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RESUMO

O problema dos déficits orçamentários no Regime Geral de Previdência Social
tem assumido papel de destaque na discussão das questões previdenciárias,
em franco contrate com a sua relevância econômica. Além disso, a proteção
social  no  Brasil  tem  sua  importância  acentuada  entre  classes  menos
favorecidas da sociedade. Os indivíduos pertencentes a elas vêem no Instituto
Nacional  do  Seguro  Social  a  única  fonte  de  renda.  Logo  uma análise  dos
indicadores macroeconômicos e de estrutura etária que estejam interligados
aos  fatores  previdenciários  são  relevantes  na  construção  de  políticas  que
ajudem na tomada de decisões de gestores. Sendo assim, este estudo teve por
objetivo estimar relações empíricas entre as variáveis macroeconômicas e de
estrutura  etária  com os indicadores financeiros  da Previdência  Social,  ditos
arrecadação,  emissão  e  saldo  previdenciário.  A  partir  de  uma  revisão  de
literatura sobre o tema, definiu-se as variáveis macroeconômicas relevantes ao
estudo. Procurou-se também especificar modelos econométricos aplicados a
séries  temporais  com  vistas  a  analisar  os  determinantes  das  emissões
previdenciária e os determinantes da arrecadação previdenciária. Além disso,
especificou-se um modelo agregado para explicar os saldos previdenciários.
Os  resultados  apontaram  para  o  fato  de  que  os  determinantes
macroeconômicos foram os mais importantes para explicar as emissões e as
arrecadações  previdenciárias  do  que  os  determinantes  de  estrutura  etária.
Ademais, concluiu-se que a arrecadação previdenciária é mais importante para
explicar os saldos do que a emissão previdenciária.
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1. Introdução

A previdência social  é um seguro social  responsável por substituir  a

renda do trabalhador contribuinte quando ele perde a capacidade de trabalho,

seja pela doença, invalidez, idade avançada, morte e desemprego involuntário,

ou  mesmo a  maternidade e  a  reclusão.  A importância  se  torna mais  clara,

quando  observamos  o  número  de  beneficiários.  Segundo  publicação  do

Ministério  da  Previdência Social  -  MPS,  em junho de 2012,  em relação ao

número de beneficiários pagaram-se cerca de 29,479 milhões de benefícios,

sendo  25,540  milhões  previdenciários  e  acidentados  e,  os  demais,

assistenciais. As Aposentadorias previdenciárias somaram 16, 407 milhões de

benefícios,  uma elevação de  3,5% em relação ao número de  aposentados

existentes em junho de 2011. Os valores pagos em benefícios, na mesma data,

corresponderam ao volume de R$ 30.036.586.

Apesar  de  sua  grande  cobertura  e  redistribuição  de  benefícios,  a

sustentabilidade do sistema previdenciário brasileiro, tem sido alvo de críticas

ao longo dos anos, principalmente devido à nova constituição de 1988, onde

houve o aumento do leque de benefícios, porém sem a contrapartida do lado

das receitas.Para se ter uma ideia desse descompasso entre arrecadação e

benefícios pagos, no resultado agregado dos seis primeiros meses de 2012, a

Previdência Social registrou arrecadação líquida total de R$ 127,1 bilhões. Já

as despesas com os benefícios no primeiro semestre de 2012 somaram R$

147, 8 bilhões, gerando uma necessidade de financiamento de R$ 20,7 bilhões

(MPS, 2012).

1.1Problema e sua importância

A Previdência Social  influência a vida da maioria dos brasileiros, de

forma direta ou indireta, visto que, em muitos casos, é a única fonte de renda

que garante às pessoas em idade avançada ou acidentados, o suprimento das

necessidades  básicas  para  sobreviver,  além  de  contribuir  no  combate  à

pobreza.O  problema  previdenciário  refere-se  sempre  a  uma  questão
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redistributiva entre diferentes segmentos da população; isto é, a forma como a

parcela do produto é transferida da população ativa para a inativa. Deste modo,

os sistemas previdenciários devem ser definidos quanto à cobertura e quanto à

forma de financiamento; ou seja, por sua natureza social e por sua natureza

financeira.  Por  cobertura,  entende-se:  quem são  os  beneficiários;  isto  é,  a

quem se estende os benefícios, quais são os tipos de benefícios oferecidos,

como  se  calculam  os  benefícios,  etc.  Quanto  à  forma  de  financiamento,

entende-se: qual é o regime financeiro, qual a fonte de recursos; ou seja, de

onde vêm ascontribuições, tanto em termos de base de incidência, como em

termos de quem paga e qual o valor (montante) da contribuição. 

No que diz  respeito  a cobertura  o  Sistema Previdenciário  Nacional,

este possui dois subsistemas. Um é responsável por toda a cobertura social

dos empregados do setor privado, é o chamado Regime Geral de Previdência

Social  (RGPS)  e  o  outro  por  toda  a  cobertura  dos  servidores  públicos,  o

chamado  Regime  Próprio  de  Previdência  Social  (RPPS).Dentro  do  sistema

previdenciário nacional, o RGPS, é o que dá suporte financeiro a uma grande

parcela  da  população  brasileira,  haja  vista  que  atende  aos  trabalhadores

assalariados urbanos, autônomos, domésticos e rurais, e isto engloba cerca de

195.243.800  milhões  de  pessoas  (PNAD/IBGE,  2011).  Porém,  segundo

Giambiagi (2007), considerando os gastos totais com a previdência, o RGPS é

a maior fonte de aumento de despesas, passando de 2,5% do PIB em 1988,

ano de aprovação da constituição, para quase 5% do PIB em 1994, quando foi

lançado o Plano Real, superando 7% do PIB em 2004. De 2011 a 2012, o valor

nominal do déficit do RGPS cresceu R$ 5,3 bilhões, enquanto que o ritmo de

aumento do déficit do Regime Próprio de Previdência dos Servidores- RPPS1

vem sendo reduzido nos últimos cinco anos, o qual diminuiu de 24,2% para

13,1%, de 2009 a 2010, e para 8,9% de 2010 a 2011. Em relação ao PIB, o

déficit gerado pelo RPPS em 2012, foi equivalente a 0,82% (ANASPS, 2013).

