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Lista de Variáveis

Indexadores:

i - indivíduos ou grupos sociais;

t - tempo;

h - indica país 1 ou pais 2 nos exercícios de dinâmica comparativa;

L ou P - indica distribuição Lognormal ou de Pareto, respectivamente;

Variáveis:

y - nível de renda (ou produto) per capita;

k - razão capital-trabalho agregada;

r - taxa de juros;

w - salários;

s - poupança;

m - propensão marginal à poupar (modelo exógeno);

G; - parcela da população pertencente ao i-ésimo grupo;

c - consumo de subsistência;

a - estoque de ativos.
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1. Introdução

o objetivo central deste trabalho é analisar os mecanismos que governam a

distribuição individual da riqueza econômica enquanto a sociedade acumula capital. Em

outras palavras, analisa-se, ao longo do texto, o que os modelos de crescimento econômico

tradicionais têm a dizer em relação a dinâmica da distribuição de riqueza.

A preocupação fundamental dos modelos aqui analisados é estabelecer qual o

impacto da acumulação social de capital na distribuição pessoal de riqueza. Existe uma

classe igualmente importante de modelos 1 que relacionam crescimento e distribuição, que

partem de uma relação oposta, isto é, avaliam o impacto da distribuição de riqueza (ou

renda) no desempenho macroeconômico de um determinado país. Nessa classe de modelos

a conexão entre crescimento e distribuição normalmente é feita via capital humano, e

mostra, essencialmente, que países com diferentes distribuições iniciais de riqueza tomam

diferentes trajetórias de crescimento econômico.

Os modelos estudados e desenvolvidos aqui, pertencem a primeira categoria, isto é,

procuram certas propriedades geradas por modelos de crescimento teoricamente

consolidados, como o modelo com poupança exógena de Solow e o modelo de Ramsey, e

avaliam o impacto dessas propriedades na dinâmica da distribuição pessoal de riqueza. O

segundo capítulo do presente trabalho é dedicado justamente ao modelo de Solow, cuja

função poupança é ligeiramente modificada de maneira que possa gerar dinâmica na

distribuição individual de riqueza, essa modificação na poupança foi proposta em

STIGLITZ (1969).

No terceiro capítulo, enfatiza-se o processo de escolha individual entre consumo e

poupança, diferenciando-se dos modelos anteriormente desenvolvido por Stiglitz citado no

parágrafo anterior, que desenvolve sua análise a partir de um ambiente com poupança ad

hoc, ou dos trabalhos de BECKER e TOMES (1986) que constróem um modelo de

transmissão intergeracional de riqueza com fundamentos microeconômicos, mas sem se

preocupar explicitamente com o papel da dinâmica agregada de acumulação de capital na

distribuição individual da riqueza.

CHATTERJEE (1994) desenvolve em tempo discreto um modelo com fundamentos

microeconômicos e dinâmica agregada de acumulação de capital. A proposta do presente

1 Ver GALOR e ZEIRA (1993) e BANERJEE e NEWMAN (1993).



trabalho consiste em rescrever o modelo do autor citado acima, porém, com uma estrutura

contínua, tanto no que se refere ao tempo, quanto ao número de consumidores. Nesse

sentido, o modelo desenvolvido mais adiante, tem como estrutura teórica básica, o modelo

de crescimento econômico com poupança endógena em tempo contínuo, ou seja, o modelo

de Ramsey. É desse ambiente que extraímos, sob certas circunstâncias envolvendo as

funções utilidade dos agentes, as propriedades macroeconômicas que exercem efeito sobre

a distribuição de riqueza.
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2. O Modelo com Poupança Exógena

Um dos principais modelos que relacionam a distribuição individual de riqueza com

as propriedades macroeconômicas resultantes da dinâmica agregada da acumulação de

capital, foi proposto por STIGLITZ (1969). A questão essencial desse modelo, é construir

uma estrutura formal capaz de captar o efeito que a dinâmica agregada de capital produz na

distribuição individual de riqueza (ou de um determinado grupo social), em outras palavras,

deseja-se estudar como evolui a distribuição de riqueza à medida que a sociedade acumula

capital.

Nesse modelo a função poupança é exógena, em vez do uso de um mecanismo de

escolha consumo-poupança, abordado mais adiante neste trabalho. Adicionalmente, outras

hipóteses simplificadoras são incluídas: taxa de crescimento populacional constante,

trabalho homogêneo e distribuição de riqueza igualitária entre membros de um mesmo

grupo social.

Em um ambiente desse tipo, como veremos, se existe uma trajetória estável de

equilíbrio balanceado, a riqueza e a renda da economia tendem assintoticamente a uma

distribuição igualitária, podendo haver uma exceção, no caso de poupança negativa quando

um grupo possui renda zero (possível quando se considera consumo de subsistência).

Outra diferença' entre o modelo apresentado por Stiglitz, e o desenvolvido

posteriormente neste trabalho, é a maneira como os indivíduos são tratados: o primeiro

autor divide a sociedade em i grupos (classes sociais), que diferem entre si por possuírem

níveis de riqueza diversos, enquanto dentro de cada grupo ou classe social os indivíduos

são iguais.

No modelo apresentado adiante, a sociedade é dividida em i indivíduos. Cabe

salientar que essa diferença entre os dois trabalhos não os toma inconciliáveis, visto que

podemos considerar no limite, grupos compostos por um único agente, sem que haja

mudanças significativas na estrutura teórica do modelo. No entanto opta-se por manter essa

estrutura demográfica apenas para que o modelo permaneça o mais próximo possível de sua

apresentação original no artigo de 1969, embora no modelo seguinte, com poupança

endógena, os indivíduos sejam tratados individualmente.
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2.1. Estrutura Básica do Modelo.

A sociedade é dividida em i grupos ou classes sociais, o trabalho é homogêneo,

portanto cada trabalhador recebe idêntica remuneração, isso permite que cada membro de

um determinado grupo tenha tanto a mesma renda como a mesma riqueza, só existe

diferença de riqueza entre grupos.

O estado da arte produtiva da economia é dado por uma função de produção

(homogênea de grau 1) com propriedades neoclássicas, onde y é o produto per capita e k é

razão capital-trabalho agregada, de maneira que: y=f(k).

A economia é fechada, portanto todo estoque de ativos da sociedade está nas mãos

de residentes, não existe mercado de crédito, cada consumidor possui uma dotação inicial

de capital, que pode ser investidos em firmas que usam uma tecnologia comum. Essas

firmas atuam em ambiente competitivo, portanto cada fator de produção é remunerado

conforme sua respectiva produtividade marginal. Temos portanto:

r=j'(k) ,

e

w=f(k)-kf'(k),

em que r é a taxa de juros e w são os salários.

Os agentes recebem renda proveniente do trabalho, igual para todos indivíduos, e

renda proveniente da remuneração sobre o capital, que varia conforme a dotação inicial de

cada grupo considerado, portanto dentro de cada grupo os consumidores recebem a mesma

renda.

Denominando-se ai o estoque de capital pertencente a cada cidadão do grup;'/--",, '

K ~
(a. == _i , em que K, é a dotação total de capital do i-ésimo grupo e Li é o número de /',

I L. "
i .•

",

indivíduos nesse grupo). Temos a seguinte relação para a renda per capita, tambérrído

grupo i (Yi), isto é, Yi == ~ , em que ~ é a renda total desse grupo.
Li

,,/
i

!

4



(2.1)

Os indivíduos poupam, à semelhança do modelo de crescimento econômico de

Solow, uma parcela constante da renda, aqui denominada m. Temos então a seguinte função

poupança linear na renda:

(2.2)

em que:

Si - poupança por indivíduo do grupo i;

m - propensão marginal a poupar;

c - nível de poupança per capita caso o nível de renda seja zero, também pode ser

interpretado como um nível mínimo de consumo, (ou consumo de subsistência) se

c < O.

Uma parcela constante da população' (Si) pertence a cada grupo i, para garantir essa

propriedade é necessário que não haja casamento entre os grupos, que a taxa de

crescimento populacional seja constante e igual a n, e que a riqueza seja distribuída

igualitariamente entre as gerações.

Como K, é o estoque total de riquezas do grupo i, define-se k, seu nível per capita

(k, == K; ), temos assim a seguinte relação:
L

K
k =-' =s.a ..

I L I I

(2.3)

I Se supõe-se que cada grupo é composto de um único cidadão, conforme sugerido acima, temos que

1
Si = -, no entanto, no momento que se agrega o estoque per capita de cada grupo, somente obtemos o

L
mesmo resultado, dado pela equação (2.6) se a população é assumida constante (e não a parcela de cada grupo

na população total), mas se a população é constante sua taxa de crescimento é nula o que mudaria

completamente as propriedade dinâmicas do modelo apresentado por Stiglitz.
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A equação diferencial que governa a acumulação de capital do grupo i, novamente à

semelhança do modelo de Solow, é dada por:

(2.4)

ou seja, o capital (para cada cidadão pertencente ao grupo i) cresce porque a poupança

desse grupo eventualmente aumenta, e diminui porque uma parte do capital precisa ser

reposta para compensar o aumento populacional.

A poupança de cada grupo já foi especificada pela equação (2.2). Substituindo a

renda dada pela equação (2.1) na função linear de poupança, e, em seguida na equação (2.4)

acima, temos a evolução de ai em função do próprio ai.

à = mw +c + (mr - nia,I _ I (2.5)

A equação acima refere-se a dinâmica de acumulação de riqueza de cada grupo i.

Agregando o estoque de capital por meio da relação estabelecida em (2.3) temos,

finalmente:

k = L k, = L ea, , derivando em relação a t, obtemos:

(2.6)

Conforme pode ser observado pela equação acima, o resultado mais importante da

linearidade da função poupança, é que a dinâmica agregada da acumulação de capital não
-,

depende da distribuição de riqueza. Mais tarde, obteremos o mesmo resultado em um

ambiente com escolha consumo-poupança, sob certas hipóteses envolvendo" as funções

utilidades. , \\

A equação diferencial (2.6) acima mostra a evolução do estoque per capita de

capital da economia. Resolvendo essa equação pode-se encontrar a trajetória de acumulação

6
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de capital da economia, sua estabilidade e, finalmente, os efeitos da acumulação de capital

agregado sobre a riqueza de um determinado grupo social.

2.2. A Dinâmica Agregada de Acumulação de Capital.

Manipulando a equação (2.6) podemos encontrar uma trajetória de acumulação de

capital em função da renda.

k = my+~-nk,

ou,

k = mf(k)+~ +nk . (2.7)

Se ~ = O, o modelo apresentado iguala-se estritamente ao modelo de Solow, o que

pode ser visto pela reta tracejada na Figura 2.1.a. Se ~ > O, isto é, poupança positiva com

renda zero, temos um único equilíbrio, no entanto essa situação não é economicamente

significativa. Por outro lado, se ~ < O (se a renda for zero um montante negativo é poupado,

isto é, há despoupança), temos dois pontos de equilíbrio, cujas propriedades podem ser

melhor analisadas pelos diagramas abaixo. ~ < O também pode ser interpretado como um

nível mínimo de consumo, o que é uma interpretação consistente com o modelo

desenvolvido no capítulo 3. Assim sendo, esse parâmetro será considerado negativo durante

todo restante do presente capítulo.
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-c

.. nk,.-
.>

mf(k)

Figura 2.l.a A
dinâmica agregada de
acumulação de capital
no modelo de Stiglitz.
G(k) são funções de k
derivadas de (2.7)

G(k) -c +nk

mf(k)

k * k

mr=n Figura 2.1.b ~ Com-
portamento da equação
(2.6).

k ** k

mr<n

k

c

o diagrama apresentado na Figura 2.1.a, mostra que existem dois equilibrios: um

localmente instável e com baixo estoque de capital per capita (k*), e outro localmente

estável e com alto estoque de capital (k* *). Para verificar a estabilidade desses dois pontos

basta analisar a forma da equação (2.7) desenhada na Fig.2.1.b. Se k, eventualmente estiver

abaixo de k* temos k < O, conseqüentemente a economia desacumula capital aproximando-

se assintoticamente do ponto k=O. Se k for maior que k*, k > O a economia acumula capital

distanciando-se dessa armadilha de pobreza. Analogamente, se k for menor que k**, k >·0,

e a economia acumula capital, finalmente se k for maior que k**, k < O, e a economia

desacumula capital.
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Por intermédio da Figura 2.1.a pode-se definir mais dois pontos com propriedades

importantes para o modelo: k e i .O primeiro é o ponto onde k atinge seu valor máximo,

se derivarmos a equação (2.7) em relação a k e igualarmos a derivada a zero temos:

a( - _ n
ac = mf'(k)-n = o ou r(k) = m

(2.8)

Outra maneira de enxergar a mesma propriedade é traçar uma reta paralela à reta

- f + nk tangente a função mftk) , essa análise pode ser vista na Figura 2.l.a. Dada as

condições de concavidade da função de produção, em pontos à esquerda de k , mr - n > o ,

enquanto em pontos à direita de k , mr - n < o .

