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Resumo 

Neste trabalho é estudada a trajetória de transição de variáveis macroe

conômicas e os efeitos sobre o bem-estar causados por uma reforma no sistema 

de previdência social. O modelo de gerações superpostas utilizado incorpora in

certeza e restrição a crédito, além de um fator fixo, terra, na função de produção. 

As simulações da transição para um sistema de capitalização plena partem de 

dois casos extremos: com os benefícios do sistema de repartição sendo encerrados 

inesperadamente, e com o financiamento destes para as gerações já contribuintes, 

baseado no princípio do direito adquirido. São simulados também casos inter

mediários. Uma contribuição importante deste trabalho é a mensuração e com

paração das variações de bem-estar de cada processo de transição através da taxa 

de desconto social correspondente. Esta taxa seria a necessária para tornar a so

ciedade indiferente à reforma, o que é medido através de um cálculo de utilidade 

total. As simulações indicam que a transição que minimiza as perdas sociais é 

aquela em que os inativos são taxados em 30%. 

Palavras-chave: previdência social, bem-estar, equilíbrio geral, geraçoes 

superpostas, transição. 

Códigos JEL: E2, E6, D52, C68, H55. 

1 Introduçao 

Neste trabalho é estudada a trajetória de transição de variáveis macroeconômicas e 

os efeitos sobre o bem-estar causados por uma reforma no sistema de previdência 

*e-mail: leonardo.perez@bcb.gov.br. O conteúdo deste artigo é de responsabilidade do autor, não 

representando as opiniões do Banco Central do Brasil. 
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social. Para isto é utlizado um modelo de gerações superpostas que incorpora incerteza 

individual e restrição a crédito, e cuja função de produção inclui um fator fixo, terra. 

A economia estudada possui uma taxa de crescimento exógena, gerada por crescimento 

tecnológico e populacional. 

Todos os processos de transição estudados têm em comum um ganho de bem-estar 

no longo prazo em conjunto com uma perda para as gerações contemporâneas a esta 

reforma. A principal contribuição deste trabalho é comparação da viabilidade política 

de cada processo, que é feita através de sua taxa de desconto social. Esta taxa seria a 

necessária para tornar a sociedade indiferente à reforma com base em uma medida de 

utilidade total. 

A reforma da previdência social, assunto em discussão atualmente no Brasil, já 

foi realizada em outros países da América Latina e é considerada condição necessária 

para o crescimento sustentado, pois trata-se de uma das principais ameaças à desejada 

austeridade fiscal. Um dos primeiros países a praticá-la foi o Chile, em 1981, seguido 

de Peru, Colômbia e Argentina. Esta questão entrou em pauta devido a viabilidade 

do atual sistema por repartição ser bastante prejudicada pela diminuição das taxas de 

crescimento populacional e pelo aumento da longevidade das novas gerações. Estas 

duas tendências alteram a distribuição etária da sociedade, aumentando a relação de 

aposentados por trabalhadores contribuintes para o sistema!. 

A análise no contexto de equilíbrio geral é necessária pois a decisão sobre o sistema 

de previdência social não é uma escolha individual e sim uma política pública que afeta 

o comportamento de todos os indivíduos da sociedade. Desta forma ocorrem alterações 

no estoque de capital da economia, gerando efeitos na taxa de juros e no salário, além 

das distorções sobre as decisões de poupança e oferta de trabalho do indivíduo. 

O sistema de repartição, ou pay-as-you-go, exerce a função de seguro na presença 

de incerteza com mercados incompletos, mas a fraca ligação entre a contribuição do 

indivíduo e seu benefício futuro gera distorções na oferta de trabalho e na decisão de 

poupança. Já o sistema de capitalização, onde cada trabalhador tem seu benefício 

baseado em suas próprias contribuições, transfere riscos de natureza idiossincrática 

para o segurado, o que é grave na falta de um mercado financeiro eficiente, capaz de 

minimizar estes riscos. Esta característica torna necessária para uma melhor análise 

destes sistemas, a presença de incerteza no modelo. Trabalhos que não mcorporam 

incerteza eliminam o principal fator contrário ao sistema por capitalização. Nesta linha 

1 Alguns trabalhos na área de Economia Política avaliam a sustentabilidade de um sistema de 

repartição tratando a escolha do sistema de previdência social como uma decisão racional dos agentes 

da sociedade. Cooleye Soares (1996) e Boldrin e Rustichini (2000) mostram que o sistema é sustentável 

mas sujeito a um colapso. 
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temos o trabalho clássico de Auerbach e Kotlikoff (1987): um modelo com 55 gerações 

superpostas, sem incerteza e sem restrição a crédito, onde são feitas comparações entre 

os steady states e simulações de transição. Como não há incerteza, a previdência não 

é utilizada como seguro. A economia é dinamicamente eficiente sem a presença de um 

sistema de repartição, de modo que a introdução deste sistema, reduzindo o estoque 

de capital, reduz o bem-estar. 

Trabalhos seguintes inseriram restrição a crédito e incerteza no modelo, o que exigiu 

um poder computacional bem maior, por isso se limitaram a comparar steady states e 

não considerar a trajetória de transição. Dentre estes temos Imrohoroglu, Imrohoroglu 

e Joines (1995), que inseriram choques idiossincráticos de renda e incerteza quanto 

ao tempo de vida em um modelo com oferta de trabalho exógena e, diferentemente 

dos trabalhos anteriores2
, em algumas calibrações, o máximo bem-estar é obtido em 

um sistema de repartição que reponha os salários até um nível ótimo. Este resultado 

também ocorre em uma calibração para o Brasil feita em em Ellery Jr. e Bugarin 

(2001). 

o ganho de bem-estar associado a um sistema parcialmente por repartição pode ser 

devido à presença de ineficiência dinâmica3
, desta forma Imrohoroglu, Imrohoroglu e 

Joines (1998) eliminam esta possibilidade através da inclusão do um fator fixo terra na 

função produçã04
. Este modelo corrobora que o maior nível de bem-estar corresponde 

a um sistema de previdência puramente de capitalização. 

Os efeitos de transição foram estudados para o Brasil em Ferreira (2002), utilizando 

um modelo sem incerteza e restrição a crédito e, simulando transições financiadas por 

dívida ou imposto sobre consumo, capital ou trabalho, concluiu que em nenhuma das 

trajetórias de transição é estritamente preferida por todos os agentes. É necessário 

trazer a análise dos efeitos de transição para estes modelos com incerteza e restrição a 

crédit05 . Este é o principal objetivo deste trabalho, que além de incorporar estas car

acterísticas, inclui também o fator fix06. Para isto utilizamos um modelo bem próximo 

de Imrohoroglu, Imrohoroglu e Joines (1998), calibrado para a economia brasileira. 

Através de uma estática comparativa, é mostrado que o um sistema de previdência 

2 Auerbach e Kotlikoff (1987), Hubbard e Judd (1987) e, no Brasil, Barreto (1997). 
3Ineficiência dinâmica consiste em um estoque de capital acima do definido pela Regra de Ouro, e 

pode ser causada por incerteza individual na economia, ver Diamond (1965). 
4Tratamento da terra para eliminar ineficiência baseado em Rhee (1991). 
51sto é feito em Huang, Imrohoroglu e Sargent (1997) e De Nardi, Imrohoroglu e Sargent (1999), 

onde as preferências do consumidor são restritas a uma função utilidade que gera regras de decisão 

lineares. 
60 fator fixo, cujo preço é forward looking, quando da divulgação de uma reforma dá um salto 

devido às consequentes mudanças no produto e taxa de juros, sendo um grande complicador para a 

obtenção da trajetória de transição. 
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por capitalização plena maximiza o bem-estar no longo prazo, desta forma o estudo é 

restrito às transições para este sistema, partindo de um sistema de repartição. As simu

lações da transição partem de dois casos extremos: com os benefícios do sistema inicial 

sendo encerrados inesperadamente, e com o financiamento destes para as gerações já 

contribuintes, baseado no princípio do direito adquirido. Nos casos intermediários, as 

gerações já contribuintes sofrem uma taxação em seus benefícios previdenciários. 