Estas informações demonstram a necessidade e urgência de reformas

no Sistema Previdenciário Nacional e, que o RGPS merece atenção especial

em razão do desequilíbrio entre receitas e despesas e do impacto crescente

nas contas nacionais. Assim tanto pela complexidade do sistema previdenciário

1O RPPS é o Regime Próprio de Previdência Social que atende aos servidores públicos. Esse
regime não será abordado no presente trabalho, mas para mais detalhes ver Ministério da
Previdência Social.
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quanto pela importância do RGPS, este se constitui no foco e delimitador deste

trabalho. 

Quanto  ao  financiamento,  o  RGPS  adota  o  Regime  de  Repartição

Simples, quese baseia numa transferência direta de renda da população ativa

para a inativa. Em outras palavras, as contribuições no instante “t” financiam os

benefícios  neste  mesmo  instante.  Com  issoa  sustentabilidade  do  Regime

Previdenciário  que adota  essa forma de custeio  depende de uma estrutura

demográfica  com altas  taxas de crescimento  da população.  Isto,  porque,  à

medida  que  o  crescimento  populacional  diminui  e  a  expectativa  de  vida

aumenta,  a  relação  contribuintes/beneficiários  diminui  e  o  regime  se  torna

deficitário.  Dado  que,  atualmente,  o  Brasil  passa  por  uma  transição

demográfica, em que as taxas de natalidade vêm diminuindo ao longo dos anos

e a expectativa de sobrevida tem aumentado significativamente, torna-se de

fácil dedução o porquê do RGPS se encontrar deficitário.

Todavia,  existe  uma discussão na literatura,  em que estudiosos2 do

assunto,  tem  alegado  que  não  só  a  estrutura  etária  da  população  tem

interferido para compor significativamente os déficits previdenciários, mas que

também fatores macroeconômicos específicos, têm afetado o equilíbrio desse

sistema.Segundo Delgado (2007), a estruturação e o crescimento do mercado

de trabalho têm evidentes relações com a Previdência Social. Por exemplo, a

macro relação mais direta, que até certo ponto dispensaria demonstração, é a

alta correlação positiva da taxa de crescimento do Produto Interno Bruto (PIB)

com a formalização de contratos previdenciários – de empregados e de outros

vínculos contributivos. 

Desse modo, além de verificar aspectos relacionados à estrutura etária

da  população  brasileira,  uma  análise  empírica  dos  indicadores

macroeconômicos que estejam interligados aos fatores previdenciários como

arrecadação, benefícios e saldo são relevantes na construção de políticas que

ajudem  na  tomada  de  decisões.  Esta  análise  empírica  pode  auxiliar  aos

gestores na identificação e explicação de possíveis relações que ilustrem os

resultados  apresentados  pela  Previdência  Social;  bem como,  pode  antever

possíveis  problemas  quanto  às  futuras  decisões  acerca  de  política  de

Previdência Social no Brasil.

2A exemplo, temos: Gremaud (1993), Leite (2010) e Santos (2011).
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Portanto,  dado  a  importância  da  sustentabilidade  das  contas  da

Previdência Social, este trabalho busca mensurar e analisar a magnitude das

relações que existem entre indicadores macroeconômicos e de estrutura etária

da população e os agregados3 previdenciários no Brasil entre os anos de 2004

a 2013. Com isso, a análise desenvolvida, leva em consideração, não só a

diferença entre contribuição e benefícios pagos, como também a influência de

fatores  econômicos  específicos  sobre  esse  resultado.  Neste  sentido,  o

problema de pesquisa pode ser sumarizado a partir de dois questionamentos: i)

Qual a relação existente entre as variáveis macroeconômicas e demográficas e

os agregados previdenciários? ii)  Quais variáveis contribuem de forma mais

significativa para alterações nos saldos previdenciários?

1.2Hipótese

Embora os indicadores de estrutura etária estejam fortemente ligados

aos agregados previdenciários do RGPS no Brasil, acredita-se que os fatores

macroeconômicos  utilizados  nesse  estudo  influenciam  os  agregados

previdenciários de forma mais significativa do que os primeiros.  

1.3 Objetivos

1.3.1Objetivo Geral

Analisar empiricamente as relações entre os agregados previdenciários

do RGPS e variáveis de natureza macroeconômicas e demográficas. 

1.3.2Objetivos Específicos

Especificamente pretende-se:

a) Analisar o RGPS no Brasil considerando uma perspectiva histórica

e econômica no período de janeiro de 2004 a junho de 2013. 

3Entende-se nesta análise, que agregados dizem respeito às três principais contas do sistema
previdenciário nacional: Arrecadação, benefícios e saldos.
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b) Determinar empiricamente a sensibilidade dos agregados do RGPS

em relação aos fatores macroeconômicos e de estrutura etária no

Brasil, para o período de janeiro de 2004 a junho de 2013.
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2. Referencial Teórico

Nesta seção procurou-se descrever o modelo teórico que sustentará o

estudo.  Para  tanto,  apresenta-se  a  seguir  as  seguintes  discussões:  i)

Previdência  e  Assistência:  ineficiência  alocativa;  ii)  Previdência  e  o  Estado

como  garantidor  do  Bem-estar  social,  iii)  a  influência  de  fatores

macroeconômicos e estrutura etária sobre os agregados do RGPS no Brasil.

2.1 Previdência e Assistência: garantia de renda e ineficiência 
alocativa

Segundo Gremaud (1993), um dos grandes problemas das sociedades

modernas,  ocasionados  pela  individualização  das  relações  sociais  é:  como

sustentar aqueles indivíduos que por alguma razão, seja pela velhice, invalidez

ou desemprego, se encontram afastados da força de trabalho? Frente a este

tipo  de  problema  ganharam  importância  as  questões  da  Assistência  e  da

Previdência Social e ergueu-se o chamado “Estado-Providência” que segundo

Mozzicafreddo (1994), veio substituir o conceito de Estado liberal. Para ele, no

Estado liberal  entendia-se que ninguém melhor do que cada indivíduo para

entender as suas próprias necessidades e o modo mais eficaz de satisfazê-las.

