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RESUMO
O objetivo deste capítulo é avaliar quantitativamente as consequências macroeconômicas e redistributivas 
da reforma da Previdência no Brasil. Para guiar nossa avaliação quantitativa, consideramos modelo de ciclo 
de vida com gerações sobrepostas, agentes heterogêneos e mercados incompletos. O modelo é calibrado 
para a economia brasileira em 2014, nosso ano de referência, e é capaz de replicar a desigualdade 
de renda e a distribuição das taxas de reposição do sistema de Previdência corrente. Examinamos os 
efeitos da imposição de uma idade mínima de aposentadoria de 65 anos e da redução da taxa média 
de reposição da aposentadoria de 0,82 para 0,40, que é o valor observado nos Estados Unidos. 

Palavras-chave: reforma da Previdência; efeitos macroeconômicos e redistributivos; poupança e 
oferta de trabalho; efeitos de curto e de longo prazos.

ABSTRACT
We quantitatively evaluate the extent to which ageing population and social security legislation 
can explain the high interest rate in Brazil. To guide our assessment, we consider an overlapping 
generation economy with heterogeneous agents and incomplete markets. The model is calibrated 
to the Brazilian economy in 2014, our benchmark year, and is able to match very closely the income 
inequality and the distribution of retirement replacement rates. We examine the effects of imposing 
a minimum retirement age of 65 and reduce the average retirement replacement rate from 0.82 to 
0.40, which is the value observed in the US. We find that, even though the model predicts a large 
increase in capital and output, 14.5% and 12% respectively, the fall in the long run interest rate is very 
small, nearly 7%. When we take into account the demographic transition, social security reform has a 
much larger effect on capital and output, 46.1% and 30.2% respectively, and the interest rate falls 
nearly 33%. These results suggest that the interaction between these factors is key to understand the  
effect of social social security on the long run interest rate. We evaluate the implications over  
the transition to the new steady steady associated with the social security reform. We find that high 
income agents burden much of the transition costs associated with the reform.
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1 INTRODUÇÃO

O envelhecimento da população é o resultado do aumento da expectativa de vida 
e da queda das taxas de fertilidade. De acordo com as Nações Unidas (United 
Nations, 2013), a expectativa de vida em todo o mundo vem aumentando cons-
tantemente nos últimos quinze anos. Em 2000, a expectativa de vida ao nascer 
era de 65 anos. Hoje em dia, um indivíduo é esperado para viver 70,5 anos. 
Espera-se que o índice de apoio à terceira idade diminua de 3,8, hoje, para 2,06, 
em 2050, e 1,62, em 2100, para os países da Organização para a Cooperação e 
Desenvolvimento Econômico (OCDE). Além disso, Blöndal e Scarpetta (1999) 
e Gruber e Wise (2002) forneceram evidências de que a participação da força de 
trabalho da população idosa diminuiu em muitos países da OCDE. 

O gráfico 1 mostra as despesas com pensões em porcentagem do produto 
interno bruto (PIB) e a taxa de dependência da população com idade acima de 65 
anos como proporção da população de 20 a 64 anos em muitos países. O gráfico 
mostra uma relação crescente entre despesas previdenciárias e média de dependência. 
O Brasil tem um rácio de dependência relativamente baixo, mas as suas despesas com 
pensões estão em quase 13% – um número relativamente alto, mesmo para países 
muito mais antigos. A generosidade de benefícios previdenciários é fundamental para 
explicar esse alto gasto dado à população. De fato, o gasto médio por pensionista como 
parcela do PIB por 15-64 foi de 105% em 2014 para o Brasil, em comparação com 
32% entre as economias avançadas e 57% entre economias de mercado emergentes.