O primeiro caso extremo é irreal e inviável politicamente, mas serve de limite in

ferior para o período de transição. No segundo, para as gerações já no mercado de 

trabalho nada é alterado, seus benefícios serão pagos até o final de suas vidas. Já as 

gerações seguintes não terão o benefício quando de suas aposentadorias, desta forma 

suas contribuições servirão para financiar o sistema de previdência das gerações an

teriores e funcionarão como um imposto sobre a renda do trabalh07 . Estas gerações 

acumulam o financiamento do benefício das gerações anteriores e o financiamento de 

sua própria aposentadoria, este no sistema de capitalização voluntária. 

A taxa de desconto social, utilizada na comparação da viabilidade política, gera 

um fator que é aplicado as gerações por vir, de modo a diminuir sucessivamente o peso 

de cada geração em relação a anterior em uma medida de utilidade totaIS, que seria 

a função objetivo de uma maximização realizada pelo planejador central. Como esta 

maximização depende do valor deste parâmetro, é feito o procedimento contrário: para 

cada transição sugerida calcula-se o fator que torne a sociedade indiferente entre realizar 

ou não a reforma, para então compará-los. O melhor resultado, que corresponde ao 

fator de desconto mais baixo, foi atingido com uma taxação de 30% aos inativos. 

Na seção 2 é apresentado o modelo, na seção 3 descreve-se o equilíbrio estacionário. 

Na seção 4 é feita a extensão do modelo original para possibilitar a obtenção da tra

jetória de transição, temos a sua definição e uma descrição do método computacional 

utilizado para sua obtenção. Na seção 5 temos a calibração do modelo, visando tornar a 

economia estudada o mais próximo da economia brasileira. Na seção 6 são apresentados 

os resultados e na seção 7 é feita a conclusão. 

7 O financiamento da transição por dívida foi descartado baseado em trabalhos anteriores, como 

Barreto e Oliveira (1995), indicando um menor bem-estar no longo prazo devido ao aumento do 

estoque de dívida, cujos efeitos são tratados em Diamond (1965). 
SEsta medida é utilizada por Meade (1965) e Dasgupta (1969). Para um modelo com gerações 

sobrepostas temos Gigliotti (1983). 
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2 Modelo 

A economia é povoada por gerações superpostas de agentes de vida finita, constituindo 

uma população de medida 1. A vida dos agentes começa aos 21 anos, com probabilidade 

condicional de sobrevida 1/Jj E [0,1], que corresponde à probabilidade de estar vivo com 

idade j, condicional a estar vivo com idade j -1. Assume-se que há uma idade máxima 

J onde 1/J J+1 = O, desta forma J gerações convivem a cada período. A população cresce 

a uma taxa n e é feita a hipótese de que {1/J j} :~l e n são constantes, desta forma é 

obtida uma distribuição invariante representada pela fração de agentes com idade j na 

população {/Lj}:~l' onde I:.:~l /Lj = 1, calculada da seguinte forma: 

1/Jj/Lj-l J 
/Lj = 1 + n' j = 1, ... , . 

A decisão individual dos agentes consiste em maximizar a utilidade esperada ao 

longo de sua vida: 
J 

'" . 1 max Eo ~(31-
{e}J 

J j=l j=l 

sujeito a restrição orçamentária: 

(1) 

(2) 

onde (3 é o fator de desconto intertemporal, Cj é o consumo, aj é o estoque individual 

de ativos e qj é a renda, para o indivíduo com idade j. Como há incerteza quanto a 

data da morte, ocorre herança involuntária. O valor total da herança em um período 

é dividido entre todos os indivíduos vivos: a variável ~ representa este valor em (2). 

Assume-se uma função utilidade do tipo CRRA, com coeficiente de aversão relativa 

ao rISCO" 
C1-, 

U(c) = _J_ 
J 1 _, (3) 

A renda do trabalho pode ser proveniente de salário, seguro desemprego ou aposen-

tadoria, dependendo da idade e da condição de emprego do agente: 

{ 

(1 - T s - Tu)WEj para j = 1, ... ,j' - 1, se I = e; 

qj= IjJWEj paraj=l, ... ,j'-l,sel=u; 

b paraj=j',j'+l, ... ,J. 

(4) 

onde Ej é o nível de eficiência do trabalhador, que depende da idade, W é o salário 

médio da economia9
, T s e Tu são taxas para financiamento da previdência e seguro 

9 A média de {Cj} :=1 é normalizada para 1. 
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desemprego respectivamente, calculadas período a período de modo que ambos os sis

temas se mantenham equilibrados, ljJ é a taxa de reposição do seguro desemprego e b é 

o benefício da seguridade social, que assume os seguintes valores: 

para j = 1, ... ,j' -1; 

para j =j', j' + 1, ... , 1. 
(5) 

ou seja, benefício pago aos aposentados correspondente a média de seus salários durante 

seu período de trabalho1o multiplicada pela taxa de reposição da seguridade social e. 
Temos as restrições a crédito e não negatividade do consumo: 

aj > O, Vj, 

Cj > O, Vj. 

(6) 

(7) 

A maximização de utilidade do consumidor pode ser representada em programação 

dinâmica descontada. Seja a função valor vj(a, I) a solução para a programação dinâmica: 

vj(a,l)= max {U(C) + (31jJj+1 EI,vj+l(a' ,I')}, j=1,2, ... ,J, (8) 
(c, a') EOj (a,l) 

sujeito a (2)-(7), onde í!j( a, I) E R~ define o conjunto de decisões factíveis para o 

agente de idade j, estoque individual de ativos a e situação profissional I E A = {e, u}, 

respectivamente empregado e desempregado. A notação EI' indica que a expectativa é 

sobre a distribuição de 1'. 

O choque idiossincrático de renda é representado pelo risco de desemprego, repre

sentado através da matriz de Markov IT: 

IT = ['Tree 'Treu
] 

]f ue ]f uu 

onde 'Trll' representa a probabilidade do agente passar do estado I para o estado 1'. 

Com relação às firmas, a função produção com retornos constantes de escala é uma 

Cobb-Douglas, definida da seguinte forma: 

(9) 

onde B é a produtividade total dos fatores, K, N, L são os fatores capital, trabalho e 

terra, este último que pode ser normalizado para 1, dado que é fixo; e suas respectivas 

participações na renda a, 77 e 1 - a - 77. Assume-se uma taxa de depreciação <5 para o 

estoque de capital. 

lOCalculada supondo que o agente estivesse sempre empregado. 
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o comportamento das firmas é dado, a cada período, pelas condições de primeira 

ordem de maximização de lucro, ou seja, o salário médio da economia se iguala à 

produtividade marginal do trabalho e a taxa de juros à produtividade marginal do 

capital. Temos as expressões do salário médio e da taxa de juros com o termo terra já 

normalizado para 1: 

w ryBK" N~-l 

aBK"-l N~ - <5 

(10) 

(11 ) 

Através do parâmetro (), utilizado no cálculo do benefício da seguridade social, 

define-se o sistema utilizado. Fixando () = 1 temos um sistema de repartição plena e 

fixando () = O, configurando a ausência do sistema de repartição, temos um sistema de 

capitalização plena baseado em contribuições voluntárias. 

Através de uma estática comparativa, será obtido o valor de () que maximiza o bem

estar da sociedade no longo prazo. Serão então simuladas transições do atual sistema 

de previdência brasileiro, representado por () = 1, para um sistema caracterizado pelo 

() definido como ótimo no longo prazo. 

3 Equilíbrio Estacionário 

o steady state é definido como uma Trajetória Balanceada de Equilíbrio (TBE) onde 

a razão capital-produto é constante. Tendo os parâmetros exógenos da taxa de cresci

mento da produtividade total do fatores p, e da população n, e partindo da hipótese 

de que estes são constantes, podem ser calculadas as taxas de crescimento de todas as 

variáveis macroeconômicas na TBE. 