Assim, o Estado teria apenas o papel de criar as condições necessárias ao livre

exercício  dos  direitos  naturais  dos  cidadãos  e  deveria  abster-se  quanto  a

qualquer conduta que pudesse perturbá-lo. Porém a "mão invisível" com que os

economistas  liberais  julgavam  poder  disciplinar  o  mercado  e  satisfazer  os

interesses individuais e coletivos veio, afinal, a revelar-se ineficaz, traduzindo-

se  em  enormes  carências  na  prestação  de  serviços  públicos  essenciais  e

lançando no desemprego e na miséria, largas camadas da população.

Porém, as questões de Previdência e Assistência dependem muito de

como o governo encara seu papel como provedor do bem-estar social, já que

possuem fundamentações e objetivos distintos. Usando as expressões de Van

Parijs (1994), a previdência faz parte de um modelo Bismarkiano4 de Estado

providência, onde os agentes renunciam a parte de sua renda presente para

4É caracterizado pela  contribuição  individual  como critério  para  aferimento dos  benefícios,
assim os que não puderem contribuir, não receberão o benefício da aposentadoria.
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compor um fundo a ser usado quando necessitarem. O fundamento ético deste

modelo é a seguridade e sua razão básica é o risco da queda da renda, frente

à  qual  as  pessoas,  individualmente,  desejam  se  proteger.  De  outra  parte,

segundoGremaud (1994), a assistência é a base do modelo Beveridgiano5 de

Estado-Providência,  que  parte  do  princípio  que  a  simples  seguridade  não

resolve todos os problemas,  sendo necessário  que os agentes que aufiram

renda constituam um fundo  para  todos aqueles  que  por  algum motivo  não

sejam capazes de alcançar uma renda mínima por seus próprios meios. Neste

caso  a  fundamentação  ética  da  assistência  está  na  solidariedade  entre  os

agentes.

Deste  modo,  ambas,  previdência  e  assistência,  são  formas  de

manutenção da renda individual. A diferença basicamente é que na primeirao

problema  é  de  poupança,  e  na  segundao  problema  é  a  questão  de

solidariedade. Segundo o modelo do Ciclo de Vida de Modigliani (1976) citado

por Neri (1999), poupança é sempre um ato previdenciário no sentido de que é

um sacrifício do consumo presente em favor de um consumo futuro, quando o

indivíduo deixa de ser gerador de renda. Em outras palavras, o indivíduo poupa

quando  é  jovem para  se  sustentar  (despoupar)  na  velhice.  Neste  sentidoa

poupança  é  entendida  como  previdência,  ou  seja,  é  um  mecanismo

intertemporal de proteção financeira de renda individual. 

Além disso, pode-se atribuir diferenças entre os motivos que levam a

necessidade  de  proteção  da  renda.  Neste  caso,  é  possível  separar  estes

motivos em previsíveis,  por  exemplo,  velhice e os não previsíveis,  caso do

desemprego, invalidez, etc. Em relação a esta separação, segundo Gremaud

(1994), a previdência baseada no princípio da seguridade, aplica-se aos fatores

previsíveis, enquanto a assistência aplica-se aos fatores imprevisíveis. Note-se

que esta  separação imporia  lógicas  totalmente  diferentes  de organização e

financiamento,  o  que  implicaria  em  afirmar  que  a  previdência  poderia  ser

responsabilidade  dos  próprios  indivíduos e  apenas  a  assistência  seria  uma

responsabilidade social.

Assim, se o governo adota uma forma mais assistencialista, como é o

caso do Brasil, a fim de garantir renda a todos os cidadãos que contribuem ou

5 Caracteriza-se pelo seu caráter universal, não exigindo contribuição individual anterior para
obtenção de um benefício básico.
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não para a Previdência Social, ele não só o faz isso, como cria um mecanismo

gerador  de  renda.  Ou  seja,  utiliza-se  da  Previdência  Social,  como  um

instrumento de política macroeconômica. Para Thompson (2000), os governos

assumiram, há muito, alguma responsabilidade pela garantia do padrão de vida

mínimo  aos  idosos  e  enfermos.  Em  muitos  países,  os  programas  de

previdência  social  se  tornaram  importante  mecanismo  para  o  cumprimento

dessa  responsabilidade,  entretanto  cresceram  até  muito  além  do  nível

desejável  para  garantir  o  mínimo necessário  e  socialmente  aceitável  numa

economia  de  mercado,  o  que  sugere  que  as  razões  para  sua  criação

perpassam as motivações do rendimento mínimo. Isso,  porém, leva a duas

implicações: torna-se necessário não só a contrapartida do lado das receitas,

como  também a  elaboração  de  políticas  macroeconômicas  que  visem não

onerar o sistema e equilibrar a economia.

A contrapartida do lado das receitasé defácil  entendimentodado que

existe a necessidade de financiamento do mesmo. Porém, a elaboração de

políticas  macroeconômicas,  abrange  percepções  maiores,  pois  se  torna

necessário  olhar  para  o  fluxo  de  renda  que  é  gerado  pelo  programa

assistencialista. 

Desse modo, por exemplo, parte dessa renda é revertida em consumo,

o que leva ao aquecimento da economia e a geração de empregos; contudo se

o devido estímulo à produção não for dado, tem-se altas taxas de inflação e

juros. Em outras palavras, o que de um lado contribuí para o crescimento da

economia e para a desoneração do Sistema Previdenciário, também o torna

deficitário e desequilibrado. Com isso, faz-se necessário levar em consideração

as variações de fatores macroeconômicos específicos que influenciem direta

ou indiretamente o equilíbrio do Sistema Previdenciário brasileiro. 

2.2Previdência e o Estado como garantidor do Bem-estar social

A princípio, Segundo Gremaud (1994), a questão da previdência é uma

questão individual, ou seja, os agentes prevenindo-se contra problemas futuros

formam um fundo de poupança. Porém, existem algumas razões pelas quais o

Estado  deveria  intervir  no  sistema.  Esta  intervenção  se  faz  necessário,

principalmente no estabelecimento compulsório de programas previdenciários

mínimos. As razões encontradas na literatura para esta obrigatoriedade podem
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ser  divididas  em  três  grupos.  O  primeiro  diz  respeito  à  racionalidade  dos

agentes; o segundo trata-se da questão da incerteza, principalmente aquelas

inerentes  ao  contexto  macroeconômico;  e,  por  fim,  o  terceiro  considera  o

caráter assistencialista da previdência.