GRÁFICO 1
Despesas com pensões e dependência da população com idade acima de 65 anos como 
proporção da população de 20 a 64 anos
(Em % do PIB e em %, respectivamente)

Fonte: OCDE, Banco Mundial e ONU.
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Dadas a pressão demográfica e a situação financeira da segurança social 
sistemas, é importante avaliar as consequências de longo prazo de possíveis reformas. 
O objetivo deste capítulo é avaliar quantitativamente as consequências macroe-
conômicas e redistributivas da reforma da Previdência no Brasil. Para guiar nossa 
avaliação quantitativa, consideramos uma economia de gerações sobrepostas com 
agentes heterogêneos e mercados incompletos. Nossa economia-modelo é povoada 
por agentes que vivem por um número realista de períodos e têm preferências sobre 
consumo e lazer. Indivíduos são ex ante heterogêneos em relação à produtividade 
do trabalho, enfrentam choques na renda do trabalho ao longo de seu ciclo de vida, 
bem como riscos de mortalidade. Os agentes podem acumular um único ativo 
sem risco, que assume a forma do capital. A poupança precaucionária funciona 
como um seguro parcial contra os choques idiossincráticos na renda. Modelamos 
os sistemas brasileiros de Previdência e Imposto de Renda (IR) em detalhes para 
explicar adequadamente a heterogeneidade e os aspectos distributivos.

O modelo é calibrado para a economia brasileira em 2014, nosso ano de 
referência, e é capaz de replicar de forma acurada a desigualdade de renda e a dis-
tribuição da taxa de reposição das aposentadorias. O modelo também é consistente 
com o padrão de aposentadoria observado nos dados. Em particular, ele reproduz 
o fato de que quase 33% dos agentes aposentam-se sob o regime, com idades entre 
54 e 55 anos, enquanto 67% dos indivíduos aposentam-se com menos de 65 anos. 
Além disso, replica o fato de que o benefício médio da Previdência Social entre os 
aposentados sob o regime de contribuição é duas vezes maior do que o benefício 
médio sob o regime de idade. 

Seguindo a abordagem desenvolvida por Huggett (1996) para modelar as 
economias do ciclo de vida com agentes heterogêneos e mercados incompletos, 
Huggett e Ventura (1999) e Conesa e Krueger (1999) estudaram potenciais reformas 
da seguridade social e suas consequências macroeconômicas. Além de considerar 
os efeitos distorcivos sobre poupança e oferta de trabalho do regime pay as you 
go (PAYG), esses modelos também incorporam o fato de que a Previdência atua 
como um dispositivo de seguro parcial contra riscos idiossincráticos. Este capítulo 
também está relacionado com Nishiyama e Smetters (2007), Rojas e Urrutia 
(2008), Diaz-Gimenez e Diaz-Savavedra (2009), Imrohoroglu e Kitao (2012), 
Ferreira e Santos (2013). Esses modelos fornecem um ambiente rico o suficiente 
para incorporar várias características da economia brasileira, importantes para se 
estudar os efeitos agregados e distributivos de reformas da Previdência. 

Além desta introdução, o capítulo está organizado como segue. Na seção 2 
é apresentada a economia-modelo que será usada para guiar nossa análise quanti-
tativa. Na seção 3 é exibida a calibração/estimação do modelo. A seção 4 traz os 
resultados das simulações de reforma da Previdência. Por fim, a seção 5 apresenta 
as considerações finais. 
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2 MODELO

2.1 Demografia

Em cada período, a economia é habitada por várias coortes de indivíduos de 
diferentes idades. Cada coorte é composta de um contínuo de medida de um 
de indivíduos que vivem por um número de períodos finito, embora aleatório. 
A cada período t uma nova geração nasce. Para um indivíduo nascido na 
data t, a incerteza em relação ao momento da morte é capturada pelo fato 
de que ele ou ela enfrenta uma probabilidade ψt+1 de sobreviver até a idade 
t + 1, condicional a estar vivo na idade t. Assim, um indivíduo nascido em t 
está vivo em t + J com probabilidade . Cada indivíduo pode viver no 
máximo até a idade T, de modo que ψt+1.

Durante a maior parte de nossa análise, concentrar-nos-emos nas alocações 
de estado estacionário. Vamos descartar os índices de tempo de variáveis agregadas 
e usar t para representar a idade. 

Podemos mapear a probabilidade de sobrevivência no perfil etário da população 
dada por . Seja gn a taxa de crescimento populacional, a fração de agentes 
com idade t na população é dada pela seguinte lei do movimento:

(1)

com
  

.