Defina-se a taxa de crescimento do produto per capita 9 e a taxa de crescimento do 

produto agregado g'. Como a taxa de crescimento do produto agregado e do estoque 

de capital são as mesmas por hipótese, seu cálculo é feito a partir da função produção 

em (9): 

QHl 

1 + g' 

(1 + g')Q = (1 + p)B((l + g')K)"((l + n)N)~Ll-,,-~ 
1 

[(1 + n)~(l + p)]l-a 

Utilizando uma aproximação da função logarítmica, temos: 

, p + ryn 
9 ~ 

l-a 

Sabendo que a relação entre as taxas de crescimento dos produtos agregado e per 

capita é definida por 9 = 1 + g' - 1, temos que a taxa de crescimento do produto g' e 
l+n 

do produto per capita 9 substituem o parâmetro p. 
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Pode-se verificar algebricamento que o salário médio cresce na mesma taxa que o 

produto per capita e que a taxa de juros se mantém constante na TBE. 

Definido o comportamento das variáveis macroeconômicas na TBE, o preço do fator 

fixo terra, é obtido igualando-se o seu retorno com o retorno do capital, a taxa de juros. 

Sendo P, o preço da terra no período t: 

Resolvendo para p,: 

(1 - a - ry)Q'+1 + P'+1 
l+r 

(1 - a - ry)Q'+1 (1 - a - ry)Qt+2 (1 - a - ry)Qt+3 -'--------"---'---'--- + + + .. . 
l+r (1+r)2 (1+r)3 

(1 - a - ry) (1 + g')Q, 
r - g' 

(12) 

Intuitivamente o preço da terra corresponde ao valor presente descontado de sua 

renda futura. A equação (12) evidencia que o preço da terra cresce na mesma taxa que 

o produto agregado na TBE. 

Pela restrição orçamentária individual em (2), pode-se verificar que o consumo 

individual cresce a taxa 9 na TBE. Desta forma, a utilidade média, que é baseada 

no consumo deflacionado, também é calculada de forma deflacionada. Isto facilita 

comparações com o steady state, pois a utilidade média deflacionada neste caso será 

uma constante. A partir da função utilidade em (3), pode ser calculada a taxa de 

crescimento da utilidade média na TBE: 

A taxa de crescimento da utilidade média é de (1 + g)1-, - 1, ou através de uma 

aproximação da função logarítmica, (1 - ,)g. Esta taxa será normalmente negativa, 

visto que a utilidade é negativa para coeficientes de aversão relativa ao risco maiores 

que 1. 

4 Estendendo o modelo para a transiçao 

4.1 Variáveis na transição 

Durante a transição, as variáveis não estarão respeitando as taxas de crescimento da 

TBE. De modo a adequar o cálculo e visando uma melhor comparação dos resultados, 

as variáveis são "deflacionadas" pelas suas respectivas taxas de crescimento. 
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Deve ser definida uma nova expressão para o preço da terra. Em steady state con

siste na soma dos termos de uma progressão geométrica, dada a taxa de crescimento 

do produto agregado g'. Na transição não se pode utilizar este recurso, então, con

siderando o período futuro T, onde o novo steady state já tenha sido atingido, teremos: 

Substituindo então pelas variáveis deflacionadas: 

T . -
P, = '" (1 + g')J(l - a - 77)Qt+j + 1 (1 - a - 77) (1 + ')T+1Q-

t ~ nj ( _) nT+l( - ) - , 9 t+T+1 j~l k~l 1 + rt+k k~l 1 + rt+k rt+T+1 - 9 

(13) 

Deve ser notado que o último termo da expressão (13) corresponde a expressão do 

preço da terra em steady state trazido a valor presente. 

Quanto aos agentes da economia, uma nova definição se torna necessária: a geração 

do agente, que define a faixa de tempo em que vive. A variável geração é definida como 

o período onde o agente morreria com probabilidade 1: quando completa a idade J. 

Como exemplo, o agente que morre no período no qual é divulgada a reforma pertence 

à geração 1, o agente que entre no mercado de trabalho neste mesmo período pertence a 

geração J. Deta forma a geração de um indivíduo com idade j no período t é calculada 

da seguinte forma: 

g=J-j+t 

o cálculo do benefício da previdência dependerá dos salários que cada geração, que 

ainda possui o direito, obteve quando no período em que esteve na ativa e da taxa 

de reposição praticada no período do seu recebimento. Seja definido um benefício b~ 

dependente do período e da idade do agente e a geração g', a última a manter o direito 

ao seu recebimento. Se 9 > g' temos que b~ = O, e caso 9 -s: g' temos: 

para j = 1, ... ,j' -1; 

para j =j', j' + 1, ... , 1. 
(14) 

A partir destes valores definimos também o montante total de benefícios previden-
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ciários em um dado período de tempo: 

J 

Bt = L /Ljb~ 
j=j* 

No decorrer deste trabalho somente serão utilizadas as variáveis deflacionadas, sendo 

então estas referenciadas como, por exemplo, Q ao invés de Q, por clareza de notação. 

4.2 Definição da Trajetória de Transição 

A trajetória de transição está contida em um intervalo de tempo t = 1, ... , T pré

definido e assume-se que os estoques individuais de ativos pertencem a um grid discreto 

D = {dI, dI, ... , dm }, onde m = 1025 e o limite superior dm = 50, sendo este estabelecido 

de modo a nunca limitar o estoque individual de ativos. 

A trajetória de transição para um dado conjunto de parâmetros de política 1jJ, TU 

e {li, T s} :~I consiste em vetores K, P, ~, W, R de tamanho T e conjuntos de funções 

valor V!(a, I), funções políticas individuais CJ : D X A ---t R+ e AJ : D X A ---t D, 

representando as decisões ótimas sobre consumo e estoque de capital, e distribuições 

de agentes por situação profissional e estoque individual de ativos por idade À~(a , I), 

onde para cada idade j = 1, ... ,J e período de tempo t, I:I:À~(a,l) = 1, de modo 
a I 

que: 

1. Variáveis agregadas e individuais são consistentesll : 

P, 
K t+1+--

1 + g' 

N t 

L L L /LjÀ~(a, I)AJ(a, I) 
j a 

j*-l 

L L/LjÀ~(a,1 = e) 
j=l a 

2. Wt e Rt são soluções para o problema da firma em (10) e (11) para todo t 

1, ... ,T. 

3. Dados os vetores de preços de fatores Wt e Rt, parâmetros de política do governo 

1jJ, TU e {li, T s} :~I' e herança individual ~" as funções políticas individuais AJ (a, I) 
e CJ(a, I) solucionam o problema do indivíduo da geração 9 em (1), para 9 = 

1, ... ,T+J-1. 

11 0 produto f.LjÀ~(a, l) resulta na participação de um indivíduo com idade j, estoque de ativos a e 

situação profissional l na sociedade. 
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4. O mercado de bens se equilibra: 

j a j a 

onde Ag é dada. 

5. O conjunto de distribuições dos agentes por situação profissional e estoque indi

vidual de capital ),~( a, I) para j = 1, ... , J e t = 1, ... , T satisfaz: 

),t+l (ai li) = '" 
J+1' ~ II (l', I)'~( a, I), 

l a:a' =Aj (a,l) 

com a distribuição para a idade inicial ),i dada, para t = 1, ... , T. 

6. Os sistemas de seguridade social e de seguro desemprego estão em equilíbrio 

orçamentário: 

onde TU é constante devido à hipótese de se estar na distribuição invariante de 

empregados e desempregados. 

7. A distribuição de heranças acidentais é determinada por: 

~t+l = LLL/Lj),~(a,l) (l-1,bj+1)A~(a,l) 
j a 

4.3 Método de solução da transição12 

Previamente à simulação da transição, deve ser definida uma quantidade de períodos 

T de modo que a transição iniciada em t esteja contida no intervalo entre t e t + T - l. 

O algoritmo se baseia na hipótese de que a economia encontra-se no primeiro steady 

state em t e no segundo steady state em t + T - 1. Por simplicidade t será normalizado 

para l. 

A transição é baseada na decisão exógena do coeficiente de reposição da seguridade 

social, representado no modelo pelo parâmetro (). Como o objetivo é o estudo de 

diferentes métodos de transição, é utilizado um vetor de tamanho T, onde cada posição 

12 Uma descrição mais detalhada em Perez (2004) 
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representa o valor do parâmetro () a cada período da transição. Para implementação do 

direito adquirido, foi definido um parâmetro g' , indicando a última geração que recebe 

o benefício. 