No que diz respeito ao primeiro grupo, segundo Thompson (2000), os

agentes são míopes ou tem racionalidade limitada de modo que não tem uma

visão  de  longo  prazo,  ou  uma  disciplina  de  poupança  que  lhes  permitam

constituir um fundo razoável para as necessidades da idade avançada. Neste

argumento está contido um forte grau de paternalismo por parte do governo,

que segundo Whitehouse (2000) citado por Tafner (2007), levam as pessoas a

poupar  pouco  não  por  miopia  ou  racionalidade  limitada,  mas  porque  há  a

garantia de um rendimento mínimo oferecido pelo governo, podendo criar um

risco moral no sentido de que alguns membros da sociedade decidirão contar

com o benefício mínimo em lugar de cuidar eles próprios da aposentadoria. As

implicações por parte da não poupança dos agentes e o forte paternalismo do

governo são os sucessivos déficits nas contas previdenciárias, pois o número

de beneficiários supera o número de contribuintes.

Quanto às incertezas, para Thompson (2000), mesmo que os agentes

tenham  completa  racionalidade,  estes  estão  sujeitos  ao  ritmo  futuro  da

atividade econômica, da inflação, dos resultados dos investimentos e de sua

própria longevidade. Nestas circunstâncias, o papel do estado torna-se ainda

mais relevante, uma vez que contribui para diminuir a dificuldade de preparar a

aposentadoria e reduzir os custos da transação, especialmente os ligados à

busca de informações. Para Tafner (2007) as três principais falhas de mercado

que prejudicariam o consumidor, exigindo, portanto, a presença do Estado, são:

a)  ausência  de  oportunidades  de  investimento  relativamente  seguros  em

termos de retorno real; b) ausência de mecanismos para a cobertura de riscos

associados  à  duração  da  vida  e  do  período  laboral;  e  c)  ausência  de  um

mercado estruturado de conversão de pecúlio6 em renda fixa.

No que concerne ao terceiro grupo, este trata o sistema previdenciário

como meio de redistribuição de renda, ou como mecanismo assistencialista,

uma  vez  que  visa  a  conferir  um  padrão  de  vida  mínimo  para  os  idosos,

6 Soma economizada e reservada em dinheiro para uma eventualidade futura.
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independente  de  estes  terem constituído  um fundo  durante  o  período  que

auferiram renda. Esta forma de utilização do sistema previdenciário exige a

presença do governo como agente redistribuidor de renda, normalmente por

meio  de  pisos  e  tetos  impostos  ao  sistema.  Para  Thompson  (2000),  os

programas previdenciários,  se comparados com os programas assistenciais,

têm a vantagem de exercer essa função preservando a dignidade dos idosos.

Para  ele,  para  se  conseguir  a  redistribuição  por  métodos  socialmente

aceitáveis,  exige-se  operação  direta  pelo  governo  ou  um  programa  cujos

parâmetros sejam ditados por normas governamentais.

Para  Tafner  (2007),  a  maioria  dos  países,  ao  adotar  programas de

previdência  estruturados  no  regime  de  repartição,  que  funciona  como

mecanismo de transferência e redistribuição de renda,  abriu  espaço para a

promoção de conflitos  distributivos  de duas naturezas distintas:  a)  conflitos

distributivos intrageracionais, ou seja, entre indivíduos de uma mesma geração,

ao permitir critérios diferenciados de elegibilidade aos benefícios; e, b) conflitos

distributivos intergeracionais, aqueles entre jovens e idosos que disputam entre

si os recursos e os custos de transparência.

2.3Influência de fatores macroeconômicos e estrutura etária sobre 
os agregados previdenciários

Como mencionado, o atual sistema Previdenciário brasileiro tem como

base  de  financiamento,  o  Sistema  de  Repartição  Simples,  onde  as

contribuições  do  trabalhador  na  ativa  são  utilizadas  para  o  pagamento  de

benefícios dos já aposentados. Com base neste sistema, os saldos do sistema

previdenciário brasileiro,  tem como resultado a diferença entre contribuições

arrecadadas e benefícios pagos. Em outras palavras, segundo informações do

Ministério  da Previdência Social  (2012),  o saldo previdenciário  é o valor  da

diferença  entre  a  arrecadação  líquida,  que  são  os  recebimentos  próprios

menos  transferências  a  terceiros  e  benefícios  previdenciários  pagos.  Já  os

benefícios  previdenciários,  correspondem  aos  créditos  emitidos  para

pagamento  dos  benefícios  de  prestação  continuada  que  estão  ativos  nos

cadastros mantidos pela Empresa de Tecnologia e Informações de Previdência

Social  – DATAPREV; ou seja,  incorporam apenas aqueles que efetivamente

estão sendo encaminhados para os órgãos pagadores.
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Dado que a base do sistema previdenciário brasileiro, a arrecadação e

o  repasse  de  renda,  se  influenciam  e  também  sofrem  influência  direta  ou

indireta de fatores macroeconômicos7, estes têm sido usados pela Previdência

Social para calcular e reajustar o valor dos benefícios, determinar o piso e o

teto  de  prestações  pecuniárias,  estabelecer  alterações  no  valor  das

contribuições de segurados, corrigir o valor de débitos de empresas e calcular

valores  associados  às  sentenças  judiciais  (AEPS,  2013).Segundo  trabalhos

apresentados  na  literatura  especializada8,  foram  escolhidos  os  indicadores

macroeconômicos  e  de  estrutura  etária  que,  de  alguma  forma  apresentem

relação com os indicadores financeiros da Previdência Social.

2.3.1 Indicadores Macroeconômicos

Dentre  os  principais  indicadores  macroeconômicos  referenciados,

estão o Produto Interno Bruto (PIB), Taxa de inflação (TI), Taxa de Juros - Selic

(TJ), o valor do salário mínimo (SM), Taxa de Desemprego (TD) e Indicadores

de Taxas Ocupacionais Feminina (TOF), Masculina (TOM) e Informal (TOI).

