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Resumo

Este trabalho tem como objetivo investigar as implicações quantitativas do modelo de rigidez

de política fiscal desenvolvido por Gonçalves e Guimaraes (2012) e responder se ele é capaz de

gerar mais defaults em equilíbrio sem se utilizar de uma forte hipótese ad hoc acerca dos custos

em termos do produto de um calote na dívida soberana, a fim de conseguir gerar os resultados

desejados de acordo com o que se observa nos dados econômicos, isto é, que os calotes tendem

a ocorrer em tempos ruins. A principal hipótese deste modelo é que o Governo não pode se

comprometer com um ajuste fiscal para repagar a dívida que está vencendo porque ele escolhe

a alíquota de imposto no período anterior. Logo, ao se deparar com um produto baixo em

determinado período, o soberano não pode ajustar a arrecadação a fim de fazer frente às suas

obrigações e se vê diante da decisão de aumentar o nível do endividamento ou de repudiar

sua dívida e não pagá-la. Nos resultados, tem-se que a rigidez fiscal aumenta a ocorrência de

defaults em pelo menos uma ordem de magnitude comparado a outros modelos quantitativos

de dívida soberana e ajuda a explicar a ocorrência de calotes em períodos de baixo produto na

Economia.

Palavras-chave: Rigidez de Política Fiscal, Risco de Default, Dívida Soberana



Abstract

This work aims to investigate the quantitative implications of a fiscal policy rigidity model

developed by Gonçalves e Guimaraes (2012) and to answer if it is able to generate more defaults

in equilibrium without using a strong ad hoc assumption about the costs in terms of product of

a default on sovereign debt in order to be able to generate the desired results according to what

is observed in economic data, i.e., that defaults tend to occur in bad times. The main hypothesis

of this model is that the government cannot commit to a fiscal adjustment to repay the debt that

is coming due because it chooses the tax rate in the previous period. Thus, when facing a low

product in a given period, the sovereign cannot adjust its revenue to meet his obligations and

has to decide either to increase the level of debt or to repudiate its debt and not repay. In the

results, we have that the fiscal rigidity increases the occurrence of defaults in at least one order

of magnitude in comparison to other quantitative models of sovereign debt and helps to explain

the occurrence of defaults in periods of low product in the Economy.

Keywords: Fiscal Policy Rigidity, Default Risk, Sovereign Debt
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1 Introdução

O tópico de dívida soberana sempre ocupou seu espaço na literatura econômica e

parece ganhar novo fôlego sempre que ocorrem episódios nos quais os países se encontram

em dificuldade para fazer frente às suas obrigações com os credores. Embora o tema sempre

tenha sido abordado a partir de preocupações com a dívida de países em desenvolvimento,

recentemente são os países de maior renda que se encontram em destaque: Grécia, Itália,

Portugal e Espanha (o que levou à criação do termo PIGS). O último país a ser incluído nessa

lista foi a Irlanda.

Episódios de não pagamento da dívida soberana de um país e de reestruturação de

dívida não são incomuns na História da Economia mundial, sendo que o mais recente aconteceu

no início de 2012, como o perdão de e100 bilhões em dívida soberana da Grécia. Enquanto

contratos privados de dívida podem ser forçados a se cumprir legalmente, a preocupação

em estudar episódios de dívida soberana reside no fato de que não existem mecanismos que

garantam o pagamento da mesma e, em caso de default, que permitam a apropriação de ativos

estrangeiros. Diante disso, o tema se mostra importante não só para os países endividados, mas

também para os demais, que sofrem as consequências diretas e indiretas do calote, uma vez que

os mercados financeiros estão cada vez mais interligados.

Dentro deste tema há uma importante interação entre política fiscal e default da dívida

soberana. Quando o risco de não pagamento se torna iminente, o ajuste fiscal do país devedor

emerge como um importante elemento de política econômica. Contudo, poucos trabalhos

quantitativos abordam esta relação, destacando-se o trabalho de Cuadra et al. (2010). Mas uma

característica comum aos trabalhos quantitativos de dívida soberana, sejam eles com ou sem a

presença de política fiscal, é que não são capazes de reproduzir um fato da realidade: defaults

normalmente ocorrem em tempos ruins, isto é, quando o produto da economia se encontra

abaixo de seu produto potencial ou quando não há suporte político para realizar as reformas

econômicas necessárias. A maneira como os modelos lidam com este problema é introduzindo
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uma forte suposição de que os custos de não pagar a dívida são altos em tempos bons e nulos

em tempos ruins. Dessa forma, os modelos são capazes de resolver o problema.