Todo o vetor entra no conjunto de informação dos agentes no período 1 da transição. 

Desta forma podemos representar uma mudança inesperada e permanente preenchendo 

o vetor com o novo valor de () em todas as suas posições; caso se deseje representar 

uma mudança anunciada com n períodos de antecedência, preenche-se as primeiras n 

posições do vetor com o valor inicial de (), correspondendo aos n períodos de antecedên

cia do anúncio, e as posições finais do vetor com o novo valor de (). Podem ser simuladas 

mudanças bruscas ou suaves deste parâmetro. O steady state pode ser considerado um 

caso particular, onde deve-se preencher todo o vetor com o valor inicial de (). 

Para as gerações a partir daquela que "nasce", na verdade entra no mercado de 

trabalho, no período 1 da transição não há mudanças inesperadas de política. É im

portante lembrar que apenas as gerações com direito adquirido receberão o benefício 

definido pela fração () de seu salário médio, desta forma se não for feita esta discrimi

nação de gerações, deve-se definir um valor para g' maior que o número de todas as 

gerações que entram no cálculo da transição. Uma geração g, tal que 9 > g' não recebe 

o benefício, mesmo nos períodos onde () é maior que zero. 

Uma das restrições do modelo é que a transição é iniciada necessariamente em um 

steady state, sendo através deste obtidos dados para iniciar a simulação, dados estes: 

estoque de capital, herança e distribuição dos agentes em termos de idade, estoque de 

individual de ativos e situação profissional iniciais. Estes valores estão representados 

respectivamente em K, ~ e À. 

O processo de obtenção da trajetória de transição consiste em iterações onde os ve

tores de transição são sucessivamente recalculados até convergirem para um respectivo 

vetor final. Os vetores utilizados para iniciar este processo são criados repetindo-se o 

valor de steady state das variáveis em todas as suas posições. Seria como se os agentes 

agissem como se a mudança de política e suas novas decisões individuais não afetassem 

o agregado. Utilizando este vetor é feita a primeira iteração, de onde se resulta em um 

novo vetor, onde a mudança de política já afetou a trajetória das variáveis. 

O cálculo da utilidade média da geração através da função valor não é feito de forma 

imediata. Na maximização, as funções valor para as idades do agente que ocorrem antes 

da transição representam com se fora steady state até o final de sua vida, apenas após o 

período 1 elas são alteradas. Para o cálculo da utilidade média, esta alteração causada 

pela transição deve ser considerada. Para a obtenção da utilidade média as funções 

valor são recalculadas a partir da idade j = J - g, sendo esta a idade onde o agente da 
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geração 9 se depara com a mudança de política, até a idade 1. 

Como o modelo assume que os agentes "nascem" sem capital, a utilidade média de 

cada geração é dada por: 

Umedia(g) = EIV{(O,I) 

5 Calibraçao 

As simulações são efetuadas calibrando o modelo com a inclusão ou não do fator fixo. 

Sendo este subtraído da participação do capital na renda a, apenas este parâmetro é 

afetado. 

Para a definição do valor da participação do fator fixo terra na renda, que corres

ponde ao resultado de 1 - a - 77, são utilizados dados de área produtiva provenientes 

do último Censo Agropecuário do IBGE, referente aos anos de 1995/96. 

Tabela 1 

Evolução do PIB total e de Agropecuária 

Percentual 

PIE PIE PIE 

Agropecuária Agropecuária 

Ano R$ mil R$ mil % PIE 

1994 349.204.679 30.458.000 8.7% 

1995 646.191.517 51.493.000 8.0% 

1996 778.887.000 57.811.000 7.4% 

1997 870.743.034 62.109.000 7.1% 

1998 914.188.000 67.550.000 7.4% 

1999 973.846.000 71.856.000 7.4% 

2000 1.101.255.000 78.258.000 7.1% 

2001 1.198.736.000 89.222.000 7.4% 

2002 1.346.028.000 96.791.000 7.2% 

Fonte: IBGE 

Na tabela 1 vemos que a relação do PIB do setor de agropecuária com o PIB total 

não possui alterações significativas, ficando entre 8% e 7%, diminuindo ligeiramente. 

Para a calibração da renda da terra, devem ser utilizados dados de preço de arrenda

mento e área total de terra utilizada. 
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Área Total 

Lavouras 

Pastagens 

Tabela 2 

Utilização de terras (ha mil) 

Permanentes 

Temporárias 

Temporárias em descanso 

Total 

Naturais 

Plantadas 

Total 

Produtivas não utilizadas 

Matas e florestas Naturais 

Plantadas 

353.611.242 

7.541.631 

34.252.829 

8.310.028 

50.104.488 

78.048.460 

99.652.009 

177.700.469 

16.360.083 

88.897.581 

5.396.006 

Fonte: CENSO AGROPECUÁRIO 1995-1996 - BRASIL - IBGE 

Utilizaremos para o cálculo a área de lavouras e pastagens com o valor de arren

damento de lavouras e exploração animal. Comparando a renda anual obtida com o 

PIE, temos o parâmetro de participação do fator terra na renda, que será subtraído do 

parâmetro a, correspondente a participação do capital na renda no modelo sem fator 

fixo, mantendo-se o parâmetro 77 correspondente a participação do fator trabalho. 

Tabela 3 

Arrendamento Arrendamento 

Lavoura Exploração 

Animal 

Ano R$/ha/ano R$/ha/ano 

1994 116,00 62,00 

1995 106,00 61,00 

1996 107,25 53,97 

1997 115,02 51,43 

1998 123,37 54,27 

1999 130,70 58,31 

2000 142,79 66,24 

2001 166,04 74,56 

2002 228,99 89,98 

Fonte: FGVDADOS 
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Tabela 4 

Calibração da participação da terra na renda (1 - a - 'TI) 

Área Arrendamento Renda da terra 

(ha) (R$/ha/ano) R$/ano 

Lavouras 50.104.488 228,99 11.473.426,71 

Pastagens 177.700.469 89,98 15.989.488,20 

Total 27.462.914,91 

%PIB Agrícola 28,37% 

%PIB 2,04% 

1 - a - 'TI = 0,0204 

Na tabela 5 temos a definição dos parâmetros para a calibração, cujos valores serão 

explicados adiante. 

Tabela 5 

Participação na renda: sem fator fixo com fator fixo 

capital a = 0,40 a = 0,3796 

trabalho 'TI = 0,60 'TI = 0,60 

terra 1-a-'TI=0 1 - a - 'TI = 0,0204 

Função Produção: 

TFP B = 0,75 

Depreciação <5 = 0,035 

Taxas de Crescimento: 

População n = 1,3 % 

Produto per capita g = 2,6 % 

Produto agregado g' = 3,934 % 
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Preferências individuais: 

Fator de desconto intertemporal (3 = 1,005 

Aversão relativa ao risco , = 1,4285 

Ciclo de Vida: 

Início 

Morte (máximo) 

21 anos 

85 anos 

Probabilidade de morte a cada período: 

(65 no modelo) 

Tábua de Mortalidade do IBGE - 2002 

Evolução do salário com a experiência(idade): 

RAIS - Ministério do Trabalho e Emprego - 2001 

Política: 

Reposição do seguro desemprego 

Aposentadoria 

Choque idiossincrático de renda: 

Matriz de Markov da condição de emprego 

ljJ = 0,26 

57 anos (37 no modelo) 

0,907 0,093 

0,585 0,415 

A presença de ineficiência dinâmica é sensível à calibração do fator de desconto 

intertemporal (3, isto é discutido em Imrohoroglu, Imrohoroglu e Joines (1995). Uma 

característica de modelos de gerações superpostas é não haver restrições da teoria 

econômica para o valor de (3: o problema dos agentes corresponde a uma maximização 

finita e, portanto, a equação de Bellman não precisa ser uma contração, de modo que 

(3 pode ser maior que 113
. Além disso, este modelo acrescenta probabilidade de morte 

a todo período, o que associado a este parâmetro gera um fator de desconto efetivo 

menor que 1 para a maior parte das idades. 