No que tange ao Produto interno bruto, está é a medida mais ampla da

economia de um país e representa o valor total de mercado de todos os bens e

serviços produzidos num país durante um determinado ano. Em seu cálculo

consideram-se informações de diferentes setores, como agricultura, indústria,

construção civil, transporte, entre outros. Além disso, esse indicador inclui tanto

os gastos do governo quanto os das empresas e famílias e mede também a

riqueza  produzida  pelas  exportações  e  importações  (CHIARINI  e  FARID,

2009).Segundo  Leite  (2010),  o  PIB  apresenta  a  seguinte  relação  com  os

agregados previdenciários,quanto maior é o PIB, maior tende a ser o emprego

formal  ou  informal,  na  região  analisada,  contribuindo  para  o  aumento  da

arrecadação  previdenciária  e  deixando  de  onerá-la  com  o  pagamento  de

seguros-desemprego.

7Estes indicadores referem-se às estatísticas que indicam o estado atual  da economia em
função de um determinado setor e são publicados regularmente em um determinado período
de tempo por agências governamentais ou pelo setor privado (SANTOS, 2011).

8 A exemplo, os trabalhos de Gremaud (2001), Leite (2010) e Santos (2011).
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Em se tratando da inflação que conforme Abreu (1990) se caracteriza

por  altas  persistentes  e  generalizada  dos  preços  dos  bens  de  consumo

duráveis,  não  duráveis,  bens  de  capital,  insumos,  mão de obra  e  recursos

naturais; esta é apontada porBarbosa (1987) como causa da corrosão do valor

real da arrecadação. Ou seja, a existência de um tempo de defasagem entre o

fator gerador e a coleta faz com que a arrecadação real acabe caindo com uma

elevação da taxa de inflação. É o chamado efeito Tanzi9. Em se tratando de

emissão beneficiária, deacordo com a Curva de Phillips, espera-se que o efeito

do aumento da taxa de inflação, implique em uma redução dos mesmos. Isso

acontece porque o aumento a taxa de inflação é um efeitoindireto da redução

na taxa de desemprego e consequentemente gera, redução na demanda por

benefícios ligados ao auxílio desemprego.

No que concerne à taxa de juros básica da economia, sabe-se que está

é fixada pelo Banco Central do país, definida como o custo do dinheiro; ou seja,

o que é cobrado para emprestá-lo e está diretamente relacionada às políticas

monetárias, uma vez que é função da oferta de moeda em relação à demanda.

Segundo Meyerson e colaboradores (2001) citado por Santos (2011), as taxas

de juros ditam os fluxos de investimento numa economia, portanto, quando há

um aumento da mesma, os fluxos tendem a se direcionar para as atividades

remuneradas a juros. Além disso, neste contexto,os custos de se investir em

atividade  produtiva  ficam  mais  altosafetando  negativamente  o  nível  de

emprego, que por sua vez afeta negativamentea arrecadação epositivamente

os benefícios, logo afetaos saldos previdenciários.

No  caso  do  salário  mínimo,  este  se  refere  ao  mais  baixo  valor  de

salário que os empregadores podem legalmente pagar a seus funcionários pelo

tempo  e  esforço  gastos  na  produção  de  bens  e  serviços.  De  acordo  com

Cacciamali  (2005),  o  aumento  do salário  mínimo provoca  uma situação  de

maior  salário  real  e  menor  nível  de  emprego  no  mercado  de  trabalho

regulamentado.  Assim,  um  aumento  no  salário  mínimo  agrava  os  saldos

9O efeito  Tanzi é  um  conceito  de economia desenvolvido  pelo  italiano Vito  Tanzi (1994).  O
Efeito  Tanzi  analisa  a  relação  entre  arrecadação  fiscal  e  taxas  de inflação no  decorrer  do
tempo, estabelecendo o valor da influência da inflação sobre o valor das receitas fiscais.  Vito
Tanzi, identifica uma defasagem (vacatio) entre o fato gerador do tributo (momento tipificado
em lei no qual o tributo deve ser cobrado) e o momento que ele é efetivamente arrecadado pelo
Estado; e afirma que, considerando-se a desvalorização da moeda com qual os tributos são
pagos, quanto maior for a inflação nesse período menor será a arrecadação real do governo
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previdenciários, pois colabora para o aumento do desemprego e do trabalho

informal, pesando contra a arrecadação e a favor dos benefícios. Isto porque,o

desempregado e,  ou  trabalhador  informal,  têm direito  a  receber  benefícios,

mesmo  que  não  tenham  efetivamente  contribuído  para  isso.  Porém,  foi

necessário  usar  a  variável  renda  média  como  proxy10 da  variável  salário-

mínimo,  pois  estanão  pôde  ser  usada  neste  estudo  já  que  seus  dados  só

variam de  ano  a  ano  e  não  conforme  os  demais  dados  da  pesquisa  que

variavam mensalmente.

Quanto ao desemprego11, de acordo com Caetano (2006), este refere-

se  ao desempenho conjuntural  do  emprego,  e  ao  afetar  de  forma direta  a

arrecadação,  haja  vista  que  esta  se  baseia  primordialmente  em  folha  de

pagamentos,  afeta  também,  mesmo  que  indiretamente,  os  saldos

previdenciários.  Portanto,  em  períodos  de  recessão  a  tendência  é  que  se

reduza  o  nível  de  emprego  da  economia  e  aumente  as  solicitações  de

benefícios, tais como o seguro desemprego. Nestas circunstâncias, os saldos

previdenciários são fortemente afetados de forma negativa, ou seja, é provável

que o volume arrecadado diminua e o volume de benefícios aumente de modo

que  os  saldos  reduzam.  Ainda,  destaca-se  que  quanto  ao  sexo  à  taxa  de

ocupação  feminina  (TOF)  corresponde  a  proporção  de  mulheres  ocupadas

sobre o total de pessoas ocupadas de ambos os sexos. Neste caso espera-se

que esse indicador impacte de forma positiva nos agregados previdenciários de

modo a aumentar  a  arrecadação.Todavia,  segundo Wajnman (2007)  o TOF,

que é de extrema importância para se analisar os saldos previdenciários, pode

impactar, em determinada circunstância, negativamente nos saldos. Segundo o

autor, isto pode ocorrer devido ao fato de a expectativa de sobrevida feminina

ser  maior  do que a masculina e o seu tempo de contribuição ser  menor -

justificada pela “dupla jornada de trabalho” - e somado a isso, esse público

apresenta demandas específicas, como o auxílio maternidade. Logo, acabam

10 Às vezes, informações sobre nossa variável explicativa não estão disponíveis por falta de 
estatísticas. Para solucionar problemas como este, pode ser utilizada uma variável “proxy”, que
é uma variável que substituí aproximadamente a que estamos procurando.