No entanto, essa solução não é satisfatória uma vez que se trata de uma hipótese sem

qualquer tipo de fundamento. Assim, o objetivo desde trabalho é investigar quantitativamente

um canal diferente no qual essa hipótese não é necessária a fim de se observar o calote ocorrendo

em tempos ruins. Trata-se da introdução de uma rigidez de política fiscal. Neste modelo,

desenvolvido por Gonçalves e Guimaraes (2012), o país não será capaz de acomodar um choque

negativo do produto a partir de um ajuste fiscal porque ele escolhe em quanto tributar os agentes

da economia sempre um período antes. Ou seja, uma vez observado o choque negativo, a

arrecadação será baixa e o governo não poderá fazer nada a respeito neste período. Sua única

alternativa é aumentar o nível de endividamento a fim de repagar a dívida que está vencendo,

uma vez que a rigidez fiscal impede ajustes no consumo das famílias. Espera-se, assim, uma

redução no nível de endividamento (relação dívida-PIB) do país e o aumento da ocorrência de

defaults em tempos ruins.

Com a finalidade de comparar os resultados deste modelo, usa-se como benchmark

o modelo de Aguiar e Gopinath (2006) que contém apenas choques transitórios no produto e

calibram-se os parâmetros da mesma forma que a utilizada pelos autores exceto por algumas

diferenças, as quais serão explicitadas posteriormente. O que se observa nos resultados deste

trabalho é que há o aumento da quantidade de default em uma ordem de magnitude ou mais e

que o modelo é capaz de gerar defaults em tempos ruins.

Além desta introdução, o trabalho contém uma discussão sobre a literatura no capítulo

2, a descrição do modelo e o modo como se resolve quantitativamente no capítulo 3, os

resultados obtidos no capítulo 4, e por fim, as conclusões no capítulo 5.
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2 Revisão de Literatura

A modelagem teórica de dívida soberana tem como ponto de partida o paper de Eaton

e Gersovitz (1981), no qual propõem uma análise de situações onde o pagamento da dívida por

nações soberanas é duvidoso. Até então, a literatura considerava a possibilidade de default por

agentes individuais em uma economia e não fazia referência à possibilidade de default pelos

governos. A diferença básica entre considerar o agente individual e uma nação soberana está

no enforcement do pagamento da dívida. Os autores consideram que é pouco provável que os

países precisem de empréstimos uma única vez e que, posto isto, venham a dar calote na dívida.

A principal hipótese do artigo é que uma vez que o país tenha se recusado a pagar sua dívida, ele

está definitivamente excluído do mercado de crédito. Essa hipótese é uma conveniência teórica

de um fato estilizado segundo o qual países que dão calote têm dificuldades de reentrar no

mercado de crédito. E dois aspectos importantes do trabalho são que a penalidade pelo default

(em termos de perda de produto) e que o limite máximo de endividamento de um país são

determinados endogenamente no modelo. Assim, o benefício do calote é crescente no tamanho

da dívida, e o custo do mesmo é determinado endogenamente pela variabilidade da renda, por

sua taxa de crescimento e outras características que possam afetar sua necessidade futura de

endividamento. Os autores mostram, ainda, que a ameaça de exclusão definitiva dos mercados

de crédito é condição suficiente para forçar o pagamento da dívida. Nesse modelo, a reputação

dos países como bons pagadores é que serve como colateral para os empréstimos tomados.

Quando a trajetória da renda é conhecida, também se conhece o endividamento máximo e o

modelo prevê que não existirá default, uma vez que a probabilidade de não-pagamento da dívida

é binária: zero ou um. Isto é, se a probabilidade for um, então não haverá empréstimos, e se

a probabilidade for zero, empresta-se até o limite máximo. O caso mais interessante ocorre

quando a trajetória da renda é estocástica e o limite máximo de endividamento não é conhecido

ex-ante. Nesse caso, existe a possibilidade de default e há muitas possibilidades de equilíbrio.
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Bulow e Rogoff (1989) argumentam que teorias baseadas na reputação de bom

pagador não são robustas e estabelecem condições gerais sob as quais países pequenos não são

capazes de acessar o mercado de crédito apenas a partir de sua reputação. Os autores definem os

contratos de reputação, segundo os quais os países honrariam suas dívidas em todos os possíveis

estados de natureza, e os contratos do tipo cash-in-advance, que são contratos em que os países

fazem pagamentos antecipados para receber uma quantia maior no futuro em função do estado

de natureza (funcionam como contratos de seguro, por exemplo). Eles mostram, então, que não

existe um contrato de reputação sem punições diretas no qual o país escolha sempre pagar sua

dívida. Isto é, existe ao menos algum estado de natureza no qual o país irá dar calote, pois ele

sempre poderá migrar para contratos do tipo cash-in-advance e garantir um nível de consumo

estritamente maior do que obteria se permanecesse no contrato de reputação. E mesmo quando

os credores possuem meios de punir o default, existe um nível de endividamento para o qual

o custo de default é menor do que a penalidade imposta pelos credores, e compensa mudar

para o outro contrato. Ou seja, os empréstimos só podem ser sustentados nesse caso porque se

alicerçam nos custos que os credores podem impor sobre o país que dá default na dívida.