Quanto aos parâmetros de preferências individuais, foi mantido o coeficiente de 

aversão relativa ao risco, e o fator de desconto intertemporal (3 utilizado por Ellery Jr. 

e Bugarin (2001). Outros pares (3 -, serão utilizados indicando a taxa de reposição do 

sistema de repartição ótima e relação ri quez a-renda referente a um sistema de repartição 

pleno, de modo a compará-la com estimativas da relação riqueza-renda brasileira. Os 

outros valores de , são 1 e 5, propostos em Issler e Rocha (2000) para a economia 

brasileira; e 1,5, próximo ao utilizado por Imrohoroglu (1989). Os valores de (3 estão 

na faixa entre 1,95 e 1,020. 

Dados mais recentes com relação à população evidenciam uma diminuição de sua 

taxa de crescimento estimada, como pode ser visto na tabela 6 abaixo. Como há uma 

13Hansen e Singlelon (1983), Holz, Kydland e Sedlacek (1988) eslimam (3 maior que 1 para os EUA. 

Hurd (1989) incorpora probabilidade de morte e também estima (3 maior que 1. 
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tendência mundial de queda das taxas de crescimento populacional, será utilizada a 

última taxa de crescimento disponível, sendo então n igual a 1,3 %. 
Para o parâmetro g, correspondente a taxa de crescimento do PNB per capita, deve 

ser utilizada uma média histórica, já que este valor será projetado para mais de 100 

anos na simulação da transição. Assim, temos um valor de 2,6%, também utilizado em 

Ellery Jr. e Bugarin (2001). 

Com a atualização do parâmetro n, teremos um novo valor para g', a taxa de 

crescimento do PNB agregado, calculado a partir do crescimento do PNB per capita. 

O valor resultante é de 3,934 %. 

Tabela 6 

Taxa de crescimento da 

população brasileira 

Ano % 

1990 1,60 

1991 1,54 

1992 1,50 

1993 1,45 

1994 1,41 

1995 1,38 

1996 1,36 

1997 1,34 

1998 1,33 

1999 1,31 

2000 1,30 

Fonte: IBGE 

Para os parâmetros da função produção, há um problema da superestimação da 

participação do capital na renda na metodologia das Contas Nacionais do Brasil. A 

renda dos trabalhadores autônomos, sem carteira e empresários é considerada inteira

mente como renda do capital, desconsiderando que parte desta renda é do trabalho. 

Na calibração atualizada será utilizado o valor obtido por Gomes et aI. (2002) para a 

segunda metade da década de 90 através de uma metodologia apresentada para cor

rigir este problema. A participação do capital obtida é de 40%. Para o modelo com 

fator fixo, a participação da terra, já calibrada, é subtraída, restando 37,96% para a 

participação do capital. 

A taxa de depreciação de 3,5% ao ano é sugerida por Gomes, Pessôa e Veloso (2003). 

Pela fato de não haver uma série oficial sobre estoque de capital para o Brasil, esta 
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taxa é calculada com base na economia americana e corresponde à média do período 

de 1950 a 2001. O parâmetro B, que representa a produtividade total dos fatores, foi 

definido para que o valor do produto seja próximo de 1. 

Quanto aos parâmetros de política, foi mantida a idade da aposentadoria compul

sória em 57 anos, utilizada em Ellery Jr. e Bugarin (2001), este parâmetro é baseado 

em uma média de idade da aposentadoria do setor privado, cujas regras haviam sofrido 

alterações desde então. A taxa de reposição do seguro desemprego foi fixada em 0,26, 

baseada em dados do seguro-desemprego do ano 2000, o número de benefícios con

cedidos correspondeu a um terço do número médio de desempregados e este benefí

cio, por sua vez, corresponde a 80% do salário médio dos trabalhadores empregados 

G ·80% = 0,26), este cálculo foi efetuado por Ferreira e da Cunha (2003). 

A matriz de transição da condição de emprego foi também utilizada por Ferreira e 

da Cunha (2003). Estes valores são baseados em Neri, Coelho, Ancora e Pinto (1997) 

para o período de 1982 a 1996. Para as simulações é assumido que o nível de emprego 

encontra-se em sua distribuição invariante, que corresponde a 86,28 % de empregados 

e 13,72 % de desempregados. 

Os parâmetros de probabilidade de sobrevi da a cada idade são calibrados de acordo 

com a Tábua de Mortalidade divulgada pelo IBGE para o ano de 2002. São utilizados 

valores para a faixa entre os 21 e os 85 anos, o que necessitou de uma extrapolação desta 

tabela que só vai até os 80 anos, o que não gera alterações relevantes nos resultados. 

Na tabela 7 temos os dados da RAIS referentes a remuneração média por faixa 

etária, indicando a mesma evolução da renda no ciclo de vida para os anos entre 1998 

e 2001, com uma renda no final da carreira superior ao início, mas com a maior renda 

obtida na faixa intermediária, entre 40 e 64 anos. Apenas uma alteração relevante 

para o ano de 2001: a renda da faixa de idade superior a 65 anos se aproxima da 

faixa anterior. Para a construção do vetor de eficiência por idade 0j, foi feita uma 

interpolação de modo a obter as médias de cada faixa etária para o ano de 2001. 

Tabela 7 

Remuneração média mensal nominal por faixa etária (R$) 

Até 17 De 18 a 39 De40a64 65 ou mais 

1998 197,36 624,28 934,11 808,69 

1999 202,87 624,94 948,15 830,06 

2000 217,43 660,66 1.015,55 894,80 

2001 240,15 705,54 1.101,02 1.019,68 

Fonte: RAIS - Ministério do Trabalho e Emprego 
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6 Resultados 

6.1 Steady State 

Os resultados iniciais do trabalho focam apenas no steady state. Através de uma 

estática comparativa, é verificada qual a taxa de reposição do sistema de repartição 

que gera maior utilidade média. 

Na calibração com o fator fixo, pode-se ver na tabela 8 que a ausência do sistema 

de repartição gera o maior bem-estar. O poder do sistema de repartição de completar 

mercado não é suficiente para compensar os efeitos de um estoque de capital inferior. 

Comparando com o sistema de repartição pleno, temos um aumento de 39,4% no es

toque de capital, 4,7% no consumo e 13,4% no salário médio no sistema de capitalização 

plena. O preço da terra sofre uma valorização de 155%. 

Medindo o ganho de utilidade no longo prazo com a implementação de um sis

tema de capitalização plena através da variação compensatória do consumo VCg = 
1 

=----:-.,---g'-- -1, temos que deveria haver um aumento de 10,3% no fluxo de con-( 
Umedia )G 

Umed2ass 
sumo do indivíduo do steady state inicial para gerar a utilidade obtida no sistema de 

capitalização. 

Tabela 8 

Com fator fixo - Efeitos da variação da taxa de reposição da Seguridade Social () 

() capital herança salário Juros $ terra PIE TS riq/PIE cons U média 

0,0 3,954 0,071 0,918 5,6 1,201 0,949 0,000 5,39 0,6547 -123,00 

0,1 3,836 0,068 0,908 5,8 1,076 0,938 0,021 5,19 0,6526 -123,28 

0,2 3,718 0,066 0,897 6,0 0,968 0,927 0,043 5,02 0,6503 -123,62 

0,3 3,592 0,063 0,885 6,2 0,868 0,915 0,064 4,84 0,6477 -124,02 

0,4 3,472 0,061 0,874 6,4 0,785 0,903 0,086 4,68 0,6449 -124,46 

0,5 3,350 0,059 0,862 6,6 0,710 0,891 0,107 4,53 0,6418 -124,96 

0,6 3,235 0,057 0,851 6,8 0,647 0,879 0,129 4,39 0,6386 -125,52 

0,7 3,129 0,055 0,840 7,0 0,594 0,868 0,150 4,26 0,6354 -126,12 

0,8 3,034 0,054 0,830 7,2 0,551 0,858 0,172 4,15 0,6324 -126,78 

0,9 2,928 0,052 0,819 7,5 0,507 0,846 0,193 4,04 0,6287 -127,49 

1,0 2,836 0,051 0,809 7,7 0,472 0,836 0,215 3,93 0,6254 -128,25 

Como já era esperado, o resultado de sistema de capitalização ótimo é mantido. 