2.2 Comportamento das famílias

Os indivíduos obtêm utilidade do consumo (c) e lazer (l ). Preferências definidas 
são definidas em termos de trajetórias aleatórias de (ct, lt) e são representadas por 
uma função de utilidade Von Neumann-Morgenstern separável no tempo:

(2)

onde β é o fator de desconto subjetivo, e E é o operador de expectativa condi-
cional de informação no nascimento. Permitimos que as preferências em relação 
ao consumo-lazer variem com a idade, indexando o fluxo de utilidade por l. 
Especificamente, o fluxo de utilidade é dado por: 
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, (3)

onde ρt ∈(0,1) para todo .

Note-se que esta especificação para preferências implica uma elasticidade 
Frisch da oferta de trabalho que diminui com as horas trabalhadas. De fato, seja 
εt a elasticidade Frisch da oferta de trabalho, então,

∈f = (1 - γ)(1 - ρt) - 1  1 - nt
γt nt  

. (4)

Elasticidades são, é claro, cruciais na determinação de mudanças no trabalho, 
e a compreensão de como as horas variam ao longo do ciclo de vida será importante 
para entender os efeitos de mudanças de política.

O fato de permitirmos a taxa marginal de substituição entre lazer e consumo 
variar com a idade dá-nos mais graus de liberdade para replicarmos o comportamento 
das horas trabalhadas ao longo do ciclo de vida. Dado que ρt diminui, os agentes 
tornam-se mais dispostos a renunciar ao lazer para obter mais consumo. Contudo, 
um ρt mais baixo implica maior (em termos absolutos) elasticidade Frisch do lazer, 
de modo que os dois efeitos compostos geram mais variação na elasticidade Frisch 
da oferta de trabalho.

O governo cobra impostos sobre a renda do capital, do consumo e do trabalho. 
Assumimos que o consumo é tributado a uma taxa fixa τc e a renda do capital a 
uma taxa fixa τk. O governo também administra um sistema de Previdência Social 
com contribuições e benefícios que são iguais em equilíbrio. Impostos sobre o ren-
dimento do trabalho podem ser não lineares. Em particular, usamos a especificação  
T(y) = y - ξy1-ϑ proposta por Musgrave (1959) e, desde então, adotada por vários 
autores, como Costa e Santos (2018), para citar alguns.

Finalmente, assumimos que o governo recolhe as heranças acidentais e 
transfere para todos agentes na economia de forma lump sum. As receitas fiscais são 
levantadas para financiar uma fluxo de despesas (G) e, possivelmente, para cobrir 
o déficit da Previdência Social. 

Dados os parâmetros da política fiscal, a cada período os indivíduos escolhem 
a oferta de trabalho, o consumo e a poupança com o objetivo de maximizar sua 
utilidade ao longo da vida, sujeito à restrição orçamentária que explicaremos a seguir.

Um indivíduo com idade que trabalha por n horas fornece ao mercado 
um total de unidades de eficiência de , as quais são pagas à taxa de salário 
w. A variável  é um componente de habilidade permanente de um 
indivíduo. É realizado no nascimento e retido ao longo da vida. Entretanto, z 
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evolui estocasticamente de acordo com um processo AR (1),  com 
inovações . Enquanto u visa capturar a heterogeneidade no nascimento, 
a loteria mais relevante para o indivíduo, z é a principal fonte de incerteza que 
afeta as escolhas de um agente.

O parâmetro ϕz acomoda a persistência observada empiricamente de choques 
de produtividade, e st é um componente de eficiência determinístico que captura 
a dependência dos ganhos ao longo do ciclo de vida.

Cada pessoa tem uma dotação de tempo de unidade que pode ser usada em 
atividades relacionadas ao mercado, ou diretamente consumida na forma de lazer 
(1-n). Choques de produtividade no trabalho são independentes entre agentes. 
Como consequência, não há incerteza quanto à dotação trabalho agregada, mesmo 
que haja incerteza no nível individual.