Em termos quantitativos, um trabalho que ganhou destaque na literatura de dívida

soberana é o de Arellano (2008). A autora desenvolve um modelo de uma pequena economia

aberta para estudar o risco de default e sua interação com o produto e a dívida externa, e o aplica

à economia argentina. Nos resultados analíticos é mostrado que o calote ocorre em recessões

e quando o tomador do empréstimo não consegue rolar a dívida atual. Na parte quantitativa do

paper, a calibração adequada das probabilidades de default históricas da Argentina requer uma

especificação que torna os custos de não-pagamento da dívida desproporcionalmente maiores

em tempos de boom econômico quando comparados aos custos em tempos de recessão.

Aguiar e Gopinath (2006) olham para a importância que choques estocásticos

na tendência de crescimento do produto de países emergentes têm sobre o processo de

endividamento, em oposição a modelos que consideram apenas flutuações transitórias em torno

de uma tendência estacionária. A calibração do modelo é feita de modo a comparar os resultados

do mesmo com os dados observados para a Argentina. No modelo padrão, sem choques na

tendência, o default é um evento extremamente raro, e isso deriva do fato de que a autarquia
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não é uma punição severa. Por outro lado, um choque na tendência de crescimento tem um

impacto maior. Nesse caso, os agentes estão mais dispostos a emprestar até o ponto em que o

default é mais provável.

Guimaraes (2011) se propõe a responder que tipos de choques é que estão por trás

dos episódios de crise da dívida observados. Para tanto, ele se utiliza de um modelo com

uma pequena economia aberta que deseja tomar emprestado do exterior e que não pode se

comprometer a pagar a dívida. Existe um nível de compatibilidade de incentivos da dívida

soberana, a partir do qual uma dívida maior leva ao calote, e que flutua de acordo com

as condições econômicas. Uma suposição importante do modelo é que se um país repudia

definitivamente sua dívida, então ele está excluído definitivamente do mercado de capitais e

incorre em uma perda de produto. Em caso de renegociação, os credores possuem todo o

poder de barganha e a renegociação leva a dívida ao nível de compatibilidade de incentivos. Os

principais resultados encontrados pelo autor são que choques na produtividade doméstica (ou

no produto) não geram grandes alterações no nível de compatibilidade de incentivos da dívida,

enquanto que choques na taxa internacional de juros livre de risco têm muito impacto sobre esse

nível.

O trabalho quantitativo que mais se aproxima desta dissertação porque permite a

existência de política fiscal é o de Cuadra et al. (2010). Assim como nesta dissertação, os

autores separam a restrição orçamentária das famílias e a restrição orçamentária do Governo,

enquanto que esta separação não existe em Eaton e Gersovitz (1981), Arellano (2008) e Aguiar

e Gopinath (2006). No entanto, a principal diferença se refere ao timing dos eventos no modelo.

Enquanto no paper de Cuadra et al. (2010) o Governo escolhe simultaneamente a alíquota de

impostos e a dívida para o próximo período, neste modelo a alíquota para o próximo período

é escolhida depois de se escolher a dívida do próximo período. E é esta diferença que cria um

mecanismo a ser explicado posteriormente no capítulo do modelo.

Como mostra Guimaraes (2011), apenas choques de produtividade não são capazes de

gerar default de forma satisfatória nos modelos quantitativos de dívida soberana. Dessa forma,

Arellano (2008) e Cuadra et al. (2010) lançam mão de uma hipótese segundo a qual o custo de
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default é assimétrico e, dessa forma, o produto em caso de calote é dado por

ℎ(𝑦) =

⎧⎪⎪⎨⎪⎪⎩
𝑦, se 𝑦 > 𝑦.

𝑦, se 𝑦 ≤ 𝑦.

(2.1)

Ou seja, abaixo de 𝑦, não há qualquer custo de não pagamento da dívida soberana,

enquanto que acima deste valor o custo é dado por 𝑦 − 𝑦. Trata-se de uma hipótese ad-hoc

que tem o objetivo de permitir que o modelo reproduza as probabilidades de default observadas

na realidade. Essa mesma hipótese é adotada no trabalho de Andreasen et al. (2011), que

investiga os efeitos de restrições de apoio político nas decisões de endividamento e de default do

Governo utilizando um modelo de dívida soberana com agentes heterogêneos no setor privado

e com a necessidade de suporte político à implementação da política fiscal necessária para o

repagamento da dívida. A partir deste modelo, encontram dois resultados acerca das decisões de

default: o Governo não paga sua dívida ou porque não é do seu interesse (resultado tradicional

nos modelos de dívida soberana), ou porque não encontra o apoio político necessário, mesmo

desejando repagar sua dívida. Outros tipos de estrutura de custo de calote em termos de perda

do produto são utilizados a fim de permitir que os modelos se adequem aos dados, como em

Chatterjee e Eyigungor (2010), em que são considerados custos quadráticos.
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3 O Modelo

3.1 Ambiente

O modelo desenvolvido neste trabalho se baseia no paper de Gonçalves e Guimaraes

(2012) e guarda similaridades com os modelos de Aguiar e Gopinath (2006) e de Cuadra et al.