O segundo ponto (k ) é derivado a partir de uma reta que parte do ponto (- f) e

tangencia a função mf(k). Nesse ponto temos a seguinte propriedade:

mf(~)+f = mf'(i),
k
~ ~ ~ c

[f(k) - kf'(k)] = --=-.
m

o termo à esquerda da equação acima é o valor do salário pago na economia.

Portanto a propriedade acima pode ser rescrita como:

~ c
w(k) = --=-,

m
(2.9)

~
em que k é um estoque de capital tal, que gera um determinado salário w(k) , que

~
poupado a uma taxa m, é igual ao consumo de subsistência. Em pontos à esquerda de k , o

salário pago na economia diminui, pois 8w(k) = -kf"(k) > O, consequentemente
àk

mw + f < O, enquanto à direita o salário aumenta, a parte poupada do mesmo ultrapassa o

consumo de subsistência, e mw + f > O .
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Finalmente, à esquerda de k*, temos que mf(k) - nk + c < O, ou mf(k) + c < n, ou
- k

seja a poupança por unidade de capital é menor que a taxa de crescimento populacional,

isto é, o montante que a sociedade está poupando não é suficiente para repor o crescimento

populacional, consequentemente k < O e a sociedade desacumula capital em termos per

capita. Passado esse ponto, a razão poupança-capital é maior que o crescimento da

população, k > O e o estoque de capital é crescente, k atinge seu valor mais alto no ponto

k , e declina a partir daí, até o segundo estado estacionário k**, adiante desse nível k é

novamente negativo e mf(k) - nk ,+ ~ < O. Pode-se então facilmente ver, que essa dinâmica

implica em uma armadilha de pobreza abaixo do primeiro equilíbrio. Com efeito, se a

economia, por algum motivo começa abaixo desse ponto, seu estoque per capita de capital

cai assintoticamente a zero.

Os dois pontos de equilíbrio: k* e k** conjuntamente com k e k definem cinco

regiões no eixo k da Figura 2.I.a. Nessas cinco regiões, conforme já analisado nos

parágrafos precedentes, os parâmetros do modelo apresentam variações de sinais,

resumidas por conveniência na tabela abaixo:

Região my+~-nk mr-Il mw+c

k< k* <O >0 <O
~ >0 >0 <Ok* < k< k

~ - >0 >0 >0k < k< k

k <k<k** >0 <O >0
k** < k <O <O >0

2.3. Dinâmica de Acumulação dos Grupos Sociais \
'i

". ".

.o,r"

.
t; c

Acima foram discutidas a dinâmica agregada do modelo, resta agora discutir o

comportamento dinâmico de grupos sociais individualmente.

\
\

i
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Pela equação (2.5) pode-se verificar que existe um único grupo no qual a riqueza

à
nem cresce nem decresce, isto é, -' = O, o que determina o estoque (por membro do grupo

ai

i) de estado estacionário

a* = ~+mw
n=mr

(2.10)

a* > O se k< k ou se k> k, e a*<O se k <k< k. No primeiro caso, com k< k , grupos com

riqueza per capita inferior a a* têm riqueza decrescente (estão abaixo do equilíbrio inferior)

e, case, k> k , grupos com riqueza inferior ao valor de steady-state têm riqueza crescente

(estão abaixo do equilíbrio superior, estável).

Para simplificar, consideremos a existência de apenas dois grupos: i e j. É fácil

notar, também pela equação (2.5), que a seguinte relação governa o diferencial de taxas de

acumulação de riqueza dos dois grupos:

r - r = (c +mw)(~ __ 1 J
ai (lj - a. a. '

, J

(2.11 )

em que ra e ra , são as taxas de crescimento do capital por homem de cada grupo.
I J

Os parâmetros contidos em (~+ mw) ditam se um grupo está acumulando riqueza

mais rápido do que o outro. Suponhamos que o grupo i seja mais pobre que o grupo j,

portanto ar-a; Se ~ + mw > O, implica que a taxa de acumulação de i é maior que a de j,

conseqüentemente a riqueza esta ficando relativamente melhor distribuída. Analogamente,

se ~+ mw < O a distribuição de riqueza entre os dois grupos está piorando, se ~+mw = O

não há mudança na distribuição.

A razão econômica que explica o resultado acima é dada pelo seguinte mecanismo:

suponhamos inicialmente que ~+mw = O, nesse caso um aumento de um por cento na

riqueza por homem do grupo i (a.) leva a um aumento de um por cento na poupança (mraJ

tanto como um aumento de um por cento na poupança necessária para manter àquele nível

11



de riqueza por homem (na), conseqüentemente, qualquer coisa que acontecer com ai tende

a se manter porque o aumento em a; é igual ao aumento em ai. Em outras palavras como a

poupança de cada grupo possui uma parte independente do estoque de riqueza (f + mw), é

fácil mostrar que a elasticidade da poupança do i-ésimo grupo com relação ao seu

. de ri d d s mrarespecnvo estoque e nqueza e a a por: li ai = I. Se f +mw = O , tem-se que
i mra, +mw+f

<i = 1, isto é, um aumento de um por cento na riqueza gera um aumento proporcional na
I

poupança. Como a; = s; - na; , se Si aumenta um por cento quando ai aumenta, na, também

aumenta proporcionalmente, e o mesmo ocorre com á; .

Por outro lado, se f + mw > O, «; < 1, isto é, um aumento de um por cento no

capital por homem acarreta um aumento menor que um por cento na poupança per capita,

enquanto o aumento em na, continua proporcional, conseqüentemente ai cresce menos que

proporcionalmente ao aumento em ai, portanto a riqueza entre grupos tende eventualmente

a uma distribuição igualitária, raciocínio simétrico é válido quando f +mw < O.

Dadas as propriedades dinâmicas da acumulação agregada de capital pode-se dizer

que a economia converge assintoticamente ao equilíbrio com alta razão capital-trabalho

(k**). Pelas cinco regiões definidas na Figura 1.a e os sinais dos parâmetros obtidos nessas

regiões, pode-se facilmente verificar que, se a economia realmente está em uma dinâmica

transitória rumo ao equilíbrio k**, o que acontece se k for maior que k*, temos uma região,

entre os pontos k* e k , onde a distribuição de riqueza piora, mas em seguida, passando k ,
a distribuição de riqueza tende assintoticamente a um padrão igualitário.

Se a economia estiver em trajetória de equilíbrio balanceado, mais especificamente

no equilíbrio superior, a riqueza por homem dos grupos mais pobres cresce mais

rapidamente que a riqueza por homem dos grupos ricos, uma vez que f + mw > O. Em

equilíbrio balanceado, a condição dada pela equação (2.11) pode ser rescrita como: \ ."\
\ {

0~

r. - r = (n-mr)k(~-~J
aI aJ a. a.

I )

(2.12)
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A condição de estabilidade do modelo é que n-mr=tr , com esse sinal, podemos ver

pela equação (2.12), que a riqueza da economia tende a uma distribuição igualitária. Mais

ainda, podemos ter uma situação na qual a economia esteja em equilíbrio estável, e a

distribuição de riqueza continua mudando, eventualmente atingindo um padrão

perfeitamente igualitário.

O modelo descrito vale-se de uma função poupança linear, é uma configuração

bastante simples mas que leva a resultados economicamente significativos. Resumindo-os,

temos em primeiro lugar, a existência de duas trajetórias de equilíbrio balanceado ao longo

das quais todas variáveis per capita crescem a mesma taxa. Se f. < O, hipótese assumida

nessa seção do trabalho, temos dois pontos de estado estacionário: um com baixa razão

capital-trabalho e instável, e outro estável e com alta razão capital-trabalho, sendo que a

economia converge a esse ponto desde que se garanta que k seja maior que k*

Em segundo lugar, outro resultado importante do modelo é a dinâmica da

distribuição de riqueza entre os grupos. Se a razão capital-trabalho da economia

eventualmente cai abaixo de k*, o estoque de capital dessa economia cai continuamente e a

distribuição de riqueza também piora continuamente, mostrando uma armadilha de pobreza

extremamente perversa. Se, por outro lado, k ultrapassa k*, a economia passa por uma

dinâmica transitória tendendo assintoticamente ao equilíbrio superior. Ao longo dessa

dinâmica, existe um período em que a concentração de riqueza é inevitável (entre k* e k ),

passando esse período, no entanto, a distribuição tende naturalmente a um padrão

igualitário. Esse resultado confere suporte teórico a idéia de que no início do processo de

desenvolvimento econômico temos um período concentrador de riqueza.

Nesse momento, cabe indagar o que aconteceria com os principais resultados do

modelo caso afrouxássemos a hipótese de linearidade da função poupança. Uma alternativa

seria utilizar outras especificações não lineares para esta função, no entanto, a proposta ,9.9
I

presente trabalho, analisaremos um modelo no qual as decisões de poupança são

endogeneizadas.

2 Isto é, a remuneração sobre o estoque de capital r ponderado pela parcela da renda efetivamente
poupada pela sociedade m deve ser menor que a taxa de crescimento populacional n, assim o estoque de
capital agregado da economia converge para seu valor de estado estacionário.
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3. Distribuição de Riqueza no Modelo de Crescimento Neoclássico com Poupança

Endógena

3. 1. O Modelo Básico

Ao contrário do modelo anterior no qual os indivíduos poupavam uma parcela fixa

da renda, no modelo desenvolvido neste capítulo, o consumo, e portanto a poupança, são

determinados por um processo de escolha individual. Nesse sentido o modelo desenvolvido

aqui aproxima-se do modelo de crescimento de Ramsey, enquanto o anterior aproximava-se

obviamente do modelo de Solow.

A estrutura do modelo proposta é extremamente parecida com o modelo

desenvolvido por CHATTERJEE (1994), as principais diferenças são essencialmente

técnicas, e referem-se a maneira como o tempo e a estrutura demográfica são tratados,

ambos discretos no modelo de Chatterjee, e contínuos no presente modelo.

Cabe ressaltar que as diferenças apontadas acima não mudam os resultados

qualitativos do modelo. Dessa maneira, o principal motivo para se adotar uma estrutura

contínua,' é técnico, o que permite analisar com mais facilidade o padrão completo da

distribuição de riqueza, por meio da especificação de funções densidade de probabilidade.

Adicionalmente, em vez de distribuir os indivíduos em grupos diferentes entre si pelo

estoque de capital possuído, como no modelo de Stiglitz, neste capítulo cada indivíduo é

tratado separadamente, portanto, trabalha-se ao longo do modelo com a idéia de

consumidor representativo. Embora essa hipótese não descarte a possibilidade de existência

de heterogeneidade entre agentes econômicos, requer, em contrapartida, uma estrutura

teórica capaz de garantir que a soma de todos consumidores comporte-se como se fosse

gerada por um único consumidor.

A economia é composta por um continuo Lt de consumidores indexados por i. Esses

agentes não trabalham, portanto sua renda deriva unicamente da posse de ativos

remunerados competitivamente a uma taxa r., portanto a única fonte de heterogeneidade

entre os agentes é o estoque inicial de riqueza.
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Outros modelos semelhantes, como o proposto por CASELLI e VENTURA (1998)

avaliam o impacto sobre a distribuição pessoal de riqueza de fontes adicionais de

heterogeneidade tais como, nível de habilidade dos agentes, que reflete em salários

diferentes, e preferências diferentes por um bem público, que constituem um argumento da

função utilidade e funcionam como o consumo de subsistência presente no modelo do

capítulo. Seu principal resultado é obter um nível maior de mobilidade social à medida que

um indivíduo nascido pobre pode, eventualmente, acumular riqueza mais rapidamente que

outro nascido rico, se por exemplo os agentes possuírem níveis diferentes de habilidade.

No modelo do presente capítulo, os agentes possuem níveis de conhecimento iguais,

portanto a única fonte de heterogeneidade estudada reside no fato de alguns agentes

nascerem mais pobres ou mais ricos que outros, tal qual no primeiro modelo estudado.

