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Resumo

A partir da ideia de que mudanças na tributação podem gerar efeitos redistributivos,
este trabalho tem como objetivo verificar qual o impacto gerado na desigualdade de
renda de uma economia a partir de um choque nos tributos que incidem sobre a renda
do capital, do trabalho e sobre o consumo. Utilizando um modelo DSGE com famílias,
firmas e governo, numa economia fechada, os resultados apontam que a desigualdade
de renda diminui após uma elevação no tributo que onera a renda do capital, mas
aumenta caso se reduzam os tributos da renda do trabalho ou do consumo.
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Abstract

From the idea that changes in taxation could generate redistributive effects, this study
aims to verify the impact generated in income inequality in an economy from a shock
in taxes levied on income from capital, labor and on consumption. Using a DSGE
model with households, firms and government, in a closed economy, the results show
that income inequality decreases after a rise in the tax which is charged on income
from capital, but increases if reduce the taxes of labor income or consumption.
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1 Introdução
Desde o trabalho de Kuznets (1955) que a questão da desigualdade de renda na

sociedade ganhou destaque na literatura. A partir da analise dos dados disponíveis dos
Estados Unidos, Inglaterra e Alemanha, o autor chegou à conclusão geral que, apesar de
determinado momento de aumento na desigualdade, a distribuição relativa de renda entre as
classes nos países de renda elevada tem seguido um caminho em direção à maior igualdade.
No entanto, a constatação nos anos 1980 de que a desigualdade voltara a crescer nos países
ocidentais a partir dos anos 1970 contrariou as conclusões de Kuznets (PIKETTY, 2014).

A desigualdade de renda, sobre tudo do capital, reduzi-se em função dos choques
sofridos entre 1914 e 1945 e quando voltou a aumentar, a concentração das fortunas e das
rendas do capital não retornaram aos níveis que as caracterizava às vésperas da Primeira
Guerra Mundial. Como explicação para isso tem-se a revolução fiscal que marcou o século
XX, em que o efeito do imposto progressivo sobre a renda e sobre as heranças parece ter
impedido o retorno à sociedade de rentistas do século XIX (PIKETTY, 2003; PIKETTY,
2014). Logo, ao passo que a tributação é capaz de alocar os recursos de maneira mais
equitativa, amenizando as desigualdades de renda e sociais, ela se apresenta como um
importante mecanismo de política fiscal que está à disposição dos governantes.

A tributação é uma das fontes que financia as ações do Estado, e estas, por sua vez,
visam aumentar o bem-estar dos cidadãos e garantir o bom funcionamento da economia.
No entanto, a tributação afeta tantos aspectos da vida econômica dos indivíduos, que
poucas questões contemporâneas podem ser consideradas tão complexas e controversas
(CASTRO; SANTOS; RIBEIRO, 2010). A imposição de novos tributos sobre os agentes
econômicos pode implicar em perda de eficiência na alocação dos recursos na economia,
o que faz com que surja certo trade-off entre eficiência e equidade quando da aplicação
deles. Se, por um lado, a tributação deve visar o adequado funcionamento da economia em
termos de eficiência, por outro lado deve também buscar garantir a equidade dentre os
contribuintes.

Quando mudanças feitas na carga tributária visam somente o aumento da receita
do governo, podem ocorrer casos em que a forma como esta carga será distribuída entre
as diferentes classes sociais tenha pouca importância, tornando a estrutura tributária da
economia regressiva, ou seja, em que as classes menos favorecidas paguem, em termos
proporcionais de suas rendas, mais tributos que as classes de renda mais alta, agravando as
desigualdades sociais (PAYERAS, 2008). Um importante aspecto que contribui para esta
situação de regressividade tributária é o elevado peso dos impostos indiretos nesta estrutura,
que são aqueles cobrados de acordo com o valor total da transação - não importando a
capacidade de pagamento do contribuinte, que seria o caso dos impostos sobre o consumo,
por exemplo.

Enfim, por mais que todos compreendam a necessidade que os governos têm de
cobrarem tributos da sociedade para obter recursos, os contribuintes tendem a discordar
da forma ou quantia cobrada deles na divisão social dos custos. Contudo, a questão que
gira em torno da tributação nas economias modernas tende a levar em conta questões
de justiça social, tributando de forma diferente as diferentes classes, visando uma menor
desigualdade de renda entre elas no futuro. Nesse sentido, surge a seguinte questão: qual o
resultado sobre a desigualdade de renda de uma alteração nos diferentes tipos de tributos
pagos pelos agentes numa economia, em especial sobre as rendas do capital, do trabalho e
sobre o consumo?
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Através da utilização de um modelo de equilíbrio geral dinâmico estocástico (DSGE),
este trabalho busca analisar qual o impacto sobre a desigualdade de renda de um choque
tributário temporário aplicado através de uma política fiscal adotada pelo governo, em
que o tributo sobre as rendas do capital são elevadas1 e os impostos incidentes sobre o
emprego e o consumo são reduzidas. Para isso, adota-se um modelo de economia fechada
com famílias, firmas e governo.