A presença do fator fixo na função produção elimina a ineficiência dinâmica, pois 

uma acumulação excessiva de ativos faria com que o preço da terra aumentasse de 
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modo a absorver o excesso de poupança, mantendo o capital em níveis eficientes. Não 

ocorre, entretanto, ineficiência dinâmica na calibração sem fator fixo, onde a taxa de 

reposição do sistema de repartição que gera o maior bem-estar também é zero. 

Em comparação com o sistema de repartição pleno, há um aumento de 56,6% no 

estoque de capital, 5,9% no consumo e 19,6% no salário médio. Mesmo sem a presença 

do fator fixo, não há ineficiência dinâmica na ausência do sistema de repartição: a taxa 

de juros é superior à taxa de crescimento do produto agregado de 3,9%. O nível de 

consumo agregado cai com o aumento da taxa do sistema de repartição. O ganho de 

utilidade no longo prazo com a implementação de um sistema de capitalização plena é 

correspondente a um aumento de 10,7% no fluxo de consumo do indivíduo do steady 

state inicial. 

N a tabela 9 são mostradas as taxas de repartição ótima e as relações riqueza-renda, 

estas referentes à economia com sistema de repartição pleno, para vários pares (3 - I

O objetivo é verificar os pares que geram uma relação riqueza-renda compatível com 

a economia brasileira. Conforme Ellery Jr. e Bugarin (2001), temos que a relação 

riqueza-renda média calculada com a série de riqueza do IPEADATA, que foi iniciada 

em 1970 e encerrada em 1995, está em 2,7. Este valor aumentou muito no período, de 

modo que está em níveis superiores a 3 a partir de 1987. O mesmo trabalho chega a 

um valor próximo de 2 utilizando uma série alternativa utilizada por Ellery J r., Gomes 

e Sachsida (2000). Para a economia americana temos um valor de 3,5 em Cooley e 

Prescott (1995). Estes valores não levam em conta o estoque de terra na riqueza, 

sendo então subavaliados em relação ao cálculo feito neste modelo, onde o estoque de 

terra representa 17% do estoque de capital na calibração sugerida 

Com o fator fixo presente, um sistema de capitalização plena só não é ótimo para 

relações riqueza-renda maiores que 5. Este valor só foi atingido, com valores de (3 até 

1,020, com função de utilidade logarítmica b = 1). Nesta faixa de valores conseguiu-se 

que os efeitos de se completar mercado com um sistema de repartição superassem as 

perdas decorrentes de um menor estoque de capital, lembrando-se que não há ineficiên

cia dinâmica neste caso 

Mesmo na economia sem fator fixo, para os valores da relação riqueza-renda com

patíveis com o Brasil não há presença de ineficiência dinâmica e o sistema de capi

talização plena é sempre ótimo. Uma taxa ótima maior que zero para o sistema de 

repartição foi encontrada para valores superiores a 4, e com valores de (3 muito altos. 

Para o Brasil, no entanto, mantém-se o resultado de um sistema de capitalização 

plena como ótimo, baseado nos valores da relação riqueza-renda. 
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Tabela 9 

Taxa ótima do sistema de repartição para pares (3 - I com fator fixo 

I 

1,00 1,4285 1,50 5,00 

(3 () riq/PIB () riq/PIB () riq/PIB () 

0,950 0,0 2,83 0,0 2,48 0,0 2,43 0,0 

0,955 0,0 2,94 0,0 2,57 0,0 2,52 0,0 

0,960 0,0 3,08 0,0 2,66 0,0 2,61 0,0 

0,965 0,0 3,21 0,0 2,77 0,0 2,71 0,0 

0,970 0,0 3,36 0,0 2,88 0,0 2,81 0,0 

0,975 0,0 3,53 0,0 3,00 0,0 2,94 0,0 

0,980 0,0 3,71 0,0 3,11 0,0 3,05 0,0 

0,985 0,0 3,91 0,0 3,26 0,0 3,17 0,0 

0,990 0,0 4,16 0,0 3,57 0,0 3,31 0,0 

0,995 0,0 4,38 0,0 3,56 0,0 3,47 0,0 

1,000 0,0 4,66 0,0 3,75 0,0 3,64 0,0 

1,005 0,0 4,99 0,0 3,93 0,0 3,80 0,0 

1,010 0,3 5,34 0,0 4,14 0,0 4,01 0,0 

1,015 0,6 5,81 0,0 4,38 0,0 4,22 0,0 

1,020 1,0 6,28 0,0 4,64 0,0 4,46 0,0 

Capitalização plena ótimo para relações riqueza-renda compatíveis 

com Brasil. 

6.2 Transição 

riq/PIB 

1,45 

1,48 

1,50 

1,53 

1,55 

1,59 

1,61 

1,64 

1,68 

1,69 

1,72 

1,76 

1,78 

1,81 

1,85 

A transição de um sistema de repartição para capitalização de forma inesperada, onde 

os benefícios do sistema de repartição cessam imediatamente, é a forma mais imediata 

de se atingir o novo equilíbrio de longo prazo. A geração mais prejudicada é aquela 

que se aposenta exatamente no momento da transição, dado que é surpreendida com 

a falta do benefício sem ter poupado previamente para financiar seu final de vida. As 

gerações iniciadas a partir da transição terão maior bem-estar a medida que o estoque 

de capital da economia aumenta, até estabilizar em seu nível final. 

Na transição baseada no direito adquirido, o sistema de repartição acaba apenas 

para as novas gerações, que ainda não trabalhavam no período anteior à divulgação da 

reforma, para as primeiras destas gerações a utilidade média é bem inferior a última 

geração com o direito adquirido, sendo a primeira geração que não tem o benefício a 

mais prejudicada. A recuperação da utilidade média para as gerações seguintes é suave, 
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pois ainda há uma contribuição previdenciária a ser paga para as gerações anteriores 

à transição ainda vivas. 

Temos então dois casos extremos, o primeiro citado acima onde a geração que se 

aposenta no início da transição é a mais prejudicada e o segundo que prejudica mais a 

geração que começa a vida profissional neste mesmo período. Os casos intermediários 

então terão a função de dividir o peso da perda de utilidade entre estas duas gerações 

e as gerações em suas vizinhanças. 

Importante fato a se notar é que a taxação dos inativos é justificada pelo fato de 

não jogar todo o peso da transição sobre uma faixa pequena de gerações e sim dividi

lo. Não há nenhuma questão sobre incapacidade financeira de se honrar o sistema de 

previdência vigente, já que neste modelo o sistema está sempre em equilíbrio orçamen

tário baseado no benefício definido: as contribuições são exatamente o necessário para 

financiar os benefícios, período a período. 

A viabilidade política da transição pode ser medida pelo necessário peso que deve 

ser dado ao ganho de bem-estar no longo prazo em relação às perdas das gerações 

contemporâneas à transição para fazer com que a sociedade saia ganhando. As gerações 

atuais não aceitariam um peso muito alto, visto que isto indica o nível de perda que 

estas teriam. Este peso é representado por um fator de desconto social R, e a função 

bem-estar seria montada da seguinte forma: 

= 65 

W= L (1 + n)t-1Rt-lL(3j-1 
t=-65 j=l 

onde 9 = J - j + t, lembrando que J = 65, a idade máxima do agente. As utilidades 

médias das gerações ainda vivas e daquelas ainda não pertencentos ao mercado de 

trabalho são somadas ponderadas pelo tamanho da população e pelo fator de desconto 

social. 