A renda dos consumidores ou é consumida ou poupada por meio da acumulação de

mars ativos. Por simplificação, supõe-se uma economia sem crescimento populacional,

portanto L,= L. Sem perda de generalidade, pode-se seguramente normalizar essa

população à unidade, dessa maneira, cada agente i maximiza a seguinte função utilidade

intertemporal :

'f)

U = f e-Ptu(C;)dt ,
o

(3.1)

u( c;) é uma função utilidade instantânea do consumidor i no t-ésimo período, considerada

crescente e côncava em c; , ou seja, u' (c; ) > O eu" (c;) < O, coerente com as condições de

lnada (Iirna'(c") = 00 e lim s'(c.) = O). O termo e-P/ traz a valor presente as utilidades
c->o C->OO

futuras, p>O é a taxa de preferência intertemporal, quando positiva significa que as utilidades

no futuro "valem menos" que no presente.

Considerando a população constante, não é necessário lidar com questões \

distributivas associadas ao fenômeno demográfico do crescimento populacional, em outras

palavras todo estoque de riqueza de uma determinada economia em t está distribuído entre,
\

uma população constante, não ocorre o nascimento de novas gerações, portanto não é' j
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necessário lidar com a transmissão de riqueza de uma geração para outra,

consequentemente, o modelo abordado nesta seção do trabalho trata da distribuição

intrageracional de riqueza.

Conforme já salientado, os indivíduos acumulam riquezas na forma de ativos,

remunerados competitivamente a taxa r.; diferentemente do modelo anterior, aqui existe um

mercado de crédito perfeito que equilibra a taxa de juros em um determinado nível, igual

para todos agentes. Dessa forma a restrição orçamentária é dada pela seguinte equação

diferencial de primeira ordem:

(3.2)

em que a; é o estoque nominal de ativos do agente i, no t-ésimo período, e, analogamente

c; é o consumo em t do i-ésimo agente. A solução da equação acima indica a trajetória de

acumulação de ativos do agente i.

- Í ".dl' I - J,. ..dI"

a;e lO = a;o - f e lO I c;,dt' .
lo

,
- f ".d/'

Considerando-se lo-X, t ---)oco e lima; e '0 = O1, obtemos finalmente a seguinte
1->00

equação:

00 "

a; = f e -!" ..d/"C;,dt' .
/

(3.3)

1 A última hipótese pode também ser considerada como uma condição de racionalidade dos agentes. vale
dizer, no longo prazo é razoável supor que o indivíduo não terá nada "valorável" em mãos. Essa condição é
dada pela condição de transversalidade. Resolvendo a condição (ii) (na próxima página) temos que

I- f ".d/'

À = À e o
1 o , normalizando 1.0= 1 e substituindo na equação (iii) podemos rescrever a condição de

" ;,
- f ,;.d/'

transversalidade como lima; e '0 = O.
1--->00
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o problema do consumidor i consiste, então, em maximizar a utilidade dada em

(3.1) sujeito à restrição orçamentária em (3.2). O Hamiltoniano desse problema é dado por:

H = e-P1u(c:) +À(r,a: - c:) e as seguintes condições de primeira ordem:

(i)

À = -r À, (ii)

lim À,a; = O
,->w

(iii) (condição de transversalidade)

derivando (i) em relação ao tempo obtemos a equação de evolução do consumo, dada pela

equação de Euler(2):

·i [1I'(C;)]( ) i
C = - r - c, "( i) i , P t :u c, c,

(3.4)

Resolvendo a equação acima obtemos a trajetória ótima do consumo de cada agente

i, para tanto, é necessário especificar formas funcionais para a função utilidade. Além da

hipótese usual implícita em (3. 1) de que a utilidade total da vida é uma soma descontada das

utilidades instantâneas, considera-se no presente trabalho, que as preferências são quase-

homotéticas', isto é, que as curvas de Engel geradas por tais utilidades são lineares na

riqueza. A próxima seção discute essas propriedades das formas funcionais das utilid0.\
\ \. [r '\

" -í~
2 o termo entre colchetes é o inverso da elasticidade da utilidade marginal em relação ao consumo (fu, (C,»,

; Ct ;

que indica a curvatura da função u(c: ) . \. h'
i\-'-.~1

3 Uma função ftx) é homotética se /(x)=g(h(x)) onde g(.) é uma função estritamente crescente e h(.) é'F
função homogênea de grau 1, em outras palavras, se tivermos uma função utilidade indireta dada por vtp.m),
a homoteticidade implicará: v(p,a)=v(p)a, pela identidade de Roy sabe-se que as demandas marsbaííanas i-;,
obedecem a seguinte propriedade x;(P,a)=xj(P)a. (

utilizadas no âmbito do trabalho.

i
í
I
1,
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3.2 As Funções Utilidade

No modelo aqui analisado utiliza-se funções utilidade que produzem curvas de

demanda lineares na riqueza. Com essa hipótese obtemos, conforme ficará mais claro

adiante, uma propriedade simétrica à linearidade da função poupança do modelo com

poupança exógena, isto é, a distribuição individual de riqueza não afeta a dinâmica

agregada da economia, mas o comportamento agregado influencia a distribuição pessoal.

Nessa seção analisaremos sob quais circunstâncias as demandas agregadas podem ser

expressas como uma função da riqueza agregada.

Para ilustrar melhor a proposição apontada no final do parágrafo anterior,

suponhamos que cada consumidor i apresente uma função demanda Walrasiana no período t

dada por c; (r., a; ) , ou seja, a demanda do i-ésimo consumidor no período t é dada por uma

função da taxa de juros, que no caso funciona como um indicador dos preços relativos do

único bem de consumo em diferentes momentos do tempo, e do nível de riqueza do agente i

no periodo 1: a;. Agregando todos consumidores temos que:

(3.5)

em que {a;} é um vetor que representa os estoques nominais de ativos de cada consumidor,

ou seja, a equação acima propõe que a demanda agregada seja o somatório das demandas de

cada consumidor individual.

Para que a demanda agregada possa ser escrita como uma função da riqueza total da

economia, isto é, c, tr., f a;di) , é necessário que as demandas agregadas sejam iguais p~r:á~~

duas distribuições diferentes de um mesmo montante total de riqueza, em outras palavras, se

{a;} e {a';} são duas distribuições diferentes de ativos, de maneira que f a; di = f a'; di ,

temos então que, f c; ir; a; )di = f c; (r., a'; )di .
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Segundo POLLACK (1971) essa condição é satisfeita quando a sensibilidade riqueza

da demanda de um determinado consumidor dada por: <I>;(rpa;) = ÔC;~I;a;), seja uma
oa,

função independente do nível de riqueza dos consumidores. Em outras palavras, se ocorre

uma pequena variação d na riqueza dos agentes, de forma que f (da; )di = O e se a demanda

agregada é uma função do nível agregado de riqueza, então pode-se escrever que:

(3.6)

Dada as condições iniciais de riqueza e as variações d, a única maneira da condição

acima ocorrer é justamente quando os coeficiente de (da;) entre cada agente sejam iguais,

isto é, que <1>;(rp a;) seja independente da riqueza e de caracteristicas individuais.

Intuitivamente, essa condição significa que qualquer mudança nas demandas individuais

decorrente de uma redistribuição de riqueza entre os agentes se cancelarão deixando a

demanda agregada inalterada.

Geometricamente, sabe-se que a propriedade estabelecida acima é satisfeita quando.

o caminho de expansão da riqueza intertemporal entre dois agentes quaisquer são linhas

paralelas, o que ocorre, por exemplo, quando as preferências sãs homotéticas ou quando os

consumidores têm preferências quase-lineares com respeito ao mesmo bem, o diagrama

abaixo ilustra essa caracteristica.

Caminho de expansão da
riqueza do agente i

Caminho de expansão da
riqueza do agente i>1

c,
i'

Figura 3. 1 - r > t 19



Portanto, as curvas de riqueza-consumo serão linhas retas no espaço mercadoria, se

e somente se, as funções demandas forem lineares na riqueza. Segundo Pollack, se essas

propriedades são respeitadas, as funções utilidades geradoras de tais características,

pertencem à classe de Bergson, dentro da qual, podemos citar como exemplo, as seguintes

funções:

{

IOg(C; -~)
u(c;) = (C; - ~y-cr -1,

l-a
(3.7)

em que f deve ser entendido como um nível mínimo de consumo, ou consumo de

subsistência (tal qual no modelo linear). Se f =0 o mapa de indiferença gerado pela função

utilidade será homotético em relação a origem, enquanto se f >0, o mapa de indiferença será

homotético em relação a esse ponto e a curva renda-consumo será um raio originado no

ponto f.

A segunda especificação em (3.7) também é conhecida como Stone-Geary, a

inclusão do termo -1 na função é conveniente porque faz com que

lim (c; - C)I-cr -1 = 10g(C;-~), dessa maneira a função log nada mais é que um caso
o ...•1 1-a

especial da Stone-Geary.

O parâmetro a é o negativo da elasticidade da utilidade marginal do consumo acima

do nível de subsistência, que definiremos c/, em relação ao próprio consumo

"(--i)--i
( - a = &~;(c/) = U Cf. C

1
). Se denominarmos de B a elasticidade de substituição

Cf u'(C;')

intertemporal do consumo 4
, isto é, como muda a inclinação da curva de indiferença à medida

B=
{

])

_1

Cf u'(c,)

~ ,,'(c,) , para V I. A medida que t se aproxima de T temos que, 8 = _ u' (c, ) . ou
_ u'(c,) {5.-) u"(c,).c,

u'(c,) C
t

4

seja, o inverso de a:
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que muda a razão entre o consumo de dois períodos adjacentes, temos que e = ~(c; ~fJ
a Cf

para a função utilidade Stone-Geary.

Quanto maior o valor de a mais sensível é a utilidade marginal do consumo em

relação a variações do próprio consumo, portanto é menos provável que os indivíduos

desviem de um padrão estável de consumo, mesmo que a taxa de retomo r, seja

substancialmente diferente da taxa de preferência intertemporal p. Em outras palavras, existe

uma baixa disposição em substituir consumo intertemporalmente.

Analogamente, quando a é baixo a disposição dos consumidores em abrir mão de

uma trajetória de consumo estável é alta, o que significa dizer que há uma elevada

disposição em substituir intertemporalmente.

3 .3. Curvas de Engel

Estabelecida quais serão as formas funcionais das utilidades utilizadas no trabalho, e

quais suas propriedades, pode-se discutir qual o padrão de consumo individual gerado por

essas funções. Tendo esse padrão e a trajetória de acumulação de ativos de cada cidadão,

podemos relacionar o consumo individual com a riqueza de cada agente, em outras palavras,

consegue-se derivar as curvas de Engel de cada consumidor, cujas propriedades, conforme

poderemos observar, exercem um papel crucial na evolução do padrão de distribuição de

nqueza.

Usando cada uma das especificações acima na equação (3.4), temos uma equação de

Euler específica para a função logarítmica e Stone-Geary, respectivamente:

(3.8)

Cabe salientar que a elasticidade de substituição intertemporal não é constante para

nenhuma das funções utilidades apresentadas no trabalho. No caso da função Stone-Geary
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vimos que: e = ~ (c; - fJ, portanto a elasticidade intertemporal de substituição depende
a c't

da distância entre o consumo do agente i e o consumo mínimo de subsistência, quanto maior

essa distância maior é a elasticidade e, e maior a disposição em substituir consumo

intertemporalmente.

Essa propriedade deriva diretamente da existência de um nivel mínimo de consumo,

e implica que a elasticidade de substituição intertemporal é menor entre os indivíduos mais

pobres, que efetivamente tem menos capacidade de trocar consumo presente por consumo

futuro. Se o consumo de um determinado agente está muito próximo desse nível, a

elasticidade e aproxima-se de zero; por outro lado, à medida que o consumo do indivíduo

afasta-se do nivel mínimo, temos que:

1
lime =-,

C:~OO a

constante e idêntico ao caso em que o nível mínimo de consumo não está atuando.

Resolvendo cada uma das equações diferenciais em (3.8), encontramos finalmente, a

trajetória ótima do consumo do agente i:

t'

. f<r,"-P)dt"

f + (c; -f)et

(3.9)
t'.!.J (r, ..-p)dt"

f + (c; - f)e O" t

Substituindo as soluções acima na trajetória de acumulação de ativos (3.3),

encontramos o consumo do agente i no período t, em função de sua riqueza, isto é, sua

curva de Engel:

f\
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c' =t

r
t' J00 -f r,,,dl"

f. 1- pf e t dt' + pa;

t'

00 -f r,"dI"fe t dt'
c 1----.:..:'-----
- I

00 - f [(I-a )rt" - P]dt"

feat dt'

+ 1------- a't: t
co ~f[(I-a)r,,,-p]dl"f eat dt'

(3.10)

Portanto, dada a especificação da função utilidade instantânea, pode-se facilmente

mostrar que o consumo é linear na riqueza, como proposto na seção anterior. Podemos

exprimir as equações acima, simplificando-as:

(3.11 )

em que, aí) e /31(.) dependem de fi, bem como de parâmetros da função utilidade.