A partir da proposta de Galí, López-Salido e Vallés (2007)2, faz-se uso de dois
tipos de famílias, as famílias otimizadoras3, que recebem rendas do capital e tem acesso
ao mercado financeiro, e as famílias que não possuem acesso ao mercado financeiro e não
conseguem suavizar seu consumo intertemporalmente. A partir dessa diferenciação entre
as famílias, para analisar os efeitos dos choques sobre a desigualdade, o modelo introduz
tributos distorcivos como em Colciago (2007) e Iwata (2009), que tendem a modificar as
decisões tomadas pelos agentes econômicos. Assim, ao se utilizar a hipótese de participação
limitada ao mercado de ativos num modelo DSGE, permite-se obter um estado estacionário
caracterizado pela desigualdade na posse de riquezas (MOTTA; TIRELLI, 2013).

Além desta introdução, o trabalho encontra-se dividido em outras quatro seções: a
Seção 2 apresenta a estrutura do modelo DSGE utilizado para estimação, assim como a
equação de equilíbrio; a Seção 3 descreve as condições de estado estacionário do modelo e os
parâmetros utilizados; a Seção 4 expõe os resultados obtidos através da análise das funções
impulso-resposta; e, a Seção 5 faz as considerações finais. Tabelas e figuras encontram-se
nos anexos.

2 O Modelo
Nesta seção é apresentado o modelo estrutural que parte da ideia geral apresentada

na Seção 1 e tem como base principal o trabalho de Costa Junior (2015). Na sequência são
apresentadas as funções das quais derivam as condições de primeira ordem de problemas
intertemporais que irão reger os agentes dessa economia: famílias, firmas e governo.

2.1 Famílias
A economia é formada por um conjunto unitário de famílias indexadas por j ∈ [0, 1],

sendo que uma fração ωR desse contínuo de famílias, indexadas por R ∈ [0, ωR), tem
acesso ao mercado financeiro e são conhecidas como famílias "Ricardianas”4, enquanto
o restante das famílias, indexadas por NR ∈ [ωR, 1], não têm acesso a esse mercado e
simplesmente consomem a renda disponível corrente. Estas são conhecidas como famílias
"Não Ricardianas”. As famílias buscam maximizar uma determinada função de bem-estar
intertemporal, que se leva em conta consumo (C) e trabalho (L). Nesse caso, espera-se
que aumentos no consumo traga maior utilidade para as famílias, enquanto que aumentos
1 Políticas fiscais que tendem a reduzir a desigualdade. Ver Piketty (2014).
2 Cujo modelo desenvolvido pelos autores decorre da ideia proposta por Mankiw (2000) para contrapor os

modelos de altruísmo intergeracional de Barro-Ramsey e de gerações sobrepostas de Diamond-Samuelson.
3 Consideradas como as famílias ricas, enquanto as demais são consideradas pobres.
4 A Teoria da Equivalência Ricardiana defende que um aumento nos gastos públicos através da geração

de dívida e redução de impostos não tem qualquer efeito sobre a demanda total e taxa de juros. A
dívida vai adiar os impostos para o futuro, fazendo com que as famílias (contribuintes) antecipem esse
aumento e reajam no presente elevando a poupança privada, suavizando seu consumo ao logo do tempo
(BARRO, 1988). De forma análoga, como essas famílias têm acesso ao mercado financeiro e conseguem
suavizar seu consumo ao longo do tempo, foram denominadas de Ricardianas.
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nas horas trabalhadas elevem a desutilidade para elas5. Nesse modelo, o crescimento
populacional é ignorado.

A determinação do salário pelas famílias envolve a suposição de que elas ofertem
um trabalho diferenciado numa estrutura de concorrência monopolística. Esse serviço é
vendido para uma firma agregadora de trabalho representativa que reune esses diferentes
tipos de trabalhos (Lj) em um único insumo trabalho (L).Os salários possuem determinado
grau θW de rigidez, seguindo uma regra de Calvo6. Logo, a cada período, uma fração
(1− θW ) das famílias pode reajustar o salário no período t. Mesmo escolhendo o salário
ótimo, W ∗j,t, neste período, este tende a permanecer fixo com probabilidade θNW por N
períodos no futuro.