(2010). Considere uma pequena economia aberta governada por um soberano benevolente que

maximiza a utilidade das famílias, as quais atribuem valor ao consumo privado e ao consumo

do governo. O Governo pode tributar o consumo das famílias e pode tomar emprestado no

exterior para fazer frente às suas necessidades de consumo e para pagar sua dívida, e não atribui

qualquer utilidade aos agentes estrangeiros. Os títulos são de maturidade em um período. Dessa

forma, maximiza-se a utilidade dada por:

𝑈(𝑐, 𝑔) = 𝜃𝑢(𝑐) + (1− 𝜃)𝑣(𝑔) (3.1)

onde 𝑐 é o consumo privado, 𝑔 é o consumo do governo, 𝑢(.) e 𝑣(.) são funções estritamente

côncavas e estritamente crescentes, e 𝜃 é uma ponderação entre 𝑢(.) e 𝑣(.). Ambos 𝑐 e 𝑔 são

não negativos.

A todo período o país recebe uma dotação estocástica 𝑦 tal que

𝑦𝑡 = 𝑒𝑧𝑡 (3.2)

onde 𝑧𝑡 é um choque transitório e segue um processo AR(1) em torno de uma média 𝜇𝑧 dado

por

𝑧𝑡 = 𝜇𝑧(1− 𝜌𝑧) + 𝜌𝑧𝑧𝑡−1 + 𝜀𝑧𝑡 (3.3)

com |𝜌𝑧| < 1 e 𝜀𝑧𝑡 ∼ 𝑁(0, 𝜎2
𝑧).

Diferentemente do modelo de Cuadra et al. (2010), no qual o Governo escolhe
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simultaneamente em quanto taxar o consumo das famílias e quanto tomar emprestado para o

próximo período, neste modelo o Governo primeiramente escolhe sobre dar default na dívida

corrente (𝑎) ou quanto irá tomar emprestado para o próximo período (𝑎′) baseado na realização

do produto e, posteriormente, escolhe a alíquota ótima (𝜏 ′) para o próximo período. Dessa

forma, o Governo não pode se comprometer com um ajuste fiscal caso a realização do produto

no período seguinte seja baixa. Há uma taxa de desconto intertemporal dada por 𝛽 e caso o

Governo opte pelo não pagamento da dívida, ele sofre uma penalização no produto dada por 𝛿 e

fica excluído do mercado de capitais temporariamente, retornando a ele com uma probabilidade

exógena 𝜆 a cada período.

Assim, temos que a restrição orçamentária das famílias é dada por

𝑐 =

⎧⎪⎪⎨⎪⎪⎩
(1− 𝛿)(1− 𝜏)𝑦, em caso de default

(1− 𝜏)𝑦, caso contrário.
(3.4)

E a restrição orçamentária do Governo é dada por:

𝑔 =

⎧⎪⎪⎨⎪⎪⎩
(1− 𝛿)𝜏𝑦, em caso de default

𝜏𝑦 + 𝑎− 𝑞𝑎′, caso contrário.
(3.5)

Seja 𝑎𝑡 a quantidade líquida de ativos do Governo no período 𝑡. Cada título dá direito

a uma unidade do bem no próximo período por um preço 𝑞𝑡 neste período. Em equilíbrio,

esse preço é determinado endogenamente. Denotamos a função valor de uma economia com

ativos e com acesso ao mercado internacional de créditos por 𝑉 (𝜏𝑡, 𝑎𝑡, 𝑦𝑡). No início de cada

período, como citado anteriormente, o governo decide se paga ou não sua dívida (note que como

estamos falando de dívida, temos que 𝑎 ≤ 0). Denotamos por 𝑉 𝐷 a função valor em caso de

default e por 𝑉 𝑃 a função valor associada ao pagamento da dívida. A função valor de estar em

posição de bom pagador no começo do período 𝑡 com ativos líquidos pode ser definida como

𝑉 (𝜏𝑡, 𝑎𝑡, 𝑦𝑡) = max⟨𝑉 𝑃
𝑡 , 𝑉 𝐷

𝑡 ⟩. Assim, haverá default se 𝑉 𝐷(𝜏𝑡, 𝑦𝑡) > 𝑉 𝑃 (𝜏𝑡, 𝑎𝑡, 𝑦𝑡).

Desta forma, na forma recursiva temos a equação associada ao repagamento da dívida:
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𝑉 𝑃 (𝜏, 𝑎, 𝑦) = max
𝑎′

𝑈𝑃 (𝑐, 𝑔) + 𝛽𝐸[𝑉 (𝜏 ′, 𝑎′, 𝑦′)]

tal que 𝜏 ′(𝑎′) maximiza 𝑈𝑃 (𝑐, 𝑔) + 𝛽𝐸[𝑉 (𝜏 ′(𝑎′), 𝑎′, 𝑦′)]

(3.6)

onde 𝑈𝑃 (𝑐, 𝑔) é a utilidade associada ao pagamento da dívida (dada pela equações 3.1, 3.4 e

3.5 anteriores) e 𝐸[.] é a expectativa sobre a dotação no próximo período. A segunda linha

da equação 3.6 acima expressa a escolha ótima de 𝜏 ′ como função dos ativos que podem ser

escolhidos no próximo período. Então, usa-se essa função de escolha ótima na primeira linha

da equação 3.6 para escolher qual será o nível de endividamento ótimo para o próximo período

(𝑎′), dado que repagar a dívida é a melhor opção.