3.4. A dinâmica agregada de acumulação de capital e a influência sobre a distribuição

individual de riqueza

Conforme já salientado, os indivíduos detém ativos que podem ser convertidos em

consumo ou acumulados e investidos novamente na produção do bem de consumo,

consequentemente, considera-se um sistema onde as famílias atuam tanto como produtoras

quanto consumidoras. Em outras palavras, os dois ativos presentes na economia: ai e k., são

substitutos perfeitos, e, conseqüentemente, remunerados a mesma taxa fi. Tratamos de uma

economia fechada, de maneira que todo estoque de capital está em mãos de residentes, não

há troca de ativos entre países, portanto a=k; Por simplicidade, a taxa de depreciação sobre

o capital fisico é nula, em equilíbrio competitivo temos consequentemente, a seguinte

equação de acumulação de capital agregado:

21



(3.12)

em que: k, == estoque de capital fisico agregado.

Cabe relembrar que o objetivo central do trabalho é analisar o papel da dinâmica

agregada de acumulação de capital, na dinâmica da distribuição pessoal de riqueza. Nesse

sentido, o elemento chave dessa análise é a taxa pela qual cada consumidor acumula riqueza.

Da restrição orçamentária especificada em (3.2), obtemos essa taxa de acumulação, aqui

denominada â; :

(3.13)

Ou seja, quanto menor a razão consumo-riqueza de um determinado agente, maior é

sua taxa de acumulação de riqueza. Se um determinado agente acumula riqueza mais rápido

que o aumento da riqueza média da economia (a), pode-se seguramente dizer, que a

participação da riqueza desse consumidor na riqueza agregada (share) também está

aumentando. Portanto, é necessário conhecer em que medida a razão consumo-riqueza do

agente i é inferior, igualou superior a razão consumo-riqueza média da sociedade, e,

principalmente, em que medida essa razão muda, enquanto a sociedade como um todo

acumula capital.

Agregando-se o consumo do agente i, dado pela equação de Engel, simplificada em

(3. 11), e dividindo-se o resultado pelo tamanho da população, que, por hipótese está

normalizada a unidade, obtém-se o consumo agregado da economia, dado pela equação-,
'"abaixo:

If c.di = ~t = ar (r) + f3t (r)~t.
i=O

(3.14)

\
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Cabe notar que a agregação apresentada acima só é possível devido à linearidade das

Curvas de Engel que, por sua vez dependem das propriedades das formas funcionais da

função utilidade apresentadas no trabalho. Sem essas propriedades o problema agregativo

tomar-se-ia muito mais complexo, à medida que a riqueza individual influenciaria, em algum

grau, a demanda agregada e, como a população é estacionária e igual à unidade, a demanda

per capita ou média da sociedade.

Em seguida, dividindo-se a equação acima por a t, e a equação (3. 11) por

obtém-se a seguinte propriedade:

ci c, . _
-~ < (~)=- ~ a, (r, )(a; - a, ) > (::::)0,
aI ai

(3.15)

ou seja, um determinado indivíduo acumulará riqueza mais rápido, igualmente, ou mais

lentamente que a média da sociedade dependendo do tamanho de sua riqueza em relação a

média e do sinal do termo a/r J da curva de Engel.

Analisemos as propriedades da dinâmica agregada do modelo, é justamente delas que

se extrai o sinal de a/rJ ao longo do processo de acumulação de capital de uma

determinada sociedade e, conseqüentemente, a evolução da distribuição individual de

nqueza.

Inicialmente, dada a linearidade da curva de Engel, temos pela equação (3. 14), que o

consumo per capita dessa economia é o consumo desejado de um agente com riqueza a I .

Nesse sentido, a dinâmica agregada das variáveis per capita pode ser recuperada de um

problema simples, com um único consumidor representativo e uma única firma. Em outras

palavras, podemos analisar a dinâmica agregada a partir do modelo de Ramsey

convencional, com planejador central.

Dessa maneira o planejador central defronta-se com o seguinte problema:

ct)

Max f e-fXu(C; )dt ,
c, o
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em que C, == C r - ~ ,

sujeito à equação (3.12), repetida aqui por conveniência: k, = f(kf) - Cf - f..

A única firma dessa economia produz o único produto com uma tecnologia Cobb-

Douglas dada por: Yf = Ak": O Hamiltoniano desse problema é dado por:

H = e - pt u(cl ) + Â[f (k, ) - S]e as condições de primeira ordem são as seguintes:

Â = u'(cl)e-pt (i)

(ii)

(iii) (condição de transversalidade)

Na solução geral desse problema, consideraremos apenas a função Stone-Geary, a

medida que a função utilidade logarítmica nada mais é que um caso especial da primeira. O

planejador central considera as necessidades de subsistência dos indivíduos,

consequentemente a variável que considera quando maximiza o consumo é c
l

e a função

-J-o- 1
utilidade torna-se simplesmente: u(c

f
) = cl -.

1- (Y

Dada as formas funcionais da função de produção e da função utilidade, o problema

do planejador pode ser resolvido e uma função específica pode ser encontrada para a

evolução do consumo, que adicionada à restrição orçamentária agregada forma o sistema

(S ,kt) no qual o problema de Ramsey é tradicionalmente analisado.

{

~ =~(rf - p)
<. (Y

k=f(kt)-ct -f.
(3.16)

r- J f'U, )dt'

lim kte o , (condição de transversalidade).
f~CQ
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Os valores de estado estacionário do problema são encontrados quando fazemos

com que cada equação do sistema (3,16) seja igual a zero, Se (:( = O temos que r* = p,

uma reta vertical no espaço (C; ,k(), por outro lado, se k, = O temos que c* = f (k*) - f. '

Esses dois locus determinam quatro regiões, ilustradas no diagrama abaixo:

r

Figura 3,2

O ponto !lu é a razão capital-trabalho da regra de ouro, isto é, que maximiza o

consumo, nesse ponto a produtividade marginal do capital iguala-se a depreciação (no caso

nula) (&( = f'(k/U
) = O ), enquanto na razão capital-trabalho de estado estacionário (k*)de,

temos que: f' (k;) = p , portanto dada a concavidade da função de produção k* é menor

que r:
Sabemos que o termo a/rJ da curva de Engel gerada pela função utilidade Stone-,

Geary é: c 1- ('
- I

f
a) ;J((1-a)r,,,-pJdt"

e ( dt'
(

t

f
a) - J r,,,dt"

e' dt'

, portanto, o sinal desse termo depende justamente 'dos

valores da taxa de juros (rI), da taxa de preferência intertemporal (P) e do parâmetro a,
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Analisemos inicialmente o caso em que 0=1. Com esse valor, a função utilidade

transforma-se em logarítmica, consequentemente alrJ simplifica-se, ficando em função

apenas de r, e p.

Se rr=p, o que acontece em estado estacionário (ponto k*), o termo alrJ iguala-se a
, -c c

zero e, conseqüentemente, --7 = -= , ou seja, a razão consumo-riqueza do agente i é igual a
af a .

razão média da sociedade e portanto não há mudanças na distribuição relativa de riqueza.

Se, por outro lado, a economia estiver em trajetória de dinâmica transitória, digamos

a um ponto k(O)<k*,nesse pontof'[k(O)}>f'(k*), como a taxa de depreciação é nula, temos

que a taxa de juros é maior que a taxa de preferência intertemporal, o que implica em:
i-I -

C, C . - Cf C .-
alrJ>O, e, conseqüentemente, -i < -= se a; > a, ou -i > -= se a; < a.

af a ai a

No primeiro caso, a razão consumo-riqueza do indivíduo i é menor que a da média

da população, enquanto a riqueza do indivíduo é maior que a média portanto o agente i

acumula riqueza mais rápido que a média da sociedade, como ele é mais rico que a média, a

distribuição de riqueza possui um movimento favorável ao agente i, que acumula riqueza a

uma velocidade maior. O segundo caso é semelhante ao anteriormente discutido, mas o

indivíduo i é mais pobre que a média social, nessa configuração o agente i acumula riqueza

mais lentamente que a média, em conseqüência, a distribuição de riqueza piora

assintoticamente até o ponto de estado estacionário, onde não há mais mudança relativa na

distribuição. de riqueza.

Analogamente se k(O»k*, f'[k(O)J<f'(k*) e r<p, conseqüentemente, alrJ<O e
i -

C C .-
_I > -= , se a; > a , isto é, a taxa de acumulação de riqueza do agente rico é menor que aa; a
taxa média da população e a distribuição de riqueza aproxima-se assintoticamente da média

até que cesse os movimentos de riqueza, o que acontece no estado estacionário. Se, por .

outro lado a; < a , a razão consumo-riqueza do agente pobre será menor que a razão média,

portanto o agente i acumula riqueza a uma velocidade maior que a velocidade' média,

melhorando também o padrão relativo de distribuição.
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Em resumo, à esquerda do estoque de capital de estado estacionário, ou, em outras

palavras, à medida em que a sociedade acumula capital, observa-se uma piora na distribuição

individual de riqueza. Enquanto que se a razão capital trabalho é maior que a de estado

estacionário observa-se uma melhoria na distribuição relativa de riqueza individual.

Raciocínio análogo segue quando consideramos valores de a diferentes de 1. Nesse

caso, o parâmetro de intercepto da curva de Engel [a,(rJ], tem conforme visto acima, o

r "

f
'" -fr,..dt"
e' dt'

seguinte formato: Ç, 1- 1 " , o sinal desse termo dependerá do que acontecel 1e~![0-0)' ..-P W'dt'

com r, e ~[(1- rr)r, - p]. Novamente, se a taxa de juros for iguala taxa de preferência

intertemporal esses dois componentes se anulam, a,(rJ=O, e o agente i tem uma razão

consumo-riqueza igual a razão média da sociedade e, não há mudanças na distribuição

relativa de riqueza.

Se k(O»k*, f'[k(O)J<f'(k*), estamos em um ponto onde a taxa de juros é menor

que a taxa de preferência intertemporal, conseqüentemente, -rt> ~[(1- O')r, - p], e a,(rJ<O,

portanto teremos que a razão consumo-riqueza do agente i será maior (ou menor) que a

razão consumo riqueza média da sociedade se, a; for maior (ou menor) que a.

Consequentemente, se o agente for mais rico que a média da sociedade, acumulará riqueza a

uma velocidade menor que a média e, se pobre, maior que a média. Em resumo, à direita da

razão capital-trabalho de estado estacionário observa-se uma aproximação à média,

exatamente o mesmo resultado, como seria de se esperar, da função logarítmica.

Por simetria, o mesmo resultado é obtido para pontos à esquerda de k*, nesse

intervalo o agente relativamente mais pobre acumula riqueza a uma taxa menor que a taxa

social média, enquanto o indivíduo relativamente mais rico acumula a uma maior velocidade,

conseqüentemente, observa-se um afastamento gradual da riqueza individual da média da

sociedade. De qualquer maneira, mantém-se as propriedades do modelo para as duas

funções utilidades especificadas no trabalho.
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A intuição econômica por trás desse resultado é relativamente simples: tome-se

como exemplo, um consumidor relativamente pobre cujo consumo esteja próximo do nível

de subsistência. A elasticidade de substituição intertemporal desse consumidor é baixa

(resultado relacionado com as propriedades das funções utilidades empregadas), e sua

capacidade de transferir consumo para o futuro é limitada, como o mercado de empréstimos

é perfeito, o consumidor pode tomar recursos dos indivíduos mais ricos a uma taxa r. Assim

a renda dos consumidores ricos é mais alta e acumulam ativos a uma taxa maior que os mais

pobres, como resultado observa-se uma piora na distribuição relativa de riqueza.

3.5. Classificação por dominância de Lorenz

As propriedades dinâmicas do modelo agregado permitem-nos analisar o padrão de

evolução da riqueza do agente i, uma vez constituído esse padrão, pode-se analisar mais

rigorosamente como evolui a participação de cada agente na riqueza total da economia e,

mais do que isso, podemos classificar essa evolução de acordo com algum critério de

distribuição das participações.