A presença de tributos sobre a aquisição de bens de consumo (τ c), sobre a renda do
trabalho (τ l) e sobre a renda do capital (τk) distorcem as decisões das famílias, ricardianas
e não ricardianas. Além disso, o governo fornece transferência de renda líquida (TRANSt)
do tipo lump-sum às famílias não ricardianas. E as famílias ricardianas adquirem títulos
descontados pela taxa básica de juros ( B

RB
) emitidos pelo governo em cada período. Assim,

as famílias ricardianas, ao escolher entre consumo e lazer, devem resolver o seguinte
problema:

max
CR,t,K

P
t+1,Ut,I

P
t ,Bt+1

Et

∞∑
t=0

βt

(CR,t − φcCR,t−1)1−σ

1− σ −
L1+ϕ
R,t

1 + ϕ

 , (1)

sujeito à restrição orçamentária:

Pt(1 + τ ct )(CR,t + IPt ) + Bt+1
RBt

= WtLR,t(1− τ lt) +RtUtK
P
t (1− τkt )

−PtKP
t

[
Ψ1(Ut−1)+ Ψ2

2 (Ut−1)2
]
+Bt+ωRPtTRANSt,

(2)

e à lei de movimento do capital privado:

KP
t+1 = (1− δ)KP

t + IPt

1− χ

2

(
IPt
IPt−1

− 1
)2
 . (3)

em que CR,t é consumo das famílias ricardianas, KP
t+1 é o capital privado, Ut é a taxa de

utilização do capital, IPt é o investimento privado, Bt+1 é o número de títulos emitidos em
t ao preço PBt , β é o fator de desconto intertemporal, φc é o fator que mede a persistência
do hábito, σ é o coeficiente de aversão ao risco relativo, LR,t é a quantidade de trabalho
executado pela família ricardiana, ϕ é a desutilidade marginal da oferta de trabalho, Pt
é o nível geral de preços, RBt é a taxa de juros base da economia e Rt é a taxa de juros
nominal bruta, Wt é o nível geral de salários, Ψ1 e Ψ2 são a sensibilidade do custo da
não utilização da capacidade instalada máxima 1 e 27, ωR é a participação das famílias
5 Ou seja, f ′(Uc) > 0 e f ′(UL) < 0. Como se admitirá uma função côncava, tem-se também que f ′′(Uc) < 0

e f ′′(UL) < 0.
6 Calvo (1983).
7 A forma funcional para o custo da não utilização da capacidade instalada máxima é:

PtKt

[
Ψ1(Ut − 1) + Ψ2

2 (Ut − 1)2].
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ricardianas no consumo e no trabalho da economia, δ é a taxa de depreciação, e χ é a
sensibilidade dos investimentos em relação ao custo de ajuste.

Semelhante ao que ocorre com as famílias ricardianas, as não ricardianas decidem
o quanto consumir e trabalhar de acordo com a seguinte função:

(4)max
CNR,t

Et

∞∑
t =0

βt

(CNR,t − φcCNR,t−1)1−σ

1− σ −
L1+ϕ
NR,t

1 + ϕ

 ,
sujeito à restrição orçamentária:

Pt(1 + τ ct )CNR,t = WtLNR,t(1− τ lt ) + (1− ωR)PtTRANSt. (5)

Por não existir distinção entre os trabalhos ofertados por ricardianos (R) e não
ricardianos (NR), o problema de definição dos salários é único: x = {R,NR}. Logo,

(6)
max
W ∗j,t

Et

∞∑
i =0

(βθW )i

− 1
1 + ϕ

Lx,t+i
(
Wt+i
W ∗j,t

)ψW1+ϕ

+ λx,t+i

W ∗j,tLx,t+i
(
Wt+i
W ∗j,t

)ψW
(1− τ lt+i)


 ,

em que Wj,t e W ∗j,t são os salários nominal e ótimo, respectivamente, da família j e ψW é a
elasticidade de substituição entre os trabalhos diferenciados.

E como existem dois tipos de famílias, tem-se a regra de agregação do consumo e
do trabalho dada por:

Ct = ωRCR,t + (1− ωR)CNR,t, (7)

Lt = ωRLR,t + (1− ωR)LNR,t. (8)

2.1.1 Desigualdade de renda

A desigualdade de renda surge ao passo que as rendas das famílias ricardianas e
não ricardianas são diferentes, como já mencionado, pelos rendimentos do capital obtidos
pelas primeiras. Ou seja, a renda da família ricardiana é dada por:

(9)YR,t = WtLR,t(1− τ lt) +RtUtK
P
t (1− τkt )

− PtKP
t

[
Ψ1(Ut − 1) + Ψ2

2 (Ut − 1)2
]

+Bt + ωRPtTRANSt ,

e a renda das famílias não ricardianas por:

YNR,t = WtLNR,t(1− τ lt ) + (1− ωR)PtTRANSt. (10)
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em que YR,t e YNR,t são as rendas das famílias ricardianas e não ricardianas, respectivamente,
no período t.

Dessa forma, a desigualdade de renda (D) se dá por:

Dt = YR,t − YNR,t ,

(11)Dt = Wt(1− τ lt)(LR,t − LNR,t) + PtTRANSt(2ωR − 1)

+RtUtK
P
t (1− τkt ) +Bt − PtKP

t

[
Ψ1(Ut − 1) + Ψ2

2 (Ut − 1)2
]
.