E a equação na forma recursiva associada ao default é:

𝑉 𝐷(𝜏, 𝑦) = max
𝜏 ′

𝑈𝐷(𝑐, 𝑔) + 𝜆𝛽𝐸[𝑉 (𝜏 ′, 0, 𝑦′)] + (1− 𝜆)𝛽𝐸[𝑉 𝐷(𝜏 ′, 𝑦′)] (3.7)

tal que 𝑈𝐷(𝑐, 𝑔) é a utilidade associada ao default da dívida soberana e 𝑉 (𝜏 ′, 0, 𝑦′) é a função

valor associada ao retorno ao mercado internacional de capitais com perdão da dívida.

O mercado internacional de capitais consiste de investidores neutros ao risco que

desejam emprestar a uma taxa 𝑟*, a taxa livre de risco. Então, sendo 𝜋 a probabilidade de

pagamento da dívida, o equilíbrio no mercado de capitais implica que

𝑞 =
𝜋

(1 + 𝑟*)
(3.8)

Isto é, quanto maior for a probabilidade de pagamento, maior será o preço do título

com vencimento em um período.

3.2 Calibração e Solução do Modelo

A solução do modelo é feita numericamente no MatLab e para tanto foi feita uma

adaptação do código usado por Aguiar e Gopinath (2006). A fim de comparar os resultados

e mostrar que a introdução da rigidez de política fiscal é capaz de gerar mais defaults em
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equilíbrio, usa-se a mesma calibração utilizada pelos autores nos parâmetros do modelo que

contém apenas choques transitórios e que são comuns a este modelo. Em relação ao parâmetro

de taxa de desconto intertemporal 𝛽, a comparação é feita com três valores distintos: 0.8, 0.9 e

0.95. A utilização de outros valores para esse parâmetro se justifica porque julgamos que uma

taxa 𝛽 = 0.8 é baixa para um modelo de periodicidade trimestral e tornar o soberano impaciente

contribui para que haja mais defaults no modelo. A forma funcional adotada para 𝑢(𝑐) e 𝑣(𝑔) é

uma função CRRA (constant relative risk aversion) cujo parâmetro de aversão ao risco é dado

por 𝛾 e assume o mesmo valor para as duas funções, assim como no trabalho de Cuadra et al.

(2010):

𝑢(𝑐) =
𝑐1−𝛾

1− 𝛾
, 𝑣(𝑔) =

𝑔1−𝛾

1− 𝛾
(3.9)

A ponderação das duas funções na utilidade do agente representativo é dada por 𝜃 e o

valor também foi escolhido baseado no trabalho de Cuadra et al. (2010). Na tabela 3.1 abaixo é

possível verificar os valores utilizados para os parâmetros.

Tabela 3.1: Parâmetros do Modelo
Parâmetro Símbolo Valor

Aversão ao risco 𝛾 2
Taxa de juros livre de risco 𝑟* 1%

Perda de produto em autarquia 𝛿 2%
Probabilidade de redenção 𝜆 10%

Média (log) da produtividade 𝜇𝑧 (−1/2)𝜎2
𝑧

Peso de C 𝜃 0.70
Desvio padrão de z 𝜎𝑧 0.034

Coeficiente de autocorrelação de z 𝜌𝑧 0.90
Taxa de desconto intertemporal 𝛽 0.8, 0.9, 0.95

Cabe destacar que adotar 𝜆 = 0.1 equivale a dizer que, uma vez excluído do

mercado de capitais, o país retorna ao mesmo a cada dois anos e meio, em média. Essa

probabilidade é baseada nos dados e é um valor comumente usado na literatura. Para

justificativas mais fundamentadas dos parâmetros utilizados, recomenda-se a leitura dos artigos

citados anteriormente. As mesmas não são apresentadas aqui pois a parametrização do modelo

vai além do escopo desta dissertação, uma vez que o interesse principal não reside em encontrar

correspondências com os dados do mundo real.
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Para resolver o equilíbrio do modelo numericamente, ele é discretizado e o processo

AR(1) contínuo para renda é aproximado com uma cadeia de Markov usando um grid de

25 pontos igualmente espaçados e a partir desta calculam-se as probabilidades da matriz de

transição. O espaço de ativos é discretizado em 200 valores possíveis e o espaço dos impostos

é discretizado em 21 valores possíveis. Após encontrar o equilíbrio, este espaço é expandido de

21 alíquotas para 300 alíquotas por interpolação. Esse procedimento é necessário para otimizar

a solução do modelo em função da capacidade computacional. O algoritmo de solução envolve

os três passos descritos abaixo e a figura 3.1 faz uma síntese dos mesmos.