Todos os trabalhadores nesta economia pagam impostos (τss,T(.), τc, τk).  
A renda tributável é dada por:

ỹ = wnseu+z - τssmin{wnseu+z, ymar}, (5)

enquanto

x' = x(t - 1) + min{wnseu+z, ymar}
t (6)

é a história individual das contribuições para a seguridade social, que será usada 
para cálculo dos benefícios de aposentadoria. 

Quando os indivíduos aposentam-se por contribuição ou idade, eles começam 
a coletar benefícios de seguridade social, que denotamos por b (x). A fim de capturar a  
correlação entre pensões e ciclo de vida ganhos, permitimos que os benefícios 
dependam do choque permanente x e do regime de aposentadoria.

Em particular, assumimos que, no regime de contribuição: indivíduos podem 
negociar um ativo livre de risco em que denotamos em at; e os agentes não podem 
contrair dívidas em qualquer idade, de modo que a quantidade de ativos transa-
cionados na idade t + 1 é tal que at+1≥0. Como nenhum agente pode manter uma 
posição negativa em ativos ordinários a qualquer momento, assumimos que os 
ativos tomam a forma de capital, como em Aiyagari (1994).

Em cada idade, as restrições orçamentárias para trabalhadores com idade 
t=1, ..., Tr são dadas por:

(1 + tc)c + a' = [1 + r(1 - tk)] a + ỹ - T(ỹ) + ∈. (7)
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Depois da aposentadoria, a restrição orçamentária é dada por 

(1 + tc)c + a' = (1 + r(1 - tk))a + max{b(x), ymin} + ∈, (8)

seja ω' = (a', x', u, z') o espaço de estado do indivíduo. O problema de escolha 
de um trabalhador com idade t=1, ..., Tr-1 pode ser recursivamente represen-
tado como segue:

Vt(ω) = max
c,n,a'≥0

 : [U(c, 1 - n) + βψt+1[(1 - Pt(u)) z,Vt+1(ω')+Pt(u) z'V
ret
t+1(a',x')]. (9)

O problema de otimização para os indivíduos t=Tr, ..., T pode similarmente 
ser escrito como segue:

V ret
t     (a,x) = max

a'≥0
 : [U(c, 1) + βψt+1V

ret
t+1(a',x)]. (10)

Deve-se ressaltar que impusemos restrições de não negatividade à posse de 
ativos. Tomamos, assim, uma posição extrema (embora plausível) em relação 
aos mercados de capitais. Relaxar um pouco a suposição, permitindo que algum 
limite exógeno é suscetível de ter pouco efeito em nossas conclusões, ao custo de 
introduzir um novo conjunto de questões que teriam que ser tratadas para manter 
a consistência interna do modelo. Também é importante o fato de termos usado 
apenas variáveis de estado individuais em ω. Isto é aparente que os preços entram 
na função de valor. De fato, ao resolver o modelo, precisaremos encontrar os preços 
de equilíbrio explicitamente, levando em conta como eles entram nas funções de 
política associadas com funções valores acima.

2.3 Tecnologia

O lado da produção é padrão. A tecnologia para produzir o bem de consumo é 
representada por uma função de produção Cobb-Douglas com retornos cons-
tantes de escala,

Y = BKαN1-α, (11)

onde K é o capital agregado, N é o trabalho agregado em unidades de eficiência e B 
um parâmetro de escala. A cada período, a firma representativa resolve o seguinte 
problema de maximização estático:

max
K,N {BKαN 1-α -(r + δ)K - wN}, (12)

onde r é a taxa de aluguel do mercado de capital físico e w é a taxa de salário. 
Note que assumimos que a taxa de arrendamento de capital é líquida de custos de 
depreciação incorridos diretamente pela empresa. As condições de primeira ordem 
para o problema de maximização do lucro da firma são:
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w = (1 - α)BKαN1-α, (13)

e

r = αBKα-1N1-α - δ. (14)

3 ANÁLISE QUANTITATIVA

3.1 Calibração

Para realizar nossa análise quantitativa, primeiro precisamos encontrar valores 
para todos os parâmetros do modelo. Conseguimos isso calibrando o modelo 
para a economia brasileira. O perfil etário da população  depende da taxa 
de crescimento populacional (gn), do perfil de probabilidades de sobrevivência 
(ψt) e da idade máxima (T) que um agente pode viver. Os indivíduos entram na 
economia aos 20 anos e podem viver por 71 anos (T = 71), o que implica que 
a idade máxima seja de 90 anos. Dados sobre a probabilidade de sobrevivência 
por idade são do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. (IBGE). Dadas as 
probabilidades de sobrevivência, a taxa de crescimento populacional é escolhida 
de modo que o perfil etário no modelo replica a taxa de dependência observada 
nos dados. Para gn = 0.012, o modelo gera uma razão de dependência de 13%, 
próxima do valor observado nos dados de 2014.