Pode ser calculado um fator de desconto social R, tal que a diferença entre o bem

estar com a transição W 1 e o bem-estar em steady state W o seja nula: 

WI-Wo=t~y+n)t-1R;-lt(3j-l [g1/Jk] [U(c~)-U(cj)l =0 

1 
Convertendo este fator em taxa r, = - - 1, temos um valor que quanto maior, 

R, 
mais viável politicamente é a transição. A taxa de desconto social ideal é um parâmetro 

político e subjetivo. Se este parâmetro for menor que a taxa r" indicando que a 

sociedade aceita diminuir menos o peso das gerações futuras do que o necessário para 

gerar a indiferença, então a transição é viável. Se a taxa de desconto social ideal 

for maior que r, indica que a sociedade descontará o ganho de utilidade das gerações 
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futuras fazendo com que não compense a perda ocorrida no curto prazo. Neste trabalho 

esta taxa será utilizada para efeito de comparação entre as transições sugeridas. 

6.2.1 Efeitos macroeconômicos 

Os efeitos de longo prazo da transição já foram discutidos e podem ser verificados na 

tabela 8, nos valores referentes a taxa de reposição nula. Em todos os casos simulados, 

a transição leva ao mesmo equilíbrio de longo prazo. 

A simulação do caso extremo da interrupção inesperada dos benefícios mostra um 

limite inferior para o número de anos necessários para as variáveis macroeconômicas 

atingirem seus níveis de longo prazo. Este limite fica em torno de 40 anos. No caso do 

direito adquirido, integral ou parcial, o novo equilíbrio de longo prazo é atingido em 

100 anos. 

Os gráficos com as trajetórias de transição representam as variáveis deflacionadas, 

o que pode ser notado pela trajetória do steady state inicial ser uma constante. Isto 

facilita a comparação dos níveis das variáveis com seus níveis caso não houvesse sido 

realizada a transição. 

Tanto o efeito da perda do benefício, ou parte, para os aposentados como o duplo fi

nanciamento das gerações seguintes, se houver, em todos os casos, gera uma diminuição 

imediata do consumo agregado nos primeiros períodos da transição. O nível de con

sumo agregado atinge o nível da trajetória de equilíbrio inicial entre o período 20 e o 

60 da transição, dependendo do caso, onde então cresce monotonicamente até seu valor 

final. 

O nível de investimento da economia é a resultante da poupança das gerações mais 

novas subtraída da despoupança das gerações mais antigas. Este nível aumenta no 

longo prazo devido à previdência por capitalização. Durante a transição ele chega a 

superar o nível de equilíbrio final. Este efeito é devido a maior poupança das gerações 

que não terão direito ao benefício juntamente com a menor despoupança daquelas que 

possuem menos ativos para despoupar no final de suas vidas, já que contam com a 

transferência proporcionada pelo sistema de repartição. O nível de equilíbro final do 

investimento engloba a poupança necessária para formação de um maior estoque de 

ativos e a despoupança dos aposentados necessária para zerar este estoque. O capital, 

o produto e a taxa de juros seguem trajetórias monotônicas até seus respectivos níveis 

finais. 
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Transição sem fator fixo na calibração atual: de 11 1 par a 11 = o. 
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o fator fixo gera efeitos interessantes na t r ansição. Ocorre um ganho de utilidade 

para as gerações nascidas antes da t r ansição: a valorização inesperada da terra, con

sequentemente dos ativos dos indivíduos, gera um inesperado aumento de consumo. 

P ode-se observar no gráfico que quanto mais imediata é a transição maior é a valoriza

ção do preço da terra: n a transição inesperada há uma valorização imediata de 107% 
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enquanto na baseada no direito adquirido integral, 27%. A presença deste fator fixo 

gera uma suavização nas perdas geradas pela transição nas gerações com idade mais 

avançada e, por isso, com maior estoque individual de ativos. 

O efeito da valorização da terra retira a característica de monotonicidade das tra

jetórias de capital, produto e taxa de juros na transição baseada no direito adquirido 

integral: os agentes beneficiados vão despoupar de modo que o investimento agregado 

será inicialmente negativo. Isto gerará uma queda no estoque de capital e consequente

mente no produto e, o efeito inverso, na taxa de juros. Após este efeito, que dura 

aproximadamente 20 anos, as trajetórias se assemelham às do modelo sem fator fixo. 

Transição com fator fixo na calibração atual: de () 
Proc:odate rra 
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6.2.2 Efeitos no bem-estar 
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A análise de bem-estar é baseada na utilidade esperada de cada geração ao nascer. Deve 

ser observado que, no gráfico da trajetória da utilidade média, o eixo das abscissas 

representa a geração e não o tempo, e a geração é indicada pelo período onde esta 

atinge a idade J, ou seja, onde há morte com probabilidade l. 

As trajetórias dos casos extremos possuem um ponto de mínimo, representando a 

geração mais prejudicada. Na transição inesperada, esta é a geração cuj a aposentadoria 

se inicia no período 1 da transição, que se vê sem o seu benefício sem ter tido a 

oportunidade de previamente aumentar sua poupança. Para o caso do direito adquirido 

com 100% do benefício, o mínimo ocorre na geração que entra no mercado de trabalho 

no período 1, que contribui para financiar os aposentados e poupa para financiar seu 

próprio fim de vida. As gerações seguintes financiarão uma população cada vez menor 

de aposentados por repartição e ainda terão o aumento do salário médio gerado pela 

própria transição. Este aumento terá uma influência maior que a diminuição da taxa 
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de juros para estas gerações, que ainda possuem um baixo estoque de ativos e têm o 

salário como principal parcela da renda. 

Pode ser visto através do gráfico que a perda máxima da geração a se aposentar no 

período 1 é maior que a perda máxima da geração que entra na economia no mesmo 

período. Isto ocorre devido ao fato que, para os respectivos casos extremos onde são as 

mais prejudicadas, ambas não recebem nenhum benefício do sistema de repartição, mas 

isto não é um choque para a segunda geração citada, esta define seu fluxo de consumo 

ao longo da vida já com esta informação. 
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Fazendo uma comparação através da variação compensatória, no modelo sem fator 

fixo o pior caso da transição inesperada corresponde a uma redução de 18% do fluxo 

de consumo de uma geração no steady state inicial, enquanto que para o pior caso da 

transição baseada no direito adquirido, a perda corresponde a uma redução de 15%. Os 

resultados para o modelo com fator fixo são bem semelhantes, mas vale a pena chamar 

a atenção para o ganho de utilidade que algumas gerações com direito adquirido obtém 

com a transição onde este é 100% respeitado, isto ocorre até geração 42, mas o ganho 

máximo corresponde a um aumento de apenas 0,16% no fluxo de consumo de steady 

state. Para os casos com contribuições previdenciárias, as perdas são atenuadas. Em 

termos de variação compensatória, o pior caso da transição inesperada corresponde a 

uma redução de 16% do fluxo de consumo, e o pior caso da transição baseada no direito 

adquirido, a perda corresponde a uma redução de 13%, ambas inferiores às obtidas no 

modelo sem fator fixo. 

Os casos intermediários distribuem as perdas entre os aposentados com direito 

adquirido e as gerações seguintes sem o direito. Pode-se pensar inicialmente em igualar 

as perdas entre as gerações, mas ocorre que as gerações vivas incorrem em uma perda 

de utilidade muito maior no curto período de vida que ainda lhes resta, pois até a 

transição, suas utilidades se baseavam no fluxo de consumo de steady state, enquanto 

as novas gerações alteram seu fluxo de consumo ao longo de toda a vida. Estes fluxos 
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podem ser verificados no gráfico abaixo, com os fluxos de consumo dos steady states 

e das gerações que são o pior caso de cada um dos casos extremos. A geração que se 

aposenta no início da transição, pior caso da transição inesperada, sofre uma queda 

brusca no seu nível de consumo, enquanto a geração que entra no mercado de trabalho 

no mesmo período, pior caso da transição baseada no direito adquirido, possui um fluxo 

de consumo suave , inferior aos demais na maior parte da vida, mas bem superior ao 

outro pior caso após o início da transição. 
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A utilização do fator de desconto social coloca um peso maJor nas geraçoes maIs 

antigas e este peso compensa o fator de desconto individual (3, de modo que a perda 

do final da vida não é descontada. 