A idéia principal contida nas diversas medidas de desigualdade, é relacionar o nível

de desigualdade da riqueza dado por um vetor de riquezas {a;} à algum valor numérico

(índice), dessa maneira pode-se seguramente ordenar a distribuição individual de riqueza.

Em outras palavras, dado o vetor de estoques individuais de riqueza ai = {a;} , uma medida

de desigualdade é uma função I(aI ), tal que, se I(ãl) > I(â I ), pode-se dizer que a

distribuição ã, é mais desigual que a distribuição à., Em resumo, a medida de desigualdade

deve prover uma classificação completa e transitiva das distribuições individuais de riqueza.

Um critério central na literatura sobre desigualdade são as curvas de Lorenz, embora

não constituam um indicador no sentido estrito descrito acima, constituem, efetivamente, um

instrumento extremamente útil na avaliação da concentração de riqueza, uma vez que, sob

certas condições, provém uma caracterização inequívoca da distribuição de riqueza ou

renda.

As curvas de Lorenz são construídas arranjando-se a população em ordem crescente

de riqueza, e computando-se em um gráfico a proporção da riqueza possuída por uma
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determinada proporção da população. Se todos indivíduos possuem o mesmo estoque de

riqueza a curva de Lorenz é uma diagonal que conecta os pontos (0,0) e (1,1), se há

desigualdade na distribuição, a maneira como a curva de Lorenz é construída garante, que a

curva esteja abaixo da linha de igualdade absoluta. A construção dessas curvas está melhor

ilustrada nos diagramas abaixo:

População

Figura 3.3.a - Curvas A e B são compa-
ráveis pelo critério de Lorenz.

-~
Õr-
~
N
Q)
:::

População

Figura 3.3.b - Curvas A e B não são
comparáveis pelo critério de Lorenz.

Embora a curva de Lorenz não constitua, conforme já citado, um índice de

desigualdade propriamente dito, ela permite classificar inequivocamente alguns padrões de

distribuição de riqueza. Na figura 3.3.a, por exemplo, pode-se seguramente dizer que a

distribuição A Lorenz-domina a distribuição B, pois a curva A está mais próxima da linha de

igualdade que a curva B; no gráfico à direita no entanto, as duas curvas de Lorenz se

interceptam, e não é possível dizer qual das duas distribuição é mais ou menos igualitária.

Um dos resultados importantes do modelo com poupança endógena desenvolvido

neste capítulo é a possibilidade das distribuições de riqueza geradas serem "Lorenz

classificáveis", isto é, a evolução da distribuição de riqueza obtida ao longo da trajetória de

acumulação de capital pode, inequivocamente, ser classificada pelo critério de dominância

de Lorenz.

Definindo inicialmente S(t,i) como a participação do consumidor i na riqueza total

aI .
da sociedade no instante t: S(t,i) = _I, cabe lembrar que a função a; representa uma

ar

função contínua do tempo, consequentemente, a participação do i-ésimo agente também se
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altera continuamente no tempo dependendo das já discutidas propriedades dinâmicas

agregadas geradas pelo modelo. Se ordenamos os agentes em ordem crescente de riqueza

temos uma função a; crescente também em i E [0,1], claramente Stt.i) também estará

ordenado crescentemente.

Definição: o intervalo continuo das participações de todos agentes em 1: [S(t,i)]:=o Lorenz-

domina o intervalo no período imediatamente seguinte: se
lo,,! Ai

f S(T, i)di ~ f S(I, i)di, para todo T ~ I, e °~M ~ 1, valendo eventualmente a
o o

desigualdade estrita para algum M.

Uma vez definido, no contexto do modelo, a relação de dominância de Lorenz, cabe

agora analisar, se o padrão de acumulação de riqueza dos agentes gerado pelo modelo

permite a classificação por Lorenz.

ai
Derivando-se S(/,i) = -' em relação ao tempo e dividindo-se em seguida o

aI

resultado por S(I, i), temos a equação que governa a evolução da participação na riqueza

S'(') . i .. ,. .., I, I a a . _.
do t-estmo indivíduo: -- = _I - _, , como consideramos a populaçao normalizada a

S(/,i) a; «
unidade, temos que a riqueza total da economia é igual a riqueza média, portanto:

~'(t,i) à; a
--=---
S(/,i) a; a'

(3.17)

ou seja, o agente i aumenta sua participação na riqueza total, se seu próprio estoque de

riqueza aumentar mais rapidamente que a média.

Sabemos por meio das propriedades agregadas do modelo e das hipóteses adotas

acerca das preferências dos agentes, em que circunstâncias os indivíduos acumulam riqueza

a taxas maiores, equivalentes ou menores que a média. Por meio dessas propriedades,
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conjuntamente com a equação (3.17), podemos descrever e classificar por Lorenz os vetores

de participações na riqueza de cada agente gerados ao longo das trajetórias de acumulação

de capital.

Para tanto, suponhamos inicialmente que a econorrua esteja em algum ponto à

esquerda da razão capital-trabalho de estado estacionário: k(O)<k* Nesse intervalo,

conforme vimos na seção anterior, ar(rJ é maior que zero, consequentemente, agentes mais

pobres que a média acumularão riqueza mais lentamente, enquanto indivíduos relativamente·

mais ricos acumulam riqueza mais rapidamente, em outras palavras, observa-se uma piora na

distribuição relativa de riqueza.

Ordenando-se novamente os indivíduos em ordem crescente de nqueza e

selecionando um ponto M de maneira que a:'[ s:;/ e a: >;/ tal que J ~ M, isto é, antes

do ponto M os indivíduos possuem riqueza menor ou igual a média, adiante desse ponto

temos agentes com riqueza superior à média. Dadas as propriedades dinâmicas citadas no

M' M'

parágrafo anterior e a equação (3.17), temos primeiramente que: fS(r,i)diS: fS(t,i)di
o o

para todo M'Si\1 (sabe-se que com a economia nessa região, o indivíduo rico fica ainda mais

nco, e o pobre fica cada vez mais pobre), adicionalmente, observa-se também que
1 I 1 I

f S(r,i)di > f S(t,i'Pi. Lembrando que f S(t,i)di = f S(r,i)di = 1, temos imediatamente a
M' M' o o

1 I

seguinte relação: 1- f S(r,i)di s: 1- f S(t,i)di que, por sua vez, implica na primeira
M' M'

proposição citada acima, como resultado temos que [S(t,i)]:=o Lorenz-Domina [S(r,i)to'

Esse resultado pode ser estendido para períodos de tempo continuamente mais afastados do

período inicial considerado, ou seja, com a economia nesse estágio do crescimento observa-
•se uma piora continua da distribuição de riqueza que pode ser capturada pela relação de

Dominância de Lorenz. ( ,

O resultado obtido acima é coerente com as propriedades dinâmicas obtidas pel~~~

modelo, isto é, considerando uma dinâmica na qual indivíduos ricos acumulam riqueza mais

rápido que pobres (o que ocorre quando k(O)<k*), é natural que a participação dos.ricos na
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riqueza total esteja aumentando (e dos pobres diminuindo), fenômeno captado pelas relações

de dominância de Lorenz obtidas acima.

Simetricamente, se a economia encontra-se no estado estacionário, conhecemos das

propriedades do modelo agregado que ar(rJ =0, portanto não há mudanças na distribuição

relativa de riqueza o que, por sua vez implica que um determinado intervalo [S(t,i)]:=o

permanecerá inalterado, em termos de dominância de Lorenz para todo t, isto é, não há

movimentos na distribuição relativa de riqueza.

Finalmente, se k(O»k*, a razão capital-trabalho da econorrua diminui

assintoticamente rumo ao seu valor de estado estacionário e, novamente sabemos pelas

propriedades do modelo estudado, que ar(r J é menor que zero, o que implica que indivíduos

mais pobres acumulam riqueza mais rapidamente que ricos, portanto [S(t, i)]:=o é Lorenz-'

Dominado por [S(r,i)]:=o.

3.5. 1. Ensaios de dinâmica comparativa

o instrumental desenvolvido acima permite-nos estender as bem conhecidas

propriedades dinâmicas do modelo de crescimento considerado, conjuntamente com os

resultados da dinâmica da distribuição de riqueza, para obter análises comparativas

envolvendo dois países ou regiões.

3.5 .1.a. Países com distribuições iniciais diferentes.

Consideremos, por exemplo duas economias: 1 e 2, idênticas em todos aspectos

exceto pelo fato da economia 1 possuir uma distribuição de riqueza mais igualitária que a

economia 2, em outras palavras, [S](f, i)]:=o Lorenz-Domina [S2 (t, i)]:=o, em que S] (f, i) é a

participação de cada consumidor i na riqueza total na economia 1, e, analogamente, S2 (f,i)

para a economia 2.

Como ambas economias são iguais, suas riquezas totais, a população e as taxas de

juros são iguais, portanto a]1 = a21 = ã., para todo t. Pela definição de dominância de
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M M M M

Lorenz, temos que, f S2 (f,i)di s f SI (f,i)di, consequentemente f a;tdi s f a;tdi para todo
o o o o

0< M ~ 1, condição que também pode ser expressa como:

M

f[S2(f,i)-SI(t,i)]di s O.
o

(3.18)

Se o tempo avança um período infinitesimalmente pequeno, cabe indagar o que

acontece com a desigualdade acima, ou seja, se as relações de dominância de Lorenz entre

os dois países se preservam à medida que o tempo evolui, ou se há alguma mudança no sinal

dessa relação, para tanto consideremos o diferencial entre as participações na riqueza em

cada país no instante 1:

(3.19)

Da restrição orçamentária de cada agente econômico, especificada em (3.2) pode-se

obter uma relação que determine o diferencial entre as variações de riqueza dos

consumidores entre os dois países (lado direito da equação acima), para que essa relação

dependa apenas do nível de riqueza individual, basta substituir as curvas de demanda de cada

agente especificadas pelas Curvas de Engel simplificadas na equação (3. 11), tem-se

finalmente a seguinte relação:

em que Da (f) = a;t - a;t . Resolvendo a equação diferencial acima temos:

,
. . . . J<r,-P,)dt
, I _ (' I ) oa2t -aIt - a20 -alO e

(3.20)
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Substituindo a equação acima em (3.19) e, integrando o resultado em i, sob um

intervalo de [O,M] onde 05'~1:

(3.21 )

Como
AI M

f a;tdi ~ f a;tdi e _e_'--- > O tem-se como resultado final a relação de
o o ar

tf (rv-/Jv)dv

desigualdade citada acima na equação (3.18) para tojo r ~ t, isto é, uma vez que duas

economias comparáveis pelo critério de dominância de Lorenz, são absolutamente idênticas

exceto pela distribuição inicial de riqueza, o modelo gera, como resultado, uma persistência

da desigualdade relativa, nesse sentido o modelo explica como dois países muito parecidos

nos fundamentos econômicos, podem possuir trajetórias diferentes em relação a distribuição

individual de riqueza.

3.5. 1.b. Países com estoque de capita inicial diferentes.

Neste segundo ensaio analisa-se a dinâmica comparativa entre duas econorruas

indexadas por h (h=1,2) com riquezas igualitariamente distribuídas no período t, mas uma

economia é mais pobre que outra em termos agregados. Em outras palavras, se, por

hipótese a economia 1 é mais pobre que a economia 2 (mas ambas economias encontram-se

à esquerda do capital comum de estado estacionário), ou seja, k
1t

< k
2t

< k * , pode-se

mostrar que, para as funções utilidade usadas no trabalho, a economia 2 terá uma riqueza

melhor distribuída (em termos de dominância de Lorenz) que a economia 1, qualquer que
M

seja r ~ t , isto é f[SI (r,i) - S2 (r, i)J/i sO para qualquer ME [0,1].
o
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Para provar a proposição citada no parágrafo anterior, utilizaremos a mesma

estrutura de prova enunciada por Chatterjee (1994), convertida obviamente, para o caso

continuo abordado no trabalho.

Lema: Se o diferencial, em módulo, entre as taxas de crescimento das participações na

riqueza total entre dois agentes quaisquer i e j é maior no pais 1 que no pais 2, e se ambos

países possuem a mesma distribuição inicial de riqueza, então, a distribuição de riqueza no

país 2 Lorenz-dominará a do país 2, nos períodos subseqüentes.

