pode-se dizer, é pioneiro nesta área foi realizado por Siqueira

(1998). Em seu estudo, a autora considera as diferentes características entre a

população urbana e rural e avalia o impacto redistributivo da tributação sobre bens e

serviços no Brasil. Os resultados indicam que bens relacionados com alimentação

deveriam ser subsidiados.

Diversos temas interessantes não foram abordados neste trabalho e que podem

auxiliar enormemente na análise da teoria aqui apresentada. Um dos principais

argumentos daqueles que advogam a instauração de um sistema de tributação

uniforme é que se reduziria de forma substancial os custos administrativos. Esta

questão é importante pois elevados custos administrativos estão associados aos

inúmeros tributos, o que gera um incentivo para sonegação.

Os modelos clássicos da teoria da tributação ótima assumem uma forma

unitária de governo que tem poder exclusivo de instituir e de arrecadar os tributos.

Portanto, questões relacionadas com o federalismo fiscal não são tratadas. Poucas

tentativas nesta área foram feitas para incluir no modelo clássico de tributação ótima a

hipótese de uma nação com diferentes níveis de governo com competências tributárias

e direitos de arrecadação além de se levar em conta transferências de recursos do

governo central para as entidades subnacionais.
O Brasil encontra-se na iminência de uma ampla reforma tributária. A

principal modificação do sistema tributário vigente que se pretende é a criação de um

imposto sobre o consumo de base ampla, o IVA com albrangência nacional. O

mecanismo utilizado para tal feito é a fusão dos principais impostos sobre bens e

serviços do país, isto é, o ICMS e IPI. Em virtude da peculiaridade do país de ter
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como principal fonte de arrecadação global um tributo de competência dos governos

subnacionais, o ICMS, seria interessante incorporar considerações sobre federalismo

fiscal no modelo de estrutura de tributação ótima.

A conclusão que se pode tirar com os estudos quantitativos sobre o cálculo do

imposto ótimo, referentes ao Brasil, é q~e a implementação de um novo imposto sobre

o consumo deve apresentar uma seletividade em sua estrutura de alíquotas. Do ponto

de vista redistributivo, alíquotas menores deveriam incidir sobre os produtos de ampla

representatividade no total de despesa das classes mais pobres.
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