Para calibrar os parâmetros de preferência, procedemos da seguinte forma. 
Primeiro, escolhemos o fator de desconto de tal forma que o equilíbrio da nossa 
economia-modelo gere uma proporção em torno de 3, que é o valor observado nos 
dados. Em seguida, fixamos o parâmetro γ em 4, em linha com a microevidência, 
e escolhemos a participação do lazer na função de utilidade (ρ), de forma que o 
modelo replique o número médio de horas trabalhadas pelos indivíduos ao longo 
do ciclo de vida.
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TABELA 1
Calibração benchmark

Elaboração do autor.

Os parâmetros que caracterizaram o componente estocástico da produ-
tividade dos indivíduos são . Diversos autores estimaram processo 
estocástico similar para produtividade do trabalho usando dados dos Estados 
Unidos. Controlando para a presença de erros de medida e/ou efeitos de algumas 
características observáveis, como educação e idade, a literatura fornece um ϕz 
entre (0.89, 0.97), e um  entre (0.10, 0.25). No Brasil, devido à falta de 
dados em painel, como Panel Study of Income Dynamics (Psid) para os Estados 
Unidos, não podemos estimar ϕz adequadamente. Assim, fixamos ϕz em 0.95 
com base nas evidências para a economia dos Estados Unidos e, em seguida, 
escolhemos  de forma a replicar o Gini da renda Gini aos 60 anos, o qual 
foi de 0.54 em 2014, segundo a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios 
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(Pnad). Este procedimento fornece um valor de 0.022 para . Finalmente, 
  é escolhido de tal forma que o Gini da renda aos 20 anos no modelo corres-
ponda à sua contraparte nos dados, que é em torno de 0.32. Discretizamos os 
dois choques para resolver o modelo, usando cinco estados para representar o 
choque permanente e nove estados para o choque persistente. Para conveniência 
expositiva, referimo-nos aos dois extremos do grid para o choque permanente 
como baixa e alta capacidades/tipos. 

Os valores dos parâmetros tecnológicos (α,δ) também estão na tabela 1. 
Fixamos o valor para a parcela do capital em 0.36 com base em Paes e Bugarin 
(2006). A taxa de depreciação, por sua vez, é obtida por . A taxa 
de crescimento econômico (g) é constante e consistente com a taxa média de 
crescimento do PIB ao longo da segunda metade do século passado. Baseado nos 
dados de Penn World Table, definimos g igual a 1,3%. Dada uma relação investi-
mento-produto igual a 0.18 e uma relação capital-produto igual a 3.0, temos taxa 
de depreciação de quase 5%. 

Os valores para o perfil de eficiência de idade real são construídos de forma 
semelhante à de Huggett (1996) e McGrattan e Rogerson (1998). Utilizamos os 
rendimentos anuais e as horas anuais trabalhadas nas faixas etárias 15-24, 25-34, ..., 
75-84 da Pnad. Primeiro, construímos salários por hora dividindo ganhos anuais 
por hora anual para cada faixa etária. Depois, usamos um polinômio de segunda 
para interpolar os pontos e obter o perfil de eficiência por idade exata.