Prova: Inicialmente considera-se a primeira parte do lema acima, ou seja, suponhamos que a

taxa de crescimento da participação na riqueza do agente i, menos a taxa de crescimento da

participação de um agente j (Vi :;t:. j), seja estritamente maior, em módulo no país 1. Cabe

notar que o país um, sendo o pais mais pobre, apresenta, pelo resultado agregado do modelo

de Ramsey, uma taxa de crescimento do capital superior a do pais rico, nesse sentido a

hipótese abaíxo eqüivale dizer que a velocidade pela qual a participação na riqueza de dois

consumidores se distanciam é maior no pais mais distante de seu estado estacionário,

portanto, com uma longa dinâmica transitória pela frente.

(3.22)

Como ambos países encontram-se à esquerda do estado estacionário, sabe-se pela

dinâmica agregada do modelo que a"t(r"t) > O para ambos países, ou seja, em cada país os

indivíduos pobres ficam relativamente mais pobres enquanto os ricos ficam relativamente

mais ricos. Ordenando os agentes em ordem crescente de riqueza, pode-se afirmar que:

(3.23)

Pelas desigualdades descritas em (3.22) e (3.23) tem-se:
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SI (t,i) SI (t,)) S2 (t,i) S2 (t,)) \-/.. .
---=--- - < - , vI < ] . rearranjando OS termos:
SI (t,i) SI (t,)) S2 (t,i) S2 (t,))

SI (t,i) S2 (t,i) SI (t,)) S? (t,)) \-/. .
- < - - vl<]

SI (t,i) S2 (t,i) s, (t,)) S2 (t,)) ,
(3.24)

Suponha, contrariamente à hipótese estabelecida acima, que exista um indivíduo de

ordem estritamente menor que a unidade, M<l, de maneira que:

M

f[St (r,i) - S2 (r,i)~i 2 O,
o

(3.25)

ou seja, a distribuição no pais 1 no período r,2 t Lorenz-Domina a do pais 2 (note que essa

proposição contradiz o enunciado do lema). Então é necessário que exista, para algum

consumidor i::;M, pelo menos um consumidor cuja participação na riqueza no pais 1 supere a

participação no pais 2, no período r, ou seja, S] (r, i) - S2 ( r, i) > O. Para que isso ocorra,

isto é, para que o agente i, no período r tenha sua participação na riqueza total aumentada

no país 1, é necessário que a variação da participação desse agente seja maior no pais 1,

note que no período inicial ambos consumidores detinham a mesma participação, ou seja,

S] (t,i) - S2 (t,i) > O. Como no período t as distribuições eram, por hipótese, iguais, isto é,

S] (t,i) = S2 (t,i), Vi E [0,1], têm-se, pela equação (3.24) que S] (t,)) - S2 (t,)) > O, ou seja,

o consumidor), mais rico que o consumidor i, também acumula riqueza mais rápido no país

1 que no pais 2, logo sua participação na riqueza no período imediatamente seguinte, será

maior: S] (r,)) > S2 (r,)) V) > M , como resultado final tem-se que:

M I

f[St (r.r) - S2 (r,i)~i + f[St (r.r) - S2 (r,i)}ti > O, o que evidentemente constitui uma
o M

contradição. Assim a hipótese considerada em (3.25) é falsa. Consequentemente, a relação
M

de Dominância de Lorenz válida é f[S] (r,i) - S2 (r,i)}ti::; O, valendo a igualdade somente
o

quandoM=l.



Finalmente resta mostrar que a desigualdade em (3.22) é coerente com a dinâmica da

distribuição gerada pelo modelo agregado, em outras palavras, se o diferencial entre a

velocidade que a participação na riqueza total de dois agentes arbitrários se distanciam é

maior no pais mais pobre.

Para tanto, pode-se facilmente rescrever esse diferencial de taxas de aumento da

participação de dois consumidores quaisquer para um determinado pais h=1,2 como:

(3.26)

Nesse sentido, entender a desigualdade presente na equação (3.22) significa

compreender o sinal do termo ahlrhJ para cada um dos países considerados, tomando a

função utilidade Stone-Geary, e, considerando-se o fato de que r.>r» pode-se facilmente

verificar que:

(' t:

00 - J rlt',dt" rI) - J r2t"dt'f e (dt' f e t dt'

:. < :. e portanto: lalt I > la2t I ' consequentemente a
co ~f[(1-<T)r11"-pldt" co ~f[(l-<T)r2t.-pldt"f e <T ( dt' f e <T t dt'
t t

desigualdade em (3.22) é verdadeira.

A conclusão imediata deste exercício é que o país mais pobre, mesmo possuindo a

mesma distribuição de riqueza inicial que o pais rico, terá nos períodos de tempo

subseqüentes uma distribuição pior (em termos de Lorenz), mais do que isso, a diferença de

velocidade com que dois consumidores se distanciam é maior no país mais pobre, portanto

deve-se esperar que países com uma longa trajetória de dinâmica transitória, sofram também

mudanças mais violentas na distribuição de riqueza.
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3.6. Determinação quantitativa da distribuição de riqueza.

A análise das relações de dominância de Lorenz realizada na seção anterior permitiu

uma abordagem essencialmente qualitativa ao fenômeno da distribuição pessoal de riqueza.

Com efeito, as propriedades do modelo desenvolvido, conjuntamente com a hipótese de

agente representativo, permitiram que fossem obtidos resultados envolvendo todo padrão

distributivo da sociedade em cada período de tempo, e não apenas trajetórias de acumulação

de riquezas individuais.

No entanto, as variáveis envolvidas na seção anterior, mais especificamente, a

participação de cada consumidor na riqueza total (a função S(t, i), embora sejam

perfeitamente adequadas para os resultados qualitativos citados, são menos úteis se

quisermos modelar o padrão completo da distribuição de riqueza, uma vez que não sabemos

apriori quantos indivíduo possuem, a cada instante do tempo, um determinado montante de

riqueza, sendo justamente esta a informação relevante que precisa ser investigada para

construir uma função de distribuição genérica.

Nesse sentido define-se a função rp(a,t) como uma função densidade de

probabilidade cujo suporte consiste em todo intervalo de riqueza factível, isto é, aquela

suficientemente alta para cobrir as necessidades de subsistência dos consumidores

(provavelmente corrigida pela taxa de juros e/ou algum outro fator). Consequentemente

qJ{a,t)da pode ser facilmente interpretado como a fração da população que no instante t

possui um estoque de ativos entre a e a+da.

Cabe então indagar, o que acontece com a função rp(a,t) a medida que o tempo

avança um instante infinitesimalmente pequeno, isto é, deseja-se em última análise conhecer

a seguinte relação:

rp(a', t + M)(da)'-rp(a' ,t)(da)'= -rp(a', t)(da)'+rp(a,t)(da), (3.27)

em que L1t é uma variação no tempo extremamente pequena. A principal vantagem em

utilizar a função qJ{a,t), é que conhecemos a trajetória de acumulação de ativos de cada
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agente, portanto a' é facilmente obtida apenas em função do tempo e de parâmetros do

modelo.

o lado esquerdo da equação acima representa a diferença entre a fração da

população que possui uma riqueza entre a ' e a' + (da)' no instante 1+L1t e em seguida no

instante t, ou seja, indica justamente como a participação na riqueza de uma determinada

fração da população está se alterando no tempo. Esse diferencial simplesmente eqüivale a

fração da população cuja riqueza está entre a' e a '+(da) , no instante t, mas que pode

perder (para mais ou para menos) este estoque de riqueza, por isso o sinal negativo no

primeiro segmento do lado esquerdo da equação, mais a fração da população que possui

uma riqueza diferente de a' mas que no momento imediatamente seguinte alcançará esse

nível de riqueza.

A figura 3.4 ilustra melhor a intuição implícita na equação (3.27). Pode-se ver que

um indivíduo com riqueza a em um determinado período, estará após um certo montante de

tempo (e dada as propriedades dinâmicas do modelo), com um nível de riqueza a', enquanto

um indivíduo com riqueza a+da , após o mesmo período estará em um nível a '+(da) , . A

idéia central aqui é que da e (da)' não precisam ser necessariamente iguais, pois dependem,

conforme já citado, da própria dinâmica do modelo, cujo resultado implica que indivíduos

mais ricos acumulam riqueza mais rapidamente que os mais pobres, portanto os diferenciais

de riqueza (da) "alargam-se" com a passagem do tempo.

<p{a,t)

Figura 3.4 - Acumulação
individual de ativos e a
função densidade de pro-
babilidade cp(a, t) .

a' a'+(da) , a
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Sabe-se por meio da restrição orçamentária e das curvas de Engel dos indivíduos que

a equação de variação de ativos pode ser escrita genericamente por:

à = f(a,t). (3.28)

Solucionando-se essa equação diferencial, temos as trajetórias de acumulação de

riqueza de cada agente escritas genericamente e linearizadas da seguinte maneira 1:

a' = a + àl1t = a + f(a, 1)l1t . (3.29)

Simetricamente temos que: a'+(da)'= a + da + f(a + daié«, que linearizado em

primeira ordem em torno do ponto da=O resulta em:

a'+(da)':= a + f(a,t)!J.t + (1 + :!J.t )da =>

=> (da)'= (1+ : M)da. (3.30)

Da equação (3.27) pode-se ainda fazer as seguintes aproximações de primeira ordem

em torno de a e t:

rp(a',t +!J.t) := rp(a,t) + orp f(a,t)!J.t + orp !J.t,
Da ot

rp(a',t):= rp(a,t)+ : f(a,t)!J.t,

que, substituídas novamente na equação (3.27), conjuntamente com a relação dada em

(3.30), deriva finalmente na seguinte Equação Diferencial Parcial (EDP) genérica:
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oq; + f(a, t) oq; + q;(a, t) of = o.
ôt õa õa

(3.31)

Em seguida, cabe notar que a equação diferencial (3.28) pode ser resolvida e sua

solução genericamente expressa por:

Uma vez que o processo de acumulação de ativos, tanto do ponto de vista individual

como agregado, é determinista, isto é, a cada instante o estoque de riquezas dos indivíduos é

conhecido, pode-se rescrever a relação acima como:

(3.32)

A equação (3.32) fornece o estoque inicial de riqueza dos consumidores como uma

função do tempo e do estoque de ativos em t, em outras palavras significa dizer que, para

cada nível de riqueza no instante t existe um estoque inicial que o gerou. Este estoque

inicial, por sua vez serve como argumento para a função q;(.) inicial, temos portanto as

seguintes propriedades:

(3.33)

Pela figura 2.4 e pelas propriedades da acumulação de riqueza da economia, pode-se

ver que o eixo a da referida figura "alarga-se" a medida que a sociedade acumula ativos.

Como q;(a,t) é uma função densidade de probabilidade, a integral sobre o suporte da função

deve ser sempre igual a unidade, para qualquer período t. No entanto, como o eixo a da

figura 3.4 refere-se ao estoque de ativos, efetivamente mudando, deve-se normalizá-lo de

forma que:

1 Quando necessárias, as linearizações para cada caso, taxa de juros constantes e variáveis, serão feitas mais
cuidadosamente nas seções seguintes, por enquanto, opta-se por manter resultados mais gerais, por
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rp(a,t)da = rp(aQ,O)dao, ou ainda,

(3.34)

Nas duas próximas seções analisaremos a EDP sugerida em (3.31) para dois casos

específicos. Em primeiro lugar o modelo linear, no qual a taxa de juros permanece constante

em r. Em segundo lugar o modelo neoclássico, no qual a função de produção é dada pela

Cobb-Douglas já especificada acima, e portanto a taxa de juros varia conforme o estoque

agregado de capital. Adicionalmente, para cada modelo, analisaremos o comportamento da

função rp(a,t) sob duas formas funcionais iniciais: uma função densidade de probabilidade

lognormal e outra Pareto, escolhidas por serem duas funções comuns no estudo da

desigualdade de riqueza ou renda.

3.6.1. Taxa de Juros Constante ir, = r)

Conforme sugerido acima, é necessário encontrar inicialmente a função f(a,t) para

esse caso específico com taxa de juros constante. Para tanto, devemos inicialmente resolver

a seguinte curva de Engel para o caso mais geral com função utilidade Stone-Geary:

r
~ -Jrdt"

fe' dt'
c, = C 1- -----=-:.-----

- 00 ~J[(1-a)r-Pldt.f e aI dt'

1+ a.,
Cf) ~I[(1-O')r-Pldt.f e a, dt' . .