Como se pode observar em (11) a desigualdade de renda nessa economia é afetada
pelos tributos sobre as rendas do trabalho e do capital. No entanto, ao passo que a restrição
orçamentária das famílias é ativa, a desigualdade de renda pode ser afetada pelo tributo
sobre o consumo também, pois:

Dt = YR,t − YNR,t = Pt(1 + τ ct )(CR,t + IPt − CNR,t) + Bt+1
RBt

. (12)

2.2 Firmas
O setor produtivo desta economia é dividido em duas partes: um setor de bens

intermediários (firmas atacadistas) e um setor de bens finais (firmas varejistas).No setor
de bens finais existe uma firma representativa que agrega os bens intermediários em um
único bem (ou cesta de bens) que será vendido numa estrutura de concorrência perfeita e
consumido pelos agentes econômicos.

Dessa forma, a firma varejista busca maximizar a sua função lucro:

max
Yj,t

PtYt −
∫ 1

0
Pj,tYj,tdj , (13)

utilizando a seguinte função de produção, proposta por Dixit e Stiglitz (1977):

Yt =
(∫ 1

0
Y

ψ−1
ψ

j,t dj

) ψ
ψ−1

, (14)

em que Pt é o preço nominal do produto de varejo, que por pertencer a uma estrutura de
mercado de concorrência perfeita e precificar Yt, um agregado de infinitos bens intermediá-
rios, esse preço pode também ser considerado como um índice geral de preços, e Pj,t é o
preço nominal do bem de atacado j, que é tomado como dado pela firma varejista. Yt é o
produto dos varejistas no período t, Yj,t, para j ∈ [0, 1], é a produção do bem de atacado
j, e ψ > 1 é a elasticidade de substituição entre os bens de atacado.

Resolvendo para (13) e (14) , chega-se à função de demanda pelo bem de atacado
j, que é diretamente proporcional à demanda agregada (Yt) e inversamente proporcional
ao seu nível de preços relativo (1\Pj,tPt ),

Yj,t = Yt

(
Pt
Pj,t

)ψ
, (15)
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e à regra de precificação dos bens finais:

Pt = [θP 1−ψ
t−1 + (1− θ)P ∗ 1−ψ

t ]
1

1−ψ . (16)

Já as firmas produtoras de bens intermediários enfrentam uma estrutura de mercado
de concorrência monopolística. O setor de bens intermediários é composto de um grande
número de empresas, cada uma produzindo bens diferenciáveis. Essas empresas devem
decidir qual a quantidade de fatores produtivos que serão contratados e o preço do seu
bem, dado seu poder de mercado, usando uma função de produção.

Supõe-se que o custo de produção por unidade de produto atacadista é idêntico
independentemente da escala de produção, ou seja, as firmas atacadistas possuem retornos
de escala constantes, resultando em um custo marginal de produção, seja qual for a
quantidade produzida. Além disso, supõe-se também que não existe custo fixo na produção,
ou seja, o custo variável médio é igual ao custo total médio8.O crescimento da produtividade
é ignorado neste modelo.

A firma atacadista resolve o seu problema em dois estágios. Primeiro, a firma toma
os preços dos fatores produtivos (retorno sobre capital e salário) e determina a quantidade
de capital e trabalho que irá contratar para minimizar o seu custo total de produção, ou
seja,

min
Lj,t,Kj,t

WtLj,t +RtK
P
j,t , (17)

sujeito à seguinte função de produção, que leva em conta o trabalho e os capitais privado e
público como insumos de produção:

Yj,t = AtK
P α1
j,t Lα2

j,t , (18)

em que Yj,t é o produto da firma j, KP
j,t é o capital privado utilizado pela empresa j, α1 e

α2 são as elasticidades do nível de produção em relação ao capital privado e ao trabalho, e
At é o nível tecnológico vigente associado à produtividade, cuja função é dada por:

logAt = (1− ρA) logAss + ρA logAt−1 + εt , (19)

em que (|ρA|< 1) é um parâmetro autorregressivo da produtividade, logAss é a capacidade
produtiva de estado estacionário9 e εt ∼ (0, σA) representa um choque aleatório.

O segundo estágio do problema da firma atacadista é definir o preço do seu bem.
Essa firma decide quanto produzir em cada período de acordo com a regra de Calvo. Ou
seja, para definir o preço do seu bem em t, a firma deve levar em conta que, a cada período,
existe uma probabilidade θ de manter o preço do seu bem fixo no próximo período e a
8 Essas duas suposições juntas levam a uma consequência matemática conveniente em que a função custo

marginal coincide com a função custo total média. Por sua vez, isto significa que o custo total pode ser
simplesmente expresso pela quantidade produzida vezes o custo marginal.