11 Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, o desemprego refere-se às
pessoas desempregadas ou desocupadas que não estavam disponíveis para trabalhar, mas
que tomaram alguma providência efetiva para conseguir trabalho nos trinta dias anteriores à
pesquisa.
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por demandar por mais tempo os auxílios e, por outro lado, contribuem por

menor tempo.

No que tange a taxa de ocupação masculina (TOM), da mesma forma

que ocorre com a TOF, refere-se à proporção de homens ocupados sobre o

total de pessoas ocupadas de ambos os sexos. Nesse caso, espera-se uma

relação positiva com a arrecadação, pois quanto maior o número de homens

ocupados,  maior  é  a  arrecadação  e  menor  é  o  valor  emitido.

Novamentesegundo  Wajnman  (2007),  esse  público  também  apresenta

demandas específicas, uma vez que os homens compõem famíliascom maior

número de dependentes se comparado às mulheres, logo são mais frequentes

as  demandas  por  pensões,contribuindo  para  o  aumento  no  número  dos

benefícios, afetando de forma negativa os saldos previdenciários.

Por fim, no que concerne à taxa de ocupação informal (TOI), de acordo

com Moura  (2012)  esta  pode  ser  definida  comoa parcela  de  trabalhadores

empregados que não possuem carteira de trabalho em relação à fração da

soma dos trabalhadores empregados com e sem carteira de trabalho. Desse

modo,  espera-se  que  sua  relação  seja  negativa  no  que  diz  respeito  a

arrecadação previdenciária, uma vez que o desempregado e, ou trabalhador

informal, no longo prazo, tem direito a receber o benefício da aposentadoria,

mesmo que não tenham efetivamente contribuído para isso. Porém segundo

Wanjnman  (2007)  este  fator,  novamente,  em  certas  circunstâncias,  pode

apresentar relação positiva com os benefícios, e a explicação para tal relação

consiste no fato de que no médio prazo as demandas por auxílio desemprego

são reduzidas.

2.3.2 Indicadores de estrutura etária

Quanto ao financiamento, como dito anteriormente, o RGPS adota o

Regime de Repartição Simples, quese baseia na transferência direta de renda

da população ativa para a inativa. Portanto, sua sustentabilidade depende de

uma estrutura demográfica com altas taxas de crescimento da população. Isto,

porque, à medida que o crescimento populacional diminui e a expectativa de
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vida aumenta, a relação contribuintes/beneficiários diminui e o regime se torna

deficitário. 

Dado que atualmente o Brasil passa por uma transição demográfica,

em  que  as  taxas  de  natalidade  vêm  diminuindo  ao  longo  dos  anos  e  a

expectativa de sobrevida tem aumentado significativamente, torna-se de fácil

dedução o porquê do RGPS  vêm diminuindo sua arrecadação e aumentando o

número  de  benefícios  e  em  alguns  momentos  se  encontrar  deficitário,

necessitando de transferências da união para cobrir os saldos. Esta situação

ocorre,  devido  ao fato de a distribuição por  idade influenciar  a  razão entre

idosos  que  demandam  benefícios  e  população  em  idade  ativa  que

contribui.Desse  modo,  espera-se  que,  um  aumento  da  população

economicamente ativa que efetivamente contribuí - aqui chamaremos apenas

por  contribuintes  (CONT)  -  tenha  uma  relação  positiva  com  os  agregados

previdenciários.  Quanto  a  População  Idosa  (ID),  espera-se  uma  relação

negativa com agregados previdenciários.  

2.3.3 Agregados Previdenciários

Os  agregados  previdenciários  foram  baseados  em  um  trabalho

desenvolvido  por  Leite,  Ness  e  Klotze  (2010)  intitulado  Previdência  Social:

fatores  que  explicam  os  resultados  financeiros.  Segundo  esses  autores,  a

emissão previdenciária corresponde aos créditos emitidos para pagamento dos

benefícios de prestação continuada que estão ativos nos cadastros mantidos

pela  Empresa  de  Tecnologia  e  Informações  da  Previdência  Social

(DATAPREV).  Ou  seja,  incorporam apenas  aqueles  que  efetivamente  estão

sendo  encaminhados  para  os  órgãos  pagadores.  Estes  englobam

aposentadorias  por  idade,  tempo  de  contribuição  e  por  invalidez,  auxílios

doença,  reclusão  e  desemprego,  salário-maternidade  e  família  e  demais

benefícios assistenciais.

Já em relação ao indicador de arrecadação previdenciária (ou receitas),

este é constituído de valores arrecadados pela Previdência Social provenientes

da contribuição dos segurados,  por meio de desconto de um percentual  do

salário recebido por eles durante o mês. Por sua vez, o indicador para saldo
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previdenciário refere-se ao valor resultante entre a arrecadação previdenciária

e a emissão de benefícios concedida pela Previdência Social. Logo, trata-se,do

valor da diferença entre a arrecadação líquida (recebimentos próprios menos

transferências a terceiros) e benefícios previdenciários pagos.

2.4  Perspectiva histórica e econômica do RGPS no Brasil

A seguir apresenta-se a análise do RGPS no Brasil considerando uma

perspectiva histórica e econômica no período de janeiro de 2004 a junho de

2013, com vistas a atender ao primeiro objetivo especifico.

2.4.1Antecedentes constitucionais

Em 1974,  com a criação do Ministério  da Previdência e Assistência

Social  (MPAS)  e  o desdobramento do INPS em três  órgãos,  a  Previdência

Social progredia em direção a maior abrangência de sua cobertura. Os novos

órgãos  criados  foram:  i)  o  INPS,  desta  vez  com suas  funções  limitadas  à

administração  e  gestão  de  benefícios  previdenciários  e  assistenciais;  ii)  o

Instituto  de  Administração  da  Previdência  Social  (INAPS),  responsável  pela

gestão  administrativa,  financeira  e  patrimonial  do  sistema;  iii)  o  Instituto

Nacional de Assistência Médica da Previdência Social (INAMPS), responsável

pela  administração  do  Sistema  de  Saúde  Previdenciário.  O  processo

consolidou  em 1977  com a  criação  do  Sistema Nacional  de  Previdência  e

Assistência Social (Sinpas). 