Por fim, especificamos os outros parâmetros relacionados à atividade do 
governo. Primeiro, estabelecemos o consumo do governo (G) em 20% da produção 
da economia na calibração benchmark. Quanto à seguridade social, as contribuições 
são da forma . A taxa de imposto para a Previdência Social 
é de 11% para o empregado e 20% para o empregador, de modo que τss = 0.31. 
Para calibrar o teto de contribuição, usamos o fato de que, nos dados, ymax = 
2.30ym, onde ym é a renda média do trabalho. Assumimos que a taxa de reposição 
da aposentadoria é dada por θ(u) = θ0 + θ1u. Escolhemos θ0 e θ1 de tal maneira 
que a taxa de reposição do indivíduo menos produtivo é 1.00, e a taxa média de 
reposição é de 0.80, em linha com os dados.

O gráfico 2 compara a distribuição da idade da aposentadoria observada 
nos dados (gráfico 2A) com a probabilidade de aposentadoria indicada pela nossa 
função P(u) (gráfico 2B). 
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GRÁFICO 2
Distribuição das aposentarias por idade no regime tempo de contribuição
2A – Aposentadoria sob o regime de contribuição 

2B – Probabilidade de aposentadoria sob o regime de contribuição

Elaboração do autor.

No gráfico 3, comparamos a distribuição de renda e a distribuição das taxas de 
reposição do modelo com as observadas nos dados. O gráfico 3A exibe as taxas de repo-
sição por percentis de renda, enquanto o gráfico 3B exibe a distribuição de frequência. 
O gráfico 3C mostra a distribuição de renda, enquanto o gráfico 3D exibe o perfil de 
eficiência de idade do modelo.



428 Políticas Públicas: avaliando mais de meio trilhão de reais em gastos públicos

GRÁFICO 3
Calibração benchmark: modelo versus data
3A – Taxas de reposição

3B – Distribuição de frequência

3C – Distribuição de renda
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3D – Perfil de eficiência de idade do modelo

Elaboração do autor.

3.2 Resultados

3.2.1  O efeito no longo prazo do envelhecimento da população e da reforma  
da segurança social

Na segunda coluna da tabela 2, apresentamos os valores das variáveis   relevantes para 
a economia benchmark. Na terceira coluna, exibimos os efeitos macroeconômicos 
da substituição da atual distribuição etária e da expectativa de vida por aqueles 
projetados para 2040, quando se espera que a razão aumente de 13% para 30%, 
mantendo os outros parâmetros inalterados. Nesse caso, encontramos que capital, 
trabalho e produção aumentam 5,63%, 1,71% e 3,14%, respectivamente. Dado 
que a razão capital-trabalho não muda muito, a taxa real de juros cai apenas 7,2%, 
de 5,6% para 5,21%. Os efeitos agregados da demografia são atenuados pelo 
grande aumento dos gastos com seguridade social como proporção do produto (de 
7,6% para 11,2%), o que exige impostos mais altos para equilibrar o orçamento, 
desincentivando, assim, o trabalho e a poupança.

Na quinta coluna da tabela 2, examinamos os efeitos da reforma do sistema 
de seguridade social, mantendo a estrutura demográfica inalterada. Em particular, 
impomos uma idade mínima para aposentadoria de 65 anos e reduzimos a taxa 
média de reposição da aposentadoria de 0.82 para 0.40, que é a valor observado 
nos Estados Unidos. O modelo prevê um grande aumento no capital e na produção 
(14,5% e 12%, respectivamente). Apesar desse aumento na acumulação de capital, 
a queda no longo prazo da taxa de juros é pequena e igual à obtida quando apenas 
mudamos a demografia. A razão é que o trabalho agregado também aumenta 
substancialmente, quase 10,2%, o que implica que a relação entre capital e trabalho 
não muda muito. Por um lado, esse aumento da mão de obra é devido à introdução 
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de uma idade mínima. De fato, dado que uma grande massa de agentes, quase 
30%, aposenta-se por volta dos 55 anos, que é a idade em que os indivíduos 
atingem o pico do seu perfil de eficiência, uma idade de aposentadoria de 65 
anos gera um crescimento considerável da oferta de mão de obra. Por outro lado, 
a reforma reduz os gastos com Previdência Social como proporção do produto 
de 7,6% para 2,82%. Como consequência, o imposto necessário para equilibrar 
orçamento cai substancialmente, o que melhora ainda mais os incentivos para os 
indivíduos trabalharem.

TABELA 2
Resultados

Elaboração do autor.