9 Daqui para frente, o subscrito “ss” denotará o valor da variável de estado estacionário.
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probabilidade (1−θ) de reajustar seu preço de forma ótima. Logo, a firma atacadista capaz
de reajustar o preço do seu bem enfrenta o seguinte problema de maximização dos lucros:

max
P ∗j,t

Et

∞∑
i=0

(βθ)i(P ∗j,tYj,t+i − CTj,t+i) , (20)

em que P ∗j,t é o preço ótimo cobrado pela firma j e CTj,t+1 é o custo total da firma j no
próximo período. As condições de primeira ordem para o problema das firmas atacadistas
resultam em:

Lj,t = α2CMj,t
Yj,t
Wt

, (21)

e,

UtK
P
j,t = α1CMj,t

Yj,t
Rt

, (22)

com custo marginal igual a

CMj,t = 1
At

(
Wt

α2

)α2 (Rt
α1

)α1

, (23)

e precificação ótima do bem da firma intermediária dado por

P ∗j,t =
(

ψ

ψ − 1

)
Et

inf∑
i=0

(βθ)iCMj,t+i . (24)

2.3 Governo
O governo atua na economia através de duas autoridades, a monetária e fiscal.

A primeira busca a estabilidade de preços através de uma regra de Taylor e a segunda
é responsável pela condução da política fiscal do modelo. A autoridade fiscal tributa as
famílias e emite dívida para financiar os seus gastos correntes, Gt, e transferência de renda
às famílias, TRANSt. Supõe-se que o governo não obtém recursos através da prática de
senhoriagem.

Logo, o governo se depara com a seguinte restrição orçamentária:

Bt+1
RBt

−Bt + Tt = PtGt + PtTRANSt , (25)

com receita proveniente da arrecadação tributária dada por

Tt = τ cPtCt + τ lWtLt + τk(Rt − δ)KP
t . (26)
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O governo possui dois instrumentos de política fiscal do lado dos gastos: Gt e
TRANSt, enquanto que do lado das receitas, os instrumentos são: τ ct ; τ lt ; e τkt . Sendo que
todos os instrumentos sofrem a mesma regra de política fiscal:

Zt
Zss

=
(
Zt−1
Zss

)γZ ( Bt
Yt−1Pt−1

× YssPss
Bss

)(1−γZ)φZ
SZt , (27)

e choque fiscal dado por

logSZt = (1− ρZ) logSZss + ρZ logSZt−1 + εZ,t , (28)

em que Z = {Gt, TRANSt, τ ct , τ lt , τkt }.

Quanto à autoridade monetária, esta segue uma simples regra de Taylor com duplo
objetivo: estabilidade de preços e crescimento econômico:

RBt
RBss

=
(
RBt−1
RBss

)γR [(
πt
πss

)γπ ( Yt
Yss

)γY ](1−γR)
Smt , (29)

em que γY e γπ são as sensibilidades da taxa básica de juros em relação ao produto e à
taxa de inflação, respectivamente, γR é o parâmetro de suavização da taxa de juros e Smt é
o choque monetário, representado por

logSmt = (1− ρm) logSmss + ρm logSmt−1 + εm,t . (30)

E, para finalizar, o modelo deve obedecer à seguinte condição de equilíbrio:

Yt = Ct + IPt +Gt . (31)

em que o produto nacional é igual ao consumo somado ao investimento privado e ao
investimento e gasto público do período.

3 Calibração e estimação
Após estabelecer o modelo estrutural, cabe apresentar os parâmetros que serão

utilizados na estimação. Para isso, duas possibilidades surgem: estimar o modelo com
alguma abordagem econométrica, como, por exemplo, a bayesiana10 ou usando parâmetros
calibrados11. Este trabalho fará uso da técnica de calibração, tendo como base os valores
estimados (ou utilizados) por outros trabalhos relevantes para a literatura DSGE. A
Tabela 1 apresenta os parâmetros utilizados, seus valores e seus significados. Os valores
atribuídos aos parâmetros buscam retratar as características da economia brasileira. Logo,
os resultados apresentados na próxima Seção representam os efeitos da política fiscal para
a economia do Brasil.

Quanto às fontes dos valores da calibração, os parâmetros β, δ, σ e ϕ foram obtidos
em Vereda e Cavalcanti (2010); φTRANS em Giambiagi e Além (2008); τ css, τ lss e τkss em
10 Ver, por exemplo, Castro et al. (2011), Moura (2015), An e Schorfheide (2007), Gadelha e Divino

(2013), Fernández-Villaverde (2010).
11 Ver: Kydland e Prescott (1982).
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Ferreira e Araújo (1999); de Gadelha e Divino (2013) foram extraídos os valores dos
parâmetros γπ, φτc , φτ l , φτk , φG, θ, ρA, ωR, ρτc , ρτ l e ρτk ; de Moura (2015) os valores de
γR, φBss, ρG e φc; os parâmetros γTRANS , γY , γτc , γτ l , γτk , χ, Ψ1, Ψ2, α1, α2, ψ, ψW e θW
foram obtidos em Costa Junior (2015); e, os valores12 ρTRANS e φTRANS foram estimados
com base nos dados divulgados pelo IBGE e IPEA.