1,
\

"

comodidade de exposição.
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Cabe notar que a integral

I'

00 -f rarf e I dt' converge para
r

e, analogamente

"If -00 - [(1-a)r-p]dt"f e a, dt' ~ - a_ , tem-se consequentemente a seguinte curva de Engel:
t (1- a)r - P

= (r - pJ - [(1- a)r - p]S ~ ~,a a
(3.35)

Utilizando-se a equação acima, a restrição orçamentária estabelecida no início do

capítulo na equação (3.2) pode então ser rescrita como:

à, = (r ~ P Jat - (r -; J~,cuja solução é dada por: (3,36)

( J
(r-p 'I

C ,-.I C
a = a - = e': a J +=,t O _ _

r r

(3.37)

Pela equação (3,36) pode-se facilmente ver que, f(a,t)=(1'~pJat -(1'-;Jf
consequentemente a EDP para esse caso é:

_o<p!........:(~a,~t)(r - pJ( fJ o<p(a,t) (r - pJ ( .) - o+-- a-- +--<pat-ot a r õa a ' ,
(3,38)

O,./,
3.6.1.a. Distribuição lognormal.

Se a função densidade de probabilidade inicial é uma lognormal, temos a seguinte

função <fJL(.) no instante inicial: \ ..1
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I ( ( c'\ _12
-- log aO--=j-flo

2a~ ~ r Ie

em que, iio = log(,uo - ~ ), e, ,uo e a o são, respectivamente a média e o desvio padrão

inicial. Dada a equação (3.37) conjuntamente com a relação (3.34), temos, finalmente a

função CfJL(a,t), cujo formato pode ser melhor entendido por meio das figuras 3.5 e 3.6.

(3.39)

Derivando-se parcialmente a função CfJL(a,t) em relação a t e a, e aplicando os

coeficientes presentes na equação (3.38), é possível verificar que a função ({>LO é uma

solução para a EDP sugerida. Assim, temos uma função arbitrariamente suposta lognormal

no período inicial, que gera uma superficie no espaço (rp, a, t), melhor visualizada no gráfico

abaixo:

({JL(a,t)

t

Figura 3.5 - Superficie ({JL=rp(a,t),
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A figura 3.5 mostra a superficie gerada pela função ((JL(a, t), ou seja, para cada par

ordenado (a.t), é possível, dada a equação (3.39), dizer a cada período qual a fração da

população que detém um certo nível de ativos. Se cortarmos longitudinalmente a superficie

acima, no plano (q;,a) obtém-se uma função densidade de probabilidade lognormal para cada

período t, conforme ilustrado abaixo.

({JL(a,t)

Figura 3.6 - Comportamento da função
((JL(a,t) a media que o tempo avança.

a

Como a função ((JL(a,t) descreve todo padrão distributivo em cada instante do tempo,

é possível escrever explicitamente o comportamento da média e da variância geradas pelo

modelo. Inicialmente, em relação a média, podemos escrever que:

(c) _(r-P1t
denominando x = a - F e \ (I J e considerando-se as propriedades da lognormal, temos

finalmente:

(3.40)
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Por outro lado sabe-se que a variância de uma variável continua, tal qual o estoque

de ativos do modelo, é dada por:

co

vL (t) = VarL (a) = f (a - E(a»2 CfJL (a,t)da,
c
r

para uma distribuição lognormal/ qualquer sabe-se ainda que: Var(x) = (E(X»2 (ea~ -1) .

Portanto a variância para esse primeiro caso é dada por:

(3.41 )

Consequentemente, tanto a média, quanto a variância da distribuição de riqueza são

conhecidas para qualquer período t. É fácil ainda ver que, se a taxa de juros for maior que a

taxa de preferência intertemporal (f -p>O), tanto a média quanto a variância estão

aumentando, o que significa dizer que, enquanto a riqueza média da economia aumenta, sua

dispersão também aumenta, indicando uma piora na distribuição relativa, resultado já

analisado anteriormente do ponto de vista qualitativo. É possível ainda verificar que, tanto a

média acima do nível de riqueza mínimo definido como i1L = EL (a) - % = J1.L - ~ , quanto a
r r

variância, crescem a uma taxa constante.

J1.L r - p=
(3.42)

(3.43)

Cabe nesse momento salientar, que a evolução da distribuição de riqueza, ou seja o

formato da função densidade de probabilidade em cada instante no tempo, depende do, \

\2 Ver Aitchison, J e Brown, A. C. (Capítulo 2).
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formato da função inicial, com efeito, esse resultado decorre da própria natureza da solução

das equações diferenciais parciais (EDP).

Enquanto em uma equação diferencial ordinária (EDO) a solução geral depende de

um ponto inicial arbitrário, nas EDPs a solução depende de uma função inicial arbitrária

decorrente do processo de integração parcial.

3.6.1.b. Distribuição de Pareto.

Na seção anterior analisamos a solução da EDP sob a hipótese da função arbitrária

inicial ser descrita por uma distribuição lognormal, suponhamos agora que essa função seja

resultado de uma distribuição de Pareto, temos consequentemente:

(3.44)

em que .,.,é o parâmetro de inclinação da função densidade, o subscrito P indica que a

distribuição é uma Pareto, e § é o nível mínimo de renda (necessário para sustentar o
r

consumo de subsistência) tal qual no caso precedente.

Novamente, dada a equação que descreve a trajetória de acumulação dos

consumidores como uma função do estoque inicial de ativos e do tempo (eq. (3.37», e a

relação entre as funções rp(a,t) e rp(ao,O), descrita de maneira geral em (3.34), tem-se:

(3.45)

Analogamente, os diagramas abaixo procuram mostrar a superficie gerada pela

função rpp() (figura 3.7) e a maneira como a função densidade de probabilidade altera-se

com o tempo (figura 3.8).
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a

t

Figura 3.7 - Superfície
rp(.) com distribuição de
Pareto.

(jJp(.)

! \
I \ t=O

\
i \

\ \
i \\, \ \
. t= 1\\
. \

v.
\ ...\.>'"-. ~'--..... ...••.--------------=

Figura 3.8 - Evolução
da Função Densidade de
Probabilidade Pareto.

c
r

a

Adicionalmente, também pode-se calcular a média e a variância geradas pela

distribuição de Pareto, tem-se então:

(3.46)

[
(-) 12 21 r-p t

C ne \. a
V - Var a - = '1

P - () - (r) (17 - 2)(17 - 1) 2 '
(3.47)

cujas taxas de variação são, respectivamente:
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f.1p r - p
= (3.48)

Vp = 2(r - p).
vp (J'

(3.49)

Isto é, mesmo com uma distribuição inicial diferente, no caso uma Pareto, a taxa de

variação da média e da variância permanecem constantes, sendo que a taxa de crescimento

da variância é duas vezes maior que a da média. Posteriormente analisaremos com mais

cuidado esse resultado, assim que a hipótese da taxa de juros constante for relaxada, dessa

maneira será possível comparar os resultados da dinâmica distributiva em ambos modelos.

Os gráficos acima, conjuntamente com os apresentados para a função lognormal,

ilustram um resultado importante do modelo, ou seja, dada uma distribuição inicial, seja ela

lognormal ou Pareto, as distribuições posteriores preservam a forma funcional inicial,

embora os parâmetros da distribuição, notadamente a média e a variância, mudem a medida

que o tempo avança.

3.6.2. Taxa de Juros Variáveis.

A EDP obtida na seção anterior considera, como hipótese, que a taxa de juros esta

constante em um nível r, essa é uma boa aproximação para países que efetivamente

possuam uma trajetória de taxas de juros relativamente estável, ou, em outras palavras, que

já não estejam em dinâmica transitória, ou estejam relativamente próximos de seus estados

estacionários. No entanto, para países que ainda estão em dinâmica transitória, portanto

acumulando capital em termos per capita, não é necessariamente razoável supor uma taxa de

juros constante. Nesse sentido, desenvolve-se nesta seção o mesmo raciocínio da seção

anterior, mas com uma taxa de juros que varie com o estoque de capital da economia,

enquanto com taxa de juros constante a função de produção implícita é y=Ak, aqui utiliza-se

a Cobb-Douglas dada por: y=Ak".
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Inicialmente é necessário recuperar a trajetória do estoque de capital da economia.

Pelo sistema (3. 16) pode-se verificar que os valores de estado estacionário de c e k são
a 1

dados por: c* = A(': y-' -, e k*= ( ,: ) a-, . Linearizando esse sistema em tomo desses

valores tem-se:

[!:]= O

-1

(3.50)

o determinante Jacobiano do sistema acuna é dado por

III= - ; (I - a{ : - <,:) ,'a ) < O, pois O nivel de renda deve ser maior que o consumo

de substência em todos instantes, inclusive no estado estacionário, isto é, y* > f,

consequentemente o segundo parênteses do Jacobiano é positivo, portanto a estabilidade

apresentada pelo sistema é uma estabilidade de sela, conforme já visto acima no diagrama de

fases.

Computando se os autovalores correspondentes ao sistema acima obtém-se a

seguinte equação característica: À' - pÀ + ; (I - a{: - ,( ,: ) ,'a ) = O cujas soluções são

1

dadas por À" = ± p ± rp' + :; (1- a{ : - <,: ),'a )l' ,por comodidade suporemos

.4., a raiz positiva e .4.2 a negativa. Pode-se então escrever a trajetória do estoque de capital

da economia por: k, = C1e
Âtt + C2e)2t + k *, em que C, e C2 são constantes arbitrárias.

Como I im e.l
ll = 00 => lim k, ::j; k* o que viola a condição de transversalidade, portanto C,

t~oo 1----'00

deve ser nula e obtém-se, conjuntamente com a condição inicial (1=0) a seguinte trajetória:
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k = k * +(k - k*)e-fJt
I o , (3.51)

{ [ ]m}1 2 4p C *-C
em que: /3=-2 p- p +-;-(l-a{ k*-) =-,12'

Considerando-se a função de produção Cobb-Douglas especificada acima, obtém-se

finalmente a trajetória da taxa de juros em torno de seu valor de estado estacionário:

r-r*=ke-fJt
I , (3.52)

em que k == a(1- a)A(k*t-Z (k * -ko) .

Dada a taxa de juros no instante t, pode-se, à simetria do que foi feito para o caso

com taxa de juros constante, recalcular a curva de Engel gerada pelo modelo.
r

'f) -f "..ar:
Considerando-se inicialmente o termo f e' dt' da curva, pode-se facilmente verificar que

(

esse termo pode ser rescrito como:

r ' t'

00 - f " ..dI" zo - f <r,.-,.·)dl" ,f e' dt' = f e I e -,*(1 -I) dt'
I I

Em seguida, cabe notar que uma função f (x) = e -x pode ser aproximada em torno

de um determinado ponto x* = O. Obtém-se consequentemente a relação:
n

L(-lY Xi

f(x) = i-O '1
/.

Se t ' e t são dois pontos arbitrariamente próximos podemos então escrever que:
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t : n [fI' (r; _ r*)dtttJi-f ('i,,-r*)dt"
e' ="(_ly=-t =-L.. "

i=O I,

Estabelecida as propriedades da linearização sugerida acima e aplicando-a em

segunda ordem ao restante da primeira integral proveniente da curva de Engel, podemos

verificar que:

00 -f';"dt" 1 [ke-/Jt (ke-Jit y ]
e' dt' =:: - 1- +

f - r * /3 + r * (/3 + r*)(2/3 + r*) ,

(3,53)

,.
If -00 - [(1-a)r-p)dt"

Aplicando-se o mesmo procedimento na integral f e a, dt' , tem-se também

a seguinte aproximação em segunda ordem:

w ~f[(1-a)'i.-p)dt" 1 [ (l-O') ke-/Jt (1-0')2 (ke-p) ]fe ' dt'=::- 1- -- + -- --
t , - O'r* O' (/3+ O'r*) O' (/3+ O'r*)(2/3 + O'r*) ,

em que - a : = ~[r * (1- 0') - p].
O'

(3.54)

Se 0= 1, a função utilidade simplifica para o caso logarítmico, adicionalmente

desprezando-se os termos de segunda ordem' obtidos acima nas integrais (3.53) e (3.54)

tem-se as seguintes curvas de Engel para o caso logarítmico (LOG) e Stone-Geary (SG)

respectivamente:

3 Pode-se facilmente ver pelas integrais linearizadas em (3.53) e (3.54) que os termos de segunda ordem de
ambas desaparecem mais rapidamente que os termos de primeira ordem à medida que o tempo tende ao
infinito, o que indica que a linearização feita é possível, e que a perda decorrente dela some no tempo.
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c =t

[
(r * -p)(P + r*) + Pke-fJt]C +

r * (P + r*) - pa,

[
(20" -l)ke-

Pt
] [ r * O"(P + r*) ]

- f+ - ato
O"(P + r*) - (1- O")ke-fJt O"(P + r*) - (1- O")ke-Pt

(3.55)

Em seguida, é necessário encontrar novamente a equação de acumulação de ativos

dos agentes. Substituindo cada uma das equações acima na restrição orçamentária (3.2),

lembrando-se que no estado estacionário r*=p, encontra-se as equações diferenciais que

definem as trajetórias de acumulação:

li =
t

(3.56 )

Por simplicidade, trabalharemos nesta seção apenas com a função utilidade

logarítmica, uma vez que, conforme pode ser visto em (3.56), a integração da equação

diferencial correspondente ao caso Stone-Geary é extremamente complicada sem uma nova

linearização. Assim, a solução da equação diferencial para o caso log é dada por:

(3.57)

De (3.56) pode-se verificar que a equação diferencial parcial correspondente a esse

caso é:

ocp - ( c J om -- + ke-flt a - _Y' + cpke-flt = O.
01 p+r* õa .