Figura 3.1: Fluxograma do Método de Solução

(i) Assumem-se funções iniciais 𝜏 0 e 𝑞0(𝜏, 𝑎, 𝑦).

(ii) Usam-se estas funções e um palpite inicial para as funções valor para realizar a iteração

das equações de Bellman do modelo e resolver para as funções ótimas de 𝑉 𝑃 , 𝑉 𝐷, 𝑉 =

max⟨𝑉 𝑃 , 𝑉 𝐷⟩ e para a policy function ótima de 𝜏 .

(iii) Para o palpite inicial de 𝑞0, há agora uma estimativa da probabilidade de default 𝜋0 que

pode ser utilizada para atualizar a função preço como 𝑞1 = 𝜋0/(1 + 𝑟*) e usando esse 𝑞1
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repetem-se os passos (ii) e (iii) até que |𝑞𝑖+1 − 𝑞𝑖| < 𝜖, onde 𝑖 representa o número da

iteração e 𝜖 é um número suficientemente pequeno.
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4 Resultados

Para tornar os resultados comparaváveis aos de Aguiar e Gopinath (2006) é preciso

introduzir uma modificação matemática no modelo desses autores. Basicamente o que é feito é

uma alocação ótima de recursos: o consumo das famílias do paper deles (denominado aqui de

𝑐𝐴𝐺) é distribuído de maneira ótima entre o consumo das famílias (𝑐) e o consumo do governo

(𝑔) do modelo desta dissertação a partir da solução de um problema de otimização. Assim, a

única diferença resultante entre o modelo benchmark e o modelo apresentado aqui é a rigidez

da política fiscal. A função de utilidade usada no modelo benchmark assume a forma:

𝑈(𝑐𝐴𝐺) = 𝜃

[︃
𝑐𝐴𝐺

1+( 1−𝜃
𝜃

)(1/𝜎)

]︃1−𝜎

1− 𝜎
+ (1− 𝜃)

[︃
( 1−𝜃

𝜃
)(1/𝜎)𝑐𝐴𝐺

1+( 1−𝜃
𝜃

)(1/𝜎)

]︃1−𝜎

1− 𝜎
(4.1)

Após a solução do equilíbrio de acordo com os procedimentos descritos anteriomente,

os resultados aqui apresentados são obtidos a partir de simulações da trajetória do produto

na economia em questão. São realizadas 500 simulações de 10.000 trimestres, tanto para os

resultados apresentados para o modelo modificado de Aguiar e Gopinath (2006) quanto para os

resultados do modelo utilizado neste trabalho. Para o cálculo da relação dívida-PIB média e da

quantidade de defaults utiliza-se toda a amostra (10.000 observações). Para calcular os desvios

padrões e as correlações, utilizam-se apenas as 500 últimas observações de cada simulação, da

mesma forma como fazem Aguiar e Gopinath (2006) em seu trabalho original.

Antes de entrar na análise dos resultados, é importante citar que estamos cientes de

que a quantidade de pontos do grid para as alíquotas de impostos interfere nos resultados do

modelo. Para grids com diferentes quantidades de pontos, os resultados são consistentemente

parecidos. Mas para certos grids com espaçamentos diferentes, os resultados apresentam

um ‘salto’ positivo, isto é, são muito maiores do que o benchmark e do que a maioria dos

resultados. No entanto, esse fato não afeta as conclusões gerais, pois embora afete a magnitude

do resultado, nosso modelo possui resultados sempre melhores do que os resultados do modelo
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de Aguiar e Gopinath (2006) ao compararmos a capacidade do modelo em gerar defaults em

tempos ruins no equilíbrio. Toda a análise dos resultados é feita com base nos grids que

apresentam as menores diferenças em relação ao benchmark.

Prosseguindo para os resultados, de acordo com o mecanismo de rigidez de política

fiscal do modelo, ao se deparar com choques negativos do produto o país não é capaz de ajustar a

alíquota a fim de aumentar a arrecadação e, portanto, todo ajuste deve ser feito através da dívida

soberana. Dessa forma, diante de uma baixa arrecadação decorrente de um produto baixo, o

país tem duas alternativas: (i) aumentar o nível de endividamento para o próximo período a

fim de repagar a dívida que está vencendo ou (ii) dar o calote na dívida que está vencendo e

enfrentar as consequências (exclusão temporária do mercado de capitais e perda de produto).

Assim, dada a rigidez na política fiscal, o soberano tem maior probabilidade de dar o calote em

suas obrigações.