O equilíbrio do modelo é formado por um conjunto de trinta e oito equações
representando o comportamento do mesmo número de variáveis endógenas (Y , IP , C,
CR, CNR, G, KP , L, LR, LNR, Y R, Y NR, D, R, W , CM , P , π, πW , Q, RB, λR, λNR,
T , τ c, τk, τ l, TRANS, B, A, Sm, SG, SIG , STRANS , Sτ

c , Sτk , Sτ l , U). As condições
de otimização formam um sistema de equações em diferença não lineares, que deriva
do fato de que os modelos DSGE geralmente não possuam solução analítica fechada.
Isso leva à adoção de aproximações numéricas para caracterizar o equilíbrio dinâmico do
modelo (FERNÁNDEZ-VILLAVERDE, 2010; JUNIOR; SAMPAIO et al., 2014). Logo,
este trabalho adota o processo de log-linearização proposto por Uhlig et al. (1995).

Os valores de estado estacionário se encontram na Tabela 2 e foram obtidos de
acordo com a seguinte estrutura:

• Mercado de trabalho:

Wss =
(

ψW
ψW−1

) (
CσssL

ϕ
ss¶ss

1−βθW

) (
1+τc
1−τ l

)
e Lss = (1− α)CMss

Yss
Wss

.

• Mercado de bens de capital:

Iss = δKss e Kss = αCMss
Yss
Rss

.

• Restrição orçamentária do governo:

Bss
(

1
RBss
− 1

)
+ τ cssPss(Css + IPss) + τ lssWssLss + τkss(Rss − δ)KP

ss =
PssGss + PssTRANSss.

• Equilíbrio no mercado de bens:

Yss = Css + Iss +Gss.

4 Efeitos redistributivos após um choque nos tributos
Através da análise das funções impulso-resposta, este capítulo apresenta os efeitos

de três choques de política fiscal sobre a desigualdade de renda (D) presente no modelo,
ou seja, entre as famílias ricardianas (YR) e não ricardianas (YNR). A primeira subseção
apresenta o caso em que ocorre aumento nos impostos sobre a renda do capital; a segunda
uma redução no imposto sobre a renda do trabalho; e, por último, o que acontece quando
se reduz o imposto sobre o consumo.
12 Valores aproximados. Estimados com base nos dados de 2013 e 2014.
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4.1 Aumento do imposto sobre a renda do capital
Eleva-se o tributo sobre a renda do capital na tentativa de reduzir a desigualdade

através de um choque fiscal que penalize sobretudo as famílias ricardianas, ou seja, aquelas
que recebem renda desse tipo de fonte. Analisando a Figura 1, pode-se observar que tal
estratégia gera o efeito esperado sobre a distribuição de renda na sociedade, principalmente
nos cinco primeiros períodos após o choque. Esse efeito decorre, após o primeiro período
pós-choque, de um aumento na renda das famílias não ricardianas e uma queda, desde o
momento do choque, na renda das famílias ricardianas, com ambas as rendas retornando
ao nível de estado estacionário inicial após dez períodos, aproximadamente13.

Além disso, outros efeitos se observam na economia após um choque positivo no
tributo sobre a renda do capital, por exemplo, o consumo das famílias ricardianas se reduz,
enquanto o consumo das famílias não ricardianas aumenta e parece se estabilizar num
nível pouco acima do nível de estado estacionário anterior. No momento do choque, junto
com a elevação do tributo sobre a renda do capital, o valor dos tributos arrecadados pelo
governo aumenta, mas logo retorna ao nível de estado estacionário, assim como o tributo.
As transferências caem e se estabilizam num nível abaixo do de estado estacionário anterior,
puxando os gastos do governo para baixo. Nessa mesma linha, o tamanho da dívida do
governo se reduz.

O choque impacta positivamente sobre o emprego das famílias ricardianas e negati-
vamente sobre o das não ricardianas, talvez em função do efeito riqueza vivenciado pelos
últimos. No início, o investimento privado cai, mas cerca de cinco períodos depois fica acima
do valor de estado estacionário, retornando a este patamar após trinta períodos do choque.
E, cabe destacar também, que o PIB e a inflação sobem, mas logo caem, provavelmente em
função das taxas de juros base e nominais que se elevam no momento do choque, puxando
a inflação pro seu nível de estado estacionário rapidamente.

4.2 Redução do imposto sobre a renda do trabalho
A ideia original por trás dessa política reside em reduzir os encargos patronais

pagos por trabalhador, no entanto, o modelo analisa a tributação que incide sobre os
salários dos trabalhadores. De toda forma, de acordo com a Figura 2, uma redução no
tributo cobrado sobre as rendas do trabalho faz com que a renda das famílias ricardianas
aumente no momento do choque e decresça suavemente nos períodos seguintes em função
da sua otimização intertemporal. Já a renda das famílias não ricardianas crescem logo após
o choque, mas em três ou quatro períodos já retornam ao seu nível de estado estacionário.
Dessa forma, a desigualdade de renda cresce nos primeiros períodos e descresce ao longo
do tempo até seu nível vigente antes do choque.