Na tabela 10 temos os fatores R , e taxas sociais r" que tornam a sociedade indifer

ente entre realizar ou não a transição. Para o modelo sem fator fixo, a maior taxa é 

de 1,71% entre gerações com um ano de diferença, obtida com uma taxação de 30% 

dos benefícios do sistema por repartição. Procurando encontrar um valor mais ilustra

tivo, esta taxa foi convertida de modo a relacionar gerações com 10 anos de diferença, 

resultando em uma taxa de 18,45%. A distribuição das perdas de bem-estar medida 

pela variação compensatória corresponde a uma redução de 4% do consumo da geração 

que se aposenta no início da transição, e de 9% da geração que entra no mercado de 

trabalho no mesmo período, em comparação com o fluxo de consumo do steady state 

inicial. 
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Tabela 10 

Sem fator fixo Com fator fixo 

Benefício fator taxa taxa para fator taxa taxa para 

(%) social social (%) 10 anos (%) social social (%) 10 anos (%) 

O 0,9860 1,42 15,19 0,9845 1,58 16,91 

10 0,9853 1,49 15,91 0,9839 1,64 17,67 

20 0,9848 1,55 16,58 0,9833 1,70 18,40 

30 0,9843 1,60 17,18 0,9827 1,76 19,05 

40 0,9838 1,64 17,70 0,9822 1,81 19,65 

50 0,9835 1,68 18,10 0,9818 1,85 20,15 

60 0,9833 1,70 18,36 0,9815 1,88 20,51 

70 0,9832 1,71 18,45 0,9814 1,90 20,68 

80 0,9833 1,70 18,32 0,9814 1,89 20,63 

90 0,9836 1,66 17,95 0,9817 1,86 20,28 

100 0,9841 1,61 17,34 0,9823 1,81 19,60 

Maior taxa obtida com taxação de 30% aos inativos em ambos os casos, mas com 

maior taxa na presença do fator fixo. 

No modelo com fator fixo, a suavização das perdas é indicada por maiores taxas 

sociais gerando a indiferença em todos os tipos de transição, em comparação com as 

obtidas no modelo sem fator fixo. Pode ser visto na tabela 10 que a transição onde os 

aposentados por repartição recebem 70% do benefício continua sendo indicada como 

a mais viável politicamente, mas com uma taxa de aproximadamente 1,9%, que em 

10 anos representa 20,68%, superiores ao caso anterior. A distribuição das perdas de 

bem-estar corresponde a uma perda de consumo de 4% para a geração que se aposenta 

no início da transição, e de 7% para a geração que entra no mercado de trabalho no 

mesmo período, em comparação com o fluxo de consumo do steady state inicial. 

7 Conclusao 

Foram estudadas possíveis reformas no sistema de previdência social para o Brasil, 

simuladas através de um modelo de gerações superpostas, com incerteza quanto a 

condição de emprego e duração da vida, restrição a crédito e que acrescenta o fator 

fixo terra na função de produção com o objetivo de eliminar ineficiência dinâmica. A 

partir do modelo de Imrohoroglu, Imrohoroglu e Joines (1998), foi desenvolvido um 

método de cálculo da trajetória de transição das variáveis macroeconômicas e seus 

efeitos no bem-estar da sociedade. 
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Através de estática comparativa, mostramos que o melhor sistema de previdência no 

longo prazo é o de capitalização plena. Mesmo não incluindo o fator fixo, que elimina 

a ineficiência dinâmica, não foi obtido mesmo o resultado de Ellery J r. e Bugarin 

(2001), em que o melhor sistema seria um misto entre repartição e capitalização, para 

calibrações consideradas compatíveis com a economia brasileira. 

A transição de um sistema de repartição para capitalização foi simulada de forma 

inesperada, acabando com o benefício para todos os indivíduos, e alternativamente 

baseada no direito adquirido (no caso extremo de 100% do benefício) e nos casos in

termediários correspondendo a taxações no benefício. Nos casos onde é respeitado o 

direito adquirido, a transição é financiada pelas contribuições previdenciárias, que serão 

mantidas mesmo para as gerações que não receberão o benefício. 

Como a economia com sistema de repartição estudada era dinamicamente eficiente, 

não há como proporcionar uma melhora de Pareto. Em todas as transições sugeridas 

algumas gerações saem perdendo, sendo necessária uma medida destes ganhos e perdas 

para se efetuar uma comparação. 

É utilizado um fator de desconto social para medir o bem-estar da sociedade através 

de uma função utilidade total, e a transição mais viável politicamente seria aquela em 

que o fator de desconto que torna a sociedade indiferente entre realizá-la ou não é mais 

baixo, ou a correspondente taxa de desconto social é mais alta. Em outras palavras 

uma maior viabilidade política é representada por um peso maior dado as gerações 

contemporâneas à transição em relação às gerações futuras. 

As melhores taxas de desconto social foram obtidas na transição onde os inativos 

com direito adquirido ao benefício por repartição são taxados em 30%. Para o modelo 

sem fator fixo a taxa foi de 1,71% e com fator fixo, ligeiramente mais alta, 1,90%. A 

presença do fator fixo antecipa o ganho de renda futura através da valorização imediata 

do preço da terra, que varia de 27% a 107% nas simulações efetuadas, suavizando as 

perdas das gerações mais antigas, que possuem um maior estoque individual de ativos. 

Estas taxas de desconto sociais podem ser consideradas baixas, de modo que a tran

sição seria politicamente custosa. A viabilidade política da transição aumentaria com 

uma menor taxa de crescimento do produto per capita, o que pode ser uma tendência de 

crescimento de longo prazo. Um fato que pode contrastar com este resultado é o sucesso 

das reformas efetuadas no Chile, mas de acordo com Cooley e Soares (1996), apesar de 

bem-sucedidas, estas reformas não foram resultado de um processo democrático. 

As distorções que um sistema de previdência causa sobre a oferta de trabalho não 

são tratadas neste trabalho, já que foi utilizado um modelo com oferta de trabalho 

exógena. Estas distorções são mais um ponto negativo do sistema de repartição, já que 

há uma diminuição na oferta de trabalho devido à fraca ligação entre a contribuição 
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para o sistema de previdência e o benefício gerado por ele. Uma sequência de grande 

valor seria incorporar oferta de trabalho endógena na função utilidade, de modo a medir 

os efeitos destas distorções. 

Outros fatores que poderiam alterar as decisões de acumulação de capital são he

rança e aposentadoria voluntárias. O primeiro iria diminuir a despoupança do agente 

no final de sua vida, já que ele valoriza os ativos a serem deixados para seus herdeiros. 

O segundo poderia servir para balancear o risco de renda, o agente poderia compensar 

seu baixo estoque individual de ativos atrasando sua aposentadoria. 

Um fator a ser destacado neste trabalho é a aplicabilidade do método computa

cional. O método de cálculo da trajetória de transição utilizado é facilmente modificável 

para simular outras mudanças de política, sendo uma ferramenta bastante aplicável na 

análise do impacto das necessárias reformas que devem vir a ser propostas e efetuadas 

pelo governo. 
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A Apêndice 

A.I Gráficos: perfis das gerações no tempo 

Os gráficos abaixo mostram o perfil de acumulação de ativos e de consumo ao longo 

da vida de cada geração, para os casos extremos da transição. A geração 1 é aquela 

que morre com certeza (atinge idade J) no mesmo ano em que a reforma é divulgada, 

a geração 2 no ano seguinte, e assim sucessivamente. 
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N a transição inesperada, as geraçoes passam a acumular mais ativos reduzindo 

drasticamente seu nível de consumo após o choque que é a mudança inesperada de 

política que encerra os benefícios do sistema por repartição. O equilíbrio final é atingido 

quando todas as gerações vivas já nasceram após a mudança do sistema de previdência 

e acumulam mais ativos para financiar seu consumo no final da vida. 

N a transição baseada no direito adquirido, o perfil de acumulação de ativos se altera 

apenas marginalmente para as gerações com direito ao benefício da previdência por 

repartição. As gerações sem o direito adquirido acumulam o financiamento ao benefício 

das gerações anteriores e o de sua própria aposentadoria. O nível de acumulação de 

ativos é mais alto e chega ao seu nível máximo quando já não há mais gerações vivas 

recebendo o benefício do sistema por repartição. 
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