(3.58)
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3.6.2. a. Distribuição Lognormal.

Analogamente ao caso linear, suponhamos primeiramente que a função densidade de

probabilidade inicial seja dada por uma lognormal, tem-se então a forma funcional mo

instante inicial:

em que iio = 10g(l-'o - c J. Substituindo a equação (3.57), conjuntamente com (3.34)
fi +r *

tem-se finalmente.

I r ( \ ~(,-/3t_l'l 12

--llog[.a-~ 1./3- ,'-iioj2aJ , fJ+r' )
e

(jJL(a, t) = -a-
o
-g:;-2Jf-(-a----c-J-

fi +r *
(3.59)

Derivando parcialmente a função acima em relação a t e a a, e aplicando os

coeficientes presentes na equação (3.58), pode-se verificar que a função (jJL() resolve a EDP

sugerida.

A superfície gerada por essa função é muito parecida com aquela presente no caso

linear (Figura 3.5) e será omitida por conveniência de exposição. No entanto, o diagrama

abaixo ajuda a entender as características dessa solução, bem como sua evolução temporal.
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({JL(a,t)

Figura 3.9 - Evolução de
rpda,t) (Distribuição Log-
normal).

a

À semelhança do caso linear, aqui também é possível computar a média e a variância

dessa distribuição, para tanto basta utilizar a nova função densidade logarítmica descrita na

equação (3.59) nas definições do valor esperado do estoque de ativos E(a), e da variância

para uma variável contínua Varra) já exposto no caso linear. Definindo-se

(

C J E.(e-fil -1)
X = a - e f3 , e considerando as propriedades da lognormal, temos que:

f3 +r *

- 2
k (-fil I. _ 0'0C -- e -lrJlO"-

I-LL (t) = + e fJ 2

f3 +r *
(360)

[ - 'J2k (-/31 I. _ O'õ
-- e -lrJlo+- ,

vL(t)= e f3 2 (e"'ô -1).
(3.61)

As taxas de varíação da média acima da renda mínima e da variância, para esse caso,

são, respectivamente:

(3.62)

(3.63)
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3.6.2.b. Distribuição de Pareto.

Seguindo um raciocínio análogo ao das outras seções, obtemos a função densidade

para esse último caso estudado, ou seja, uma distribuição inicial de Pareto, mas com uma

dinâmica dada pelo modelo neoclássico no qual a taxa de juros varia inversamente ao

estoque agregado de capital. De maneira resumida, a função densidade no instante t é dada

pela equação abaixo:

(3.64)

Se a função acima for derivada parcialmente em relação ao tempo e ao estoque de

ativos, e os coeficientes da equação diferencial (3.59) forem aplicados, mais uma vez

verifica-se que a função q>p(a, t) é uma solução possível.

O diagrama abaixo mostra a evolução da distribuição à medida que o tempo passa, o

gráfico com a superfície gerada por essa função no espaço (cp, a, t) foi novamente omitido,

pois é muito parecido com a superfície da Figura 3.7, e consequentemente não trás nenhum

beneficio à interpretação do fenômeno estudado. Adicionalmente as equações (3.65) e

(3.66) trazem respectivamente a média e a variância para esse modelo e distribuição.

({JL(a,t)

Figura 3.10 - Evolução
da Função Densidade
(Distribuição de Pareto).

a
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f.1p (I) = ( c J[e -~(.-" -,) + IJ,
/3+r* 1]-1

(3.65)

(3.66)

Como nos casos anteriores pode-se computar a taxa de crescimento de ambos

momentos acima, é fácil verificar que essas taxas são idênticas às apresentadas nas equações

(3.62) e (3.63).

Resumindo os resultados até aqui obtidos, pode-se observar que, no caso linear a

velocidade com que a média e a variância se expandem (obviamente quando r > p), é

constante, qualquer que seja a distribuição inicial considerada, em outras palavras, não há

dissipação de energia de qualquer tipo. Já no caso neoclássico, pode-se ver, pelas taxas de

crescimento desses dois momentos, que a velocidade de expansão diminui à medida que o

tempo passa, ou seja, nesse modelo há uma certa dissipação.

A intuição econômica desse resultado é relativamente simples: como no caso linear a

diferença entre a taxa de juros e a taxa de preferência intertemporal não muda, a vantagem

que os consumidores mais ricos possuem, ao emprestar seus ativos aos mais pobres a uma

taxa elevada não se dissipa com o tempo, portanto o indivíduo rico acumula ativos a uma

taxa mais alta que o pobre, e essa diferença nas taxas preservam-se a medida que o tempo

passa. O mesmo não acontece no modelo neoclássico, como as taxas de juros diminuem

com o tempo (considerando uma economia à esquerda de seu estado estacionário) a

"vantagem" que o consumidor rico tem sobre os mais pobres dissipa-se a medida que o

tempo avança, assim a taxa de expansão da média e da variância também diminuem.
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4. Conclusão.

Inicialmente é conveniente ressaltar as diferenças estruturais entre os dois modelos

que permitem, em cada caso, a agregação dos indivíduos, e consequentemente, que a

relação de causalidade entre crescimento econômico e desigualdade na distribuição pessoal

de riqueza seja investigada no sentido proposto pelo trabalho.

No modelo de Stiglitz, a hipótese que permite a agregação do estoque de riqueza de

todos indivíduos, é a linearidade da função poupança (ver equação 2.2). Caso essa função

não fosse linear, é fácil observar que a agregação que produz a equação diferencial para o

estoque total de capital da economia (2.6), não seria totalmente independente da distribuição

individual de riqueza. Sendo assim, observaríamos uma relação não monotônica entre

crescimento econômico, entendido como acumulação de capital fisico, e a própria ('1
'I

distribuição de riqueza, ou, em outras palavras, o crescimento influenciaria a distribuição,

que simultaneamente determinaria o próprio estoque de capital e provavelmente sua taxa de

crescimento.

No modelo com poupança endógena a forma funcional das funções utilidades faz

esse mesmo papel. Se as preferências não fossem homotéticas conforme salientado no

texto, os coeficientes alrJ e f3lrJ das curvas de Engel apresentadas em (3.10) também não

seriam independentes dos níveis individuais de riqueza, e consequentemente o consumo e o

estoque de capital agregado também apresentariam como argumento alguma característica

individual. Desse modo, perder-se-ia a propriedade essencial dessa classe de modelos já

citada acima, quer seja: o comportamento agregado do modelo afeta seu componente

individual, mas esse por sua vez, não afeta a estrutura agregada da economia.

Em segundo lugar, deve-se analisar a importância do nível mínimo de consumo (~)

nos resultados gerados por ambos modelos. Se não existisse consumo de subsistência, o

coeficiente ~ + mw seria sempre positivo no modelo de Stiglitz (lembre-se que nesse modelo

c < O), igualando-o estritamente ao modelo de crescimento de Solow. Não há, "':\
- • J

consequentemente, aquela região entre k* e k (ver figura 1.1.a) onde a economia, já fora da ~ t

armadilha de pobreza (se k<k*), acumula capital em direção ao segundo ponto de estado

estacionário, ao mesmo tempo que a distribuição relativa de riqueza piora. Em outras
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palavras, se ~ = O a relação entre crescimento e distribuição coerente com a curva em U de

Kuznets desaparece, obtém-se no lugar uma melhora constante na distribuição de riqueza

que tende assintoticamente a um padrão igualitário.

No caso do modelo com função utilidade, se ~ = O o parâmetro de intercepto das

curvas de Engel (alrJ) é nulo, a razão consumo riqueza entre dois agentes quaisquer são

iguais e, consequentemente não há dinâmica na distribuição de riqueza.

Conforme visto acima, os resultados dinâmicos gerados pelos modelos são

relativamente sensíveis à estrutura utilizada. No entanto, há evidência empírica

suficientemente forte que justifica a existência de um nível minimo de consumo e,

consequentemente, justifica também o uso de funções utilidades que gerem uma elasticidade

de substituição intertemporal variável, como por exemplo a Stone-Geary. Com efeito,

OGAKI e ATKESON (1996), valendo-se de dados disponíveis para os Estado Unídos e

algumas vilas indianas, encontram evidências de que a elasticidade de substituição é, de fato,

uma função do nível de riqueza dos consumidores. Igualmente, em OGAKI e ATKESON

(1997) os autores investigam a possibilidade de tanto a elasticidade de substituição como a

taxa de preferência intertemporal serem riqueza-dependentes, com forte evidência em favor

da primeira.

Em seguida, é necessário discutir a relação entre os resultados obtidos e uma

hipótese implícita ao longo de todo trabalho: a perfeição (ou imperfeição) no mercado de

crédito. No primeiro modelo tanto indivíduos (grupos) ricos como pobres poupam uma

fração constante de sua renda (m). No entanto, se existe consumo de subsistência (ou

qualquer outro termo autônomo na função poupança), a poupança média de cada indivíduo

não é constante, mas cresce à medida que o nível de renda cresce. Tome-se então um

indivíduo muito pobre, obviamente sua poupança média é muito baixa, esse consumidor não

consegue tomar emprestado do consumidor mais rico para sustentar um determinado nível,
"

desejado de consumo, pois não há escolha entre consumo presente e consumo futuro nesse- <,

modelo, assim, mesmo sendo mais pobre em termos absolutos e médios, esse consumidor .,

poupa um nível m de sua renda tal qual um consumidor mais rico, como resultado é intuitivo

imaginar que esse consumidor mais pobre alcance algum dia o indivíduo mais rico,

consequentemente a distribuição de riqueza melhora assintoticamente.
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Já no segundo modelo existe um mercado de crédito perfeito, assim os indivíduos

podem tomar emprestado entre si, de maneira a escolher uma trajetória de consumo que

satisfaça cada equação de Euler. Suponha, por outro lado, que não existisse mercado de

crédito e que todos indivíduos tivessem acesso a uma mesma tecnologia, assim é possível

que um indivíduo (ou grupo) mais pobre eventualmente alcance os mais ricos, visto que

quanto menor a dotação inicial de capital maior é sua taxa de retorno, qualquer que seja a

poupança média dos consumidores, dessa maneira é possível que a distribuição de riqueza

seja eventualmente igualitária tal qual no modelo de Stiglitz.

O mercado de crédito perfeito impede que haja disparidade entre as taxas de

retornos obtidas pelos consumidores, portanto a dinâmica da acumulação de ativos é

i

governada apenas pelo comportamento do termo 2 na equação (3.13) cujo magnitude
a't

relativa depende, do sinal do coeficiente alrJ das curvas de Engel que, por sua vez,

dependem da posição do estoque de capital em relação ao estado estacionário.

Por último, cabe ressaltar que a evidência em torno da dinâmica da distribuição de

riqueza ou renda é motivo de controvérsia entre economistas e demais cientistas sociais

envolvidos na questão.

Com efeito, há relativamente pouca discussão em torno da questão da existência de

um período concentrador de riqueza durante os estágios iniciais do desenvolvimento

econômico, seja pela mudança entre setores rurais e urbanos, tal qual originalmente

concebido pelo trabalho de KUZNETS (1955), ou pela existência de imperfeições no

mercado de crédito conjuntamente com a existência de um nível mínimo de consumo no

modelo de Stiglitz estudado neste trabalho.

No entanto, é depois de superado os estágios iniciais do desenvolvimento econômico

que aparecem as controvérsias mais agudas sobre o tema. Em outras palavras, o que se

deseja saber é se a distribuição de riqueza melhora automaticamente com o próprio

crescimento econômico, tal qual sugere a curva de Kuznets, não sendo portanto necessária

nenhuma intervenção de política pública ou, se ao contrário, o simples crescimento

econômico não traz, sozinho, melhoras distributivas, o que abre um enorme espaço em favor

de políticas redistributivas.
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