A criação do Sinpas coincidiu com o período de retração da economia

mundial  –  seguidos  choques  do  preço  do  petróleo  e  aumento  das  taxas

internacionais de juros – o qual, embora tenha tido seus reflexos postergados

em função das políticas desenvolvimentistas internas, começaram a apresentar

seus efeitos sobre os programas de proteção social no início da década de

1980.  Vale ressaltar  que a  estrutura  dos mecanismos de proteção vigentes
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apresentava características pró-cíclicas, ou seja,  era fortemente influenciada

pela conjuntura econômica.  Assim, em períodos de crescimento econômico,

tais  como  o  denominado  Milagre  Econômico  da  década  de  1970,  maior

proporção  dos  trabalhadores  contribui  e  são  menores  as  demandas  por

benefícios assistenciais, ao contrário de momentos de conjunturas econômicas

recessivas em que  são maiores  as  demandas  por  benefícios,  enquanto  se

observa  a  retração  do  número  de  contribuintes  em  função  dos  efeitos  da

desaceleração econômica sobre o emprego.

Já em 1988 foi elaborada a nova Constituição sob uma herança cultural

do regime de repartição. Este foi  fruto da ação paternalista do Estado e da

dilapidação das reservas capitalizadas pelas antigas caixas e institutos. Neste

novo contexto, pode-se destacar que a área rural sofreu maior impacto, uma

vez que a  constituição ampliou  benefícios  por  meio  de um salário  mínimo,

reduziu  em cinco anos o  tempo de serviço  para  efeito  de  aposentadoria  e

incorporou milhares  de trabalhadores que nunca haviam contribuído para o

sistema. Como resultado, a previdência social ao ter que arcar com um volume

crescente de gastos, passou a incorrer em déficits, deixando, gradativamente,

de financiar a saúde, que até então era em boa parte custeada pelo repasse da

diferença entre as receitas e despesas da previdência12.Outro ponto relevante é

que o Brasil é um dos poucos países do mundo a adotar a aposentadoria por

tempo  de  serviço,  que  combinada  com  a  possibilidade  de  aposentadoria

proporcional, permitiu que um grande contingente de pessoas se aposentasse

antes dos 50 anos, expondo distorções no sistema. 

Diante dos maiores gastos associados ao envelhecimento gradativo da

população,  com a generosidade da legislação previdenciária,  os sucessivos

governos foram se acomodando a essa situação mediante aumento do valor

das contribuições. Ao final dos anos 1990, o valor das contribuições atingiu a

alíquota  de  20%  para  o  empregador  e  de  8  a  11%  para  o  empregado,

dependendo do nível salarial. Como resultado do aumento desses valorestem-

se a dificuldade crescente de elevar a arrecadação, pois aumenta a propensão

à evasão fiscal. Além disso, a alíquota mais alta onera o custo da mão de obra

e  promove  o  incremento  do  trabalho  informal.  Some-se  ainda  a  queda  da

12 O art. 198 da Constituição Federal previu o financiamento do sistema único de saúde pelo
orçamento da seguridade social das três esferas do poder.
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relação  entre  o  número  de  contribuintes  e  de  beneficiários  da  previdência

social,  fenômeno  mundial  que  decorre  do  envelhecimento  gradativo  das

sociedades, resultante da queda do crescimento da população e do aumento

da expectativa de vida. No Brasil, esse fenômeno foi mais intenso, já que foi

agravado pela possibilidade de as pessoas se aposentarem bem mais cedo do

que em muitos outros países. 

Outro  tema  diretamente  ligado  a  constituição  de  1988  e  ao  déficit

previdenciário  é  o  reajuste  do  salário  mínimo.  Como  se  sabe,  desde  a

promulgação da Constituição Federal de 1988, o salário mínimo tornou-se o

piso  para  os  benefícios  da  seguridade  social.  Isso  significa  que,  a  todo

aumento do salário mínimo, os benefícios previdenciários que se encontram

entre o valor antigo e o novo piso nacional recebem um incremento. Fruto, em

grande  parte,  dos  problemas mencionados,  observou-se  o  agravamento  da

situação da previdência social  nos anos que se seguiram a Constituição de

1988.  Tal  situação  foi  resultado  não  apenas  da  significativa  expansão  da

despesa  previdenciária,  como  também  menor  crescimento  do  PIB  e  do

aumento do desemprego.

2.4.2 A Reforma da Previdência Social Brasileira 

Segundo Vianna (1994),  o processo de reformulação da previdência

social brasileira conduz a março de 1995, quando o texto inicial da reforma foi

encaminhado  pelo  Poder  Executivo  ao  Congresso  Nacional.  Somente  em

novembro de 1998, a proposição foi aprovada e com desfavoráveis alterações

em pontos considerados fundamentais pelo Poder Executivo.

De acordo com Ornélas (1999), inicialmente a coordenada central da

proposta  de  reformulação  da  previdência  brasileira  era  a  unificação  dos

regimes  previdenciários  dos  servidores  públicos  (inclusive  militares)  e  dos

trabalhadores da iniciativa privada e a criação de dois  sistemas gerais:  um

básico  e  unificado,  com  benefícios  limitados  a  valor  inferior  ao  teto  dos

benefícios vigente naquele ano (cerca de três salários mínimos) e operado pelo

regime  de  repartição;  e,  outro  complementar  e  baseado  na  capitalização,
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destinado  a  atender  aqueles  com  remuneração  superior  ao  máximo

estabelecido  no  regime  básico.  Tal  concepção,  baseava-se  em  estudos  e

indicações  de  técnicos  e  instituições  internacionais.  Todavia,  ao  longo  do

processo inicial de análise e discussão da matéria, tal mudança estrutural no

sistema provou ser implausível, seja do ponto de vista político, por influência

dos “lobbies” corporativos, seja do financeiro, pelo elevado custo financeiro da

transição, num ambiente de sérias restrições fiscais.