A tabela 4.1 a seguir mostra a comparação da relação dívida-PIB média entre o modelo

com rigidez de política fiscal (Modelo RPF) apresentado neste trabalho e o modelo modificado

de Aguiar e Gopinath (2006). É possível observar que o nível médio de endividamento é sempre

menor no modelo com rigidez fiscal. Uma taxa de desconto intertemporal baixa (𝛽 = 0.8)

sugere que o Governo toma emprestado para antecipar seu consumo futuro e, por isso, o nível

de endividamento é maior, enquanto que um uma taxa mais elevada (𝛽 = 0.95) sugere que

o objetivo do Governo é apenas suavizar o consumo e por isso ele toma menos emprestado

no exterior, isto é, apenas o suficiente para acomodar eventuais choques do produto. Como a

tentação de repudiar a dívida no modelo RPF é maior, o Governo se vê na necessidade de reduzir

o nível de endividamento a fim de obter preços (𝑞) melhores para a dívida emitida. Pode-se

notar também que a relação dívida-PIB é monotônica em relação a 𝛽 no modelo benchmark e

não é monotônica no modelo RPF. Isso ocorre porque o default é mais frequente para valores

menores de 𝛽 neste modelo, alterando a relação, enquanto que mesmo para um valor de 𝛽 = 0.8

a ocorrência da moratória ainda é um evento raro no benchmark.

Abaixo, na tabela 4.2 vemos a taxa de default para cada 10.000 períodos obtida a partir

das simulações do modelo deste trabalho (Modelo RPF) e do modelo modificado de Aguiar e

Gopinath (2006). Pode-se verificar que para uma taxa de desconto intertemporal muito baixa
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Tabela 4.1: Relação Dívida-PIB Média
𝛽 Modelo RPF Benchmark

0.80 20% 27%
0.90 22% 23%
0.95 20% 21%

(𝛽 = 0.8) ocorrem muitos calotes nesse modelo. Isso ocorre porque valoriza-se muito pouco

o futuro e, logo, o soberano acredita que é melhor incorrer nos custos associados ao default.

Intuitivamente, um soberando cuja taxa de desconto intertemporal é 𝛽 = 0.8 deseja antecipar

seu consumo futuro, mas não pode fazê-lo aumentando muito sua dívida porque assim estaria

aumentando a probabilidade de default e, logo, reduzindo o preço (𝑞) recebido pela emissão

da dívida. No modelo com rigidez fiscal, a necessidade de aumento do endividamento é maior

do que na ausência dela porque o Governo não consegue fazer nenhum ajuste no consumo

das famílias. Assim, diante de um choque negativo do produto, um soberano impaciente vai

preferir não pagar a sua dívida a ter que aumentar muito o endividamento e ter que pagar

uma taxa de juros muito alta pela nova dívida. Ou seja, há uma importante interação entre

a rigidez de política fiscal e a taxa de desconto intertemporal. Note que mesmo com uma taxa

consideravelmente baixa, a quantidade de calote prevista pelo modelo de Aguiar e Gopinath

(2006) é muito pequena. O modelo com rigidez de política fiscal é capaz de gerar maior

quantidade de defaults em equilíbrio. Comparando os resultados deste modelo com o modelo

de Aguiar e Gopinath (2006) usando 𝛽 = 0.9 e 𝛽 = 0.95 vemos que há, de fato, alguma coisa

ocorrendo de diferente neste modelo. Para uma taxa de desconto de 0.9, este modelo produz

oito vezes mais default que o modelo de Aguiar e Gopinath (2006), e para uma taxa de 0.95,

ocorrem dois calotes, em comparação a quase zero do modelo dos autores citados. Há uma

queda na ocorrência de calote para valores maiores de 𝛽 porque se passa a valorizar mais o

futuro e, dessa forma, as punições de exclusão definitiva do mercado e de perda do produto

passam a ter um peso maior na decisão do soberano.

A seguir apresentamos duas figuras obtidas a partir da simulação de uma Economia

com rigidez de política fiscal e cuja taxa de desconto intertemporal é 𝛽 = 0.8. A figura 4.1,

que contém a série de dívida e a série de impostos, mostra que a alíquota de impostos flutua em

torno de 40% exceto por períodos nos quais há default.
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Tabela 4.2: Taxa de Default (para cada 10.000 períodos)
𝛽 Modelo RPF Benchmark

0.80 318 2
0.90 16 2
0.95 2 ≈ 0

Figura 4.1: Séries de Dívida e de Impostos (𝜏 ) para 𝛽 = 0.8

Quando o soberano rejeita sua dívida (no gráfico, dívida cai para zero), podemos

verificar que há uma pequena queda na alíquota de impostos durante o período em que o país

se encontra excluído do mercado de capitais. Isso ocorre porque o Governo não mais precisa

repagar a dívida e pode aliviar a carga tributária sobre as famílias. Uma vez que o país ganha

acesso ao mercado de capitais novamente (no gráfico, corresponde ao momento em que a dívida

sobe e deixa de ser igual à zero), verifica-se uma queda acentuada na alíquota por um breve

período. Essa ocorrência se explica pelo fato de que nesse momento de reentrada no mercado,

o soberano pode tomar emprestado novamente e, assim, fazer frente aos seus gastos contraindo

dívida. No entanto, nos períodos seguintes o Governo se vê na necessidade de tributar mais as

famílias para poder repagar a dívida contraída. Isso reflete, justamente, a falta de preocupação

que o Governo tem com o futuro, dada por uma taxa de desconto baixa. Em relação à série da

dívida, observa-se que ela se mantém em torno de 27% do PIB e que cai a zero em tempos de
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default e exclusão do mercado de capitais.