A redução desse tributo também impacta sobre outras variáveis econômicas, gerando
efeitos positivos sobre o consumo de ambas famílias, que somado ao aumento do gasto
público, decorrente do aumento das transferências para as famílias, e da queda na receita
tributária no momento do choque, elevam o PIB da economia. Esse aumento nos gastos
do governo e queda na receita tributária no momento do choque é financiado através do
aumento dos tributos sobre o capital e o consumo e da emissão de dívida.

Com a captação de recursos pelo governo através dos títulos emitidos, a inflação
cai e também as taxas de juros da economia. No mais, o capital privado se reduz após seis
13 Essas suposições têm como base apenas o resultado da análise gráfica das estimações. Intervalos de

confiança precisariam ser estimados para confirmá-las.
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ou sete períodos e se estabiliza num patamar inferior ao de estado estacionário inicial. O
nível geral de salários se reduz e a elasticidade de substituição entre os diferentes trabalhos
faz com que o emprego das famílias ricardianas aumente nos primeiros períodos pós choque
e o das não ricardianas caia.

4.3 Redução do imposto sobre o consumo
Assim como ocorreu com a redução no tributo sobre a renda do trabalho, de acordo

com a Figura 3, um choque negativo no tributo sobre o consumo gera um aumento do
nível de desigualdade de renda na sociedade da economia analisada, que perdura de quinze
a vinte períodos após o choque até retornar ao nível de estado estacionário. As famílias
ricardianas, ao otimizarem sua função utilidade ao longo do tempo, conseguem usufruir
de uma renda mais elevada por mais tempo, diferentemente das não ricardianas, que se
aproveitam do efeito momentâneo sobre a renda, mas que logo nos primeiros períodos
pós-choque já têm suas rendas reduzidas abaixo da renda de estado estacionário em função
dos demais efeitos observados na economia.

Por exemplo, essa abdicação de receita pelo governo gera um efeito negativo sobre
a arrecadação, necessitando elevar os tributos sobre o trabalho e o capital. O aumento das
transferências para as famílias e a elevação dos gastos do governo requerem também um
maior endividamento público. A inflação se eleva logo no início do choque, mas a elevação
dos juros que remuneram os títulos crescem também, puxando-a para o seu nível de estado
estacionário.

Como as taxas de juros nominais da economia dependem dos valores dos tributos
sobre o consumo, com a queda do último, observa-se uma redução nessas taxas. O PIB se
eleva no momento do choque, mas em seguida já cai abaixo do nível de estado estacionário, se
recuperando em cerca de vinte períodos. Neste caso, o emprego das famílias não ricardianas
aumenta nos primeiro períodos após o choque e o das famílias ricardianas decresce. O nível
de salários da economia cai e demora a se recuperar. A próxima seção faz uma síntese dos
resultados obtidos e apresenta futuras possibilidade de pesquisa nessa linha.

5 Considerações finais
A tributação pode amenizar os problemas de desigualdade de renda na sociedade,

no entanto, não é qualquer tipo de tributo que consegue. Conforme apresentado nos
resultados, um choque fiscal positivo que onere as rendas do capital tendem a impactar
sobre a renda das famílias mais ricas, ou seja, aquelas que recebem renda deste tipo de
fonte, resultando num efeito redistributivo em prol dos mais pobres.

Mas reduções nos tributos que incidam sobre a renda do trabalho ou sobre o
consumo acabam elevando a desigualdade, uma vez que tanto famílias ricas e pobres se
beneficiam de forma direta. No entanto, as famílias que conseguem suavizar seu consumo
ao longo do tempo se beneficiam mais. Como os efeitos desses choques também afetam as
variáveis macroeconômicas e, consequentemente, as famílias de forma indireta, cuidados
devem ser tomados pelos policymakers antes de qualquer tomada de decisão de alteração
na carga tributária da economia.

Cabem diversas sugestões para futuros trabalho nessa linha, tais como a utilização
de um modelo de economia aberta, com salários diferenciados e tributação progressiva, além
de introduzir outros tipos de tributos. Pode-se ainda estender o modelo ao agregar como
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despesa das firmas contribuições patronais, fazer uso de alguma abordagem econométrica,
como por exemplo a bayesiana, para estimar os parâmetros do modelo, utilizar diferentes
calibrações dos parâmetros e permitir uma atuação mais ativa da autoridade monetária na
economia.
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ANEXO A – Tabelas

Tabela 1 – Calibração dos parâmetros.