Assim, pressionado pela perspectiva concreta de déficits orçamentários

crescentes,  o  Governo  de  Fernando  Henrique  Cardoso  encaminhou  ao

Congresso  Nacional,  em  março  de  1995,  uma  proposta  de  reforma  de

previdência social  que buscou o caminho mais factível.  Dentre as principais

modificações destacaram-se: (a) a eliminação da aposentadoria proporcional

como  regra  permanente;  (b)  novas  regras  para  aposentadorias  de

trabalhadores expostos em atividades prejudiciais  à  saúde ou a integridade

física; (c) revogação de aposentadorias especiais de professores universitários;

(d) vinculação das contribuições de empregados e empregadores incidentes

sobre  a  folha  de  salários  exclusivamente  ao  pagamento  de  benefícios

previdenciários;  (e)  mudança  de  cálculo  do  valor  do  benefício  da

aposentadoria.

2.4.3 O RGPS pós-reforma da Previdência (2004-2013)

Em 2004, passados seis anos da aprovação da proposta de reforma,

foi  possível  apontar  alguns  reflexos  sobre  o  RGPS:  redução  da  taxa  de

crescimento  do  déficit,  elevação  da  idade  média  de  concessão  da

aposentadoria, queda na taxa de crescimento das aposentadorias emitidas e

diminuição  do  valor  médio  das  aposentadorias  por  tempo  de  contribuição.

Segundo dados do Informe da Previdência Social  (Brasil,  2004b, p.4), entre

1995 e 1998, o déficit do RGPS passou de R$ 0,5 bilhão para R$ 11,3 bilhões,

com um aumento de 2.160,00%, já de 1999 a 2003, o déficit elevou-se de R$

14,2 bilhões para 27,0 bilhões, com um crescimento de 90,14%. Ou seja, a

velocidade do crescimento  do  déficit  caiu  significativamente  na vigência  da

Emenda Constitucional n° 20, que aprovou a reforma previdenciária.
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A  idade  média  de  concessão  da  aposentadoria  por  tempo  de

contribuição entre 1998 e 1999 subiu de 48,9 anos para 52,0 anos. Em 2000,

“(...)  considerando-se  os  benefícios  concedidos  de  acordo  com  a  lei  n°

9.876/99, a idade média chega a 54,5 anos; ou seja, um crescimento de 5,6

anos na média etária da aposentadoria por tempo de contribuição em relação a

1988” (Brasil,  2001, p.5). Esse fato mostra o impacto da introdução do fator

previdenciário, que causa a extensão do período contributivo dos segurados,

afetando  positivamente  as  receitas  do  RGPS.  Pelo  lado  da  despesa,  a

ampliação  do  período  contributivo  reduz  o  tempo  pelo  qual  o  segurado

receberá  o  benefício  da  aposentadoria.  Em  outras  palavras,  o  segurado

contribui por um período maior e recebe por um período menor.

Segundo Amaro (2004, p.19), a reforma também foi responsável pela

queda  na  taxa  anual  de  crescimento  das  aposentadorias  por  tempo  de

contribuição. Para se ter ideia entre 1998 e 2002, essa taxa diminuiu de 4,5%

para 1,7%. Outra consequência da reforma foi a queda no valor médio real das

aposentadorias por tempo de contribuição, que baixou de R$ 913,24 em 1999

para R$ 885,63 em 2003 (Brasil, 2004b, p.2). 

Apesar desses fatores demonstrar ajuste no RGPS, ainda persiste uma

situação  de  desequilíbrio  entre  a  receita  proveniente  das  contribuições

previdenciárias e as despesas dos benefícios pagos. A seção seguinte tratou

de analisar  empiricamente os fatores macroeconômicos e de estrutura etária

que mais afetam o resultado agregado do RGPS.
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3. Metodologia

Nesta seção, apresentam-se os modelos analíticos a serem usados na

presente pesquisa, os procedimentos de estimação econométrica, bem como a

descrição  e  fonte  de  dados.  Destaca-se  que  a  seleção  dos  indicadores

macroeconômicos e os demográficos tomou como base a revisão de literatura,

que  tratou  de  analisar  a  questão previdenciária.  Com base nisso,  a  seguir

apresentam-se os modelos empíricos a serem analisados no trabalho.

3.1Modelos  econométricos  para  análise  dos  agregados
previdenciários

Vale ressaltar que a modelagem é feita em três etapas, um modelo para

a emissão previdenciária, um para arrecadação e outro modelo para a variável

saldo previdenciário.  Lembrando que a variável  saldo é a diferença entre a

arrecadação e a emissão previdenciária.

3.1.1 Modelo analítico para Emissão Previdenciária

Nesta  seção,  apresenta-se  o  modelo  empírico  para  o  estudo  das

relações entre fatores macroeconômicos e demográficos sobre a emissão dos

benefícios previdenciários, como especificado na equação (1)

log VEt=α0+α1log TOI t+α2 log CONT t+α3 I t+α4 logTOM t+α5log TOF t+α6 log IDt+α7 log TJ t+α8 log PIB t+α9log RM t+μ t(1)
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Onde: 

log VEt  - é o logaritmo do valor emitidoem reais;

log TOI t - éo logaritmo da taxa de ocupação informal em porcentagem; 

log CONT t - é o logaritmo da população contribuinte;

I t - é a taxa de inflação em porcentagem;

log TOM t  - é o logaritmo da taxa de ocupação masculina em porcentagem;

log TOF t  - é o logaritmo da taxa de ocupação feminina em porcentagem; 

log IDt -  é  o  logaritmo  da  população  idosa  que  demanda  o  benefício  da

aposentadoria; 

log TJ t - é o logaritmo da taxa de juros em porcentagem;

log PIBt - é o logaritmo do PIB em reais;

log RM t -é  o  logaritmo  do  valor  do  rendimento  médio  pago  a  população

ocupada em reais;

μ t - é o erro aleatório e  α  são os parâmetros a serem estimados.

Quanto às relações entre as estimativas da Equação (1) e as emissões

previdenciárias,  espera-se  obter  as  seguintes  interpretações,  conforme  a

Tabela (1).

Tabela 1- Sinais que se espera obter para os parâmetros do modelo para valor
emitido (VE).

InterpretaçãoSinais esperados

Um amento  nas  variáveis  que  acompanham esses
parâmetros provocará impacto positivo nas emissões
previdenciárias,  ou  seja,  uma  variação  positiva
dessas  variáveis  aumentará  a  demanda  e  o  valor
emitido em benefícios. 

α 6, α 7, α 9> 0

Um aumento nas variáveis que acompanham esses
parâmetros  provocará  um  impacto  negativo  nas
emissões  previdenciárias,  