Figura 4.2: Séries de Dívida e do Log do Produto para 𝛽 = 0.8

Já na figura 4.2 acima observam-se as séries de dívida e do log do produto (𝑙𝑜𝑔(𝑦)).

Pode-se observar que os períodos nos quais a dívida soberana não é paga (isto é, períodos em

que a dívida cai para zero no gráfico) coincidem com períodos ruins em termos de produto.

Trata-se de uma regularidade observada nos dados econômicos e que este modelo de rigidez de

política fiscal é capaz de capturar sem se utilizar de hipóteses artificiais acerca dos custos de

default na economia, como as utilizadas por Arellano (2008), Cuadra et al. (2010), Andreasen

et al. (2011) e Chatterjee e Eyigungor (2010), e descritas anteriormente na revisão de literatura.

É interessante observar que quando o Governo reentra no mercado de crédito ainda em situação

economicamente desfavorável, ele empresta até o teto de endividamento e novamente dá calote

em sua dívida no período seguinte. Abaixo, na tabela 4.3 são apresentados os desvios-padrão

e as correlações entre variáveis do modelo desta dissertação em comparação com os resultados

de Aguiar e Gopinath (2006), para uma taxa de desconto intertemporal 𝛽 = 0.8. Nem todas

as variáveis e correlações encontram correspondência no trabalho de Aguiar e Gopinath (2006)

porque o trabalho destes não possui separação entre as restrições orçamentárias do Governo e

das Famílias.

Pode-se observar que a separação das restrições orçamentárias dos agentes e a rigidez
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Tabela 4.3: Desvios-Padrão (em %) e Correlações para 𝛽 = 0.8

Parâmetro Modelo RPF Benchmark
𝜎(𝑦) 4.32 4.32
𝜎(𝑐) 4.68 4.37
𝜎(𝑔) 7.62 N/D
𝜎(𝜏) 1.27 N/D
𝜌(𝑐, 𝑦) 0.90 0.99
𝜌(𝑔, 𝑦) 0.41 N/D

fiscal fazem com que haja uma queda da correlação entre o consumo e o produto. Também se

observa o aumento da volatilidade do consumo no modelo RPF, decorrente da maior quantidade

da maior quantidade de defaults no modelo, que faz com que a alíquota do Governo seja mais

volátil e, assim, afete a parcela da renda disponível para o consumo.
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5 Conclusão

Este trabalho tem como objetivo investigar as implicações quantitativas do modelo

de rigidez de política fiscal desenvolvido por Gonçalves e Guimaraes (2012) e responder se

ele é capaz de gerar mais defaults em equilíbrio sem se utilizar de uma forte hipótese ad hoc

acerca dos custos em termos do produto de um calote na dívida soberana, a fim de conseguir

gerar os resultados desejados de acordo com o que se observa nos dados econômicos, isto é,

que os calotes tendem a ocorrer em tempos ruins. A principal hipótese deste modelo é que o

Governo não pode se comprometer com um ajuste fiscal para repagar a dívida que está vencendo

porque ele escolhe a alíquota de imposto no período anterior. Logo, ao se deparar com um

produto baixo em determinado período, o soberano não pode ajustar a arrecadação a fim de

fazer frente às suas obrigações e se vê diante da decisão de aumentar o nível do endividamento

ou de repudiar sua dívida e não pagar.

A fim de comparar os resultados do modelo de rigidez de política fiscal apresentado

aqui, utiliza-se como benchmark o modelo de Aguiar e Gopinath (2006) que conta apenas com

choques transitórios (portanto, sem choques na tendência). Não há qualquer intenção de se

reproduzir os dados para a economia da Argentina. Assim, o que se observa nos resultados é

que o modelo apresentado neste trabalho é realmente capaz de gerar maior quantidade de calotes

na dívida soberana e que ele prevê um nível médio de endividamento menor do que o previsto

por Aguiar e Gopinath (2006). E como foi visto no capítulo 4, os defaults ocorrem sempre em

tempos ruins em termos de produto.

É importante citar que se está ciente de que a programação do modelo no MatLab

tem algumas inconsistências quando se altera a quantidade de pontos do grid para as

alíquotas de impostos e de que é necessário melhorar este aspecto. Mas de maneira geral,

estas inconsistências não alteram as conclusões do trabalho, apenas mudam a magnitude da

quantidade de defaults prevista pelo modelo.

Assim, conclui-se que a rigidez fiscal aumenta a ocorrência de defaults em pelo
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menos uma ordem de magnitude e ajuda a explicar a ocorrência de calotes em períodos de

baixo produto na Economia. Com isso espera-se apontar que é possível obter resultados

quantitativos satisfatórios em modelos de dívida soberana sem a necessidade de usar hipóteses

que consideram custos assimétricos sobre o produto quando da ocorrência de episódios de não

pagamento da dívida soberana.
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