Em seguida, investigamos os efeitos de alterar os dois fatores ao mesmo 
tempo. Na quarta coluna da tabela 2 mostramos que, neste caso, o modelo prevê 
um aumento do capital, trabalho e produção de 46,1%, 22% e 30,2%, respec-
tivamente. Pode ser visto que grande parte da diferença em comparação com a 
quinta coluna é em termos de crescimento do capital. De fato, quando levamos 
em conta o envelhecimento da população, a reforma da Previdência aumenta a 
acumulação de capital três vezes, como quando mantemos a estrutura demográfica 
inalterada. A razão para este resultado é que a distribuição etária muda de tal forma 
que a massa de idosos que possuem estoques muito maiores de ativos cresce, o que 
aumenta o efeito da reforma sobre capital agregado (ver gráfico 4). Como resultado 
do aumento considerável do capital, a taxa de juros de longo prazo é reduzida em 
quase 33%, de 5,6% para 3,77%. 

Para se ter uma ideia do papel da heterogeneidade nos resultados, o gráfico 4  
representa o perfil no ciclo de vida das principais variáveis por produtividade.  
Os padrões do ciclo de vida são qualitativamente semelhantes para todos os grupos 
e todos os modelos. No entanto, os picos no gráfico 4 são mais pronunciados para 
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os indivíduos de alta habilidade. Isso significa que agentes de alta produtividade 
trabalham mais horas, poupam mais durante o ciclo de vida e podem consumir 
mais durante a aposentadoria do que os indivíduos de baixa produtividade. 

GRÁFICO 4
Ativos, poupança, consumo e horas trabalhadas ao longo do ciclo de vida por tipo
4A – Ativos ao longo do ciclo de vida

4B – Consumo ao longo do ciclo de vida

4C – Poupança ao longo do ciclo de vida
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4D – Horas trabalhadas ao longo do ciclo de vida

Elaboração do autor.

3.2.2 Transição 

Finalmente, avaliamos as implicações sobre a transição para o novo equilíbrio de 
longo prazo associada com a reforma da Previdência Social. No curto prazo, dado 
que as horas trabalhadas e o trabalho agregado ajustam-se muito mais rapidamente 
do que o capital agregado, a relação capital/trabalho diminui e, como consequência, 
a taxa de juros aumenta e permanece acima de seu valor inicial por quase dez anos. 
O modelo também prevê um aumento considerável na taxa de poupança no curto 
prazo, de 8% para 10%, dependendo da velocidade com que a reforma é imple-
mentada. No longo prazo, no entanto, a taxa de poupança tende a cair à medida 
que aumenta a proporção de idosos que têm poupanças negativas. Em termos de 
bem-estar, encontramos que os agentes de alta renda suportam grande parte dos  
custos de transição associados com a reforma. De fato, enquanto o bem-estar  
dos agentes de baixa renda na verdade aumenta em curto prazo, os indivíduos 
de alta renda experimentam uma perda de bem-estar de até 10% em termos de 
variação equivalente de consumo. Além disso, verificamos que, se a reforma for 
implementada de uma só vez, apenas 36% da população seria favorecida. O apoio 
político chega a quase 50% se a reforma for implementada em quinze anos.
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GRÁFICO 5
Transição: reforma em um período versus quinze períodos
5A – Produção, capital e trabalho

5B – Taxa de juros e salário

5C – Poupança

5D – Apoio político 
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5E – Bem-estar

Elaboração do autor.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os exercícios contrafactuais sugerem que tanto a diminuição da taxa de reposição 
quanto o aumento na idade da aposentadoria são reformas sensatas que poderiam 
evitar os aumentos das despesas previdenciárias e dos impostos causados pela 
transição demográfica. Em um contexto de transição demográfica, os efeitos da 
redução da taxa de reposição são potencializados com efeitos substanciais sobre o 
crescimento e o bem-estar. Com os trabalhadores mais produtivos e maiores salários, 
os consumidores de baixa renda estão melhores no novo estado estacionário, e as 
perdas no curto prazo sobre os indivíduos de alta renda podem ser reduzidas por 
uma implementação gradual da reforma.
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