Parâmetro Valor
calibrado Significado do parâmetro

σ 2 Coeficiente de aversão ao risco relativo
ϕ 1,5 Desutilidade marginal do trabalho
α1 0,3 Elasticidade da produção em relação ao capital privado
α2 0,6 Elasticidade da produção em relação ao trabalho
β 0,985 Fator de desconto intertemporal
δ 0,025 Taxa de depreciação
θ 0,7411 Parâmetro de rigidez de preços
ψ 8 Elasticidade de substituição entre os bens intermediários
ψW 21 Elasticidade de substituição entre os trabalhos
θW 0,75 Parâmetro de rigidez dos salários

τ css 0,1594 Alícota do tributo sobre o consumo
no estado estacionário

τ lss 0,1713 Alícota do tributo sobre a renda do
trabalho no estado estacionário

τkss 0,0813 Alícota do tributo sobre a renda do
capital no estado estacionário

ωR 0,5 Participação dos ricardianos no consumo
e no trabalho da economia

φc 0,634 Persistência de hábito

χ 1 Sensibilidade dos investimentos em
relação ao custo de ajuste

Ψ1
1
β − (1− δ) Sensibilidade do custo de não utilização da

capacidade instalada máxima 1

Ψ2 1 Sensibilidade do custo de não utilização da
capacidade instalada máxima 2

γR 0,604 Persistência da taxa de juros
γY 0,16 Sensibilidade da taxa de juros em relação ao PIB
γπ 1,87 Sensibilidade da taxa de juros em relação à inflação

φTRANSSS 0,094 Proporção das transferências em relação ao PIB
φBss 0,989 Proporção da dívida pública em relação ao PIB
γG 0,95 Persistência do gasto público

γTRANS 0,1 Persistência da transferência de renda
γτc 0 Persistência do tributo sobre o consumo
γτ l 0 Persistência do tributo sobre a renda do trabalho
γτk 0 Persistência do tributo sobre a renda do capital
φG 1,09 Proporção do gasto público sobre a dívida

φTRANS 0,009 Proporção da transferência de renda sobre a dívida
φτc 1,2426 Posição do tributo do consumo sobre a dívida
φτ l 1,4330 Posição do tributo da renda do trabalho sobre a dívida
φτk 1,5213 Posição do tributo da renda do capital sobre a dívida
ρA 0,74 Parâmetro autorregressivo do choque tecnológico
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ρG 0 Parâmetro autorregressivo do choque fiscal G
ρTRANS 0,2 Parâmetro autorregressivo do choque fiscal TRANS
ρτc 0,2 Parâmetro autorregressivo do choque fiscal τ c
ρτ l 0,2 Parâmetro autorregressivo do choque fiscal τ l
ρτk 0,2 Parâmetro autorregressivo do choque fiscal τk
ρm 0 Parâmetro autorregressivo do choque monetário

Tabela 2 – Variáveis de estado estacionário.

Variável Estado estacionário
valores a priori = a posteriori Significado

RB 0 Taxa básica de juros
R 0 Taxa de juros nominal bruta
CM 0 Custo marginal
W 0 Salários
Y 0 Produto da economia
YR 0 Renda das fam. ricardianas
YNR 0 Renda das fam. ñ ricardianas
B 0 Tamanho da dívida
L 0 Emprego
P 0 Nível geral de preços
KP 0 Capital privado
IP 0 Investimento privado
π 0 Inflação
C 0 Consumo
G 0 Consumo do governo
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Tabela 3 – Momentos das variáveis selecionadas.
Variável Média Des. Padrão Variância Assimetria Curtose

CR -0.000946 0.001332 0.000002 0.153465 -0.703687
CNR 0.001876 0.002646 0.000007 -0.083813 -0.659567
IP 0.000827 0.002559 0.000007 -0.093954 -0.410821
KP 0.000962 0.001286 0.000002 -0.200557 -0.686826
G -0.002671 0.003738 0.000014 0.170466 -0.705652
LR -0.000420 0.001228 0.000002 -0.067175 -0.053210
LNR -0.000392 0.001052 0.000001 0.177079 -0.126634
W 0.002346 0.003238 0.000010 -0.191064 -0.743492
R 0.000995 0.001703 0.000003 -0.088914 -0.497543
P 0.001714 0.002403 0.000006 -0.143843 -0.703590
PI -0.000007 0.000041 0.000000 0.009972 0.120877
B -0.000509 0.003005 0.000009 0.092979 -0.272177
RB -0.000007 0.000069 0.000000 0.047780 -0.106461

TRANS -0.000020 0.000042 0.000000 0.101424 -0.417495
T -0.000825 0.009330 0.000087 -0.232434 0.237116
τc -0.002861 0.011473 0.000132 -0.139738 0.160370
τk -0.003259 0.012058 0.000145 0.204689 0.330314
τl -0.003685 0.011947 0.000143 -0.050438 -0.410027
Y 0.000040 0.000215 0.000000 -0.081427 -0.525607
YR -0.000025 0.001331 0.000002 0.069253 -0.231021
YNR 0.002741 0.004326 0.000019 -0.034055 -0.506503
D -0.000206 0.001514 0.000002 0.087569 -0.255524
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ANEXO B – Figuras

 

Figura 1 – Funções impulso-resposta de um choque em τkt .
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Figura 2 – Funções impulso-resposta de um choque em τ lt .
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Figura 3 – Funções impulso-resposta de um choque em τ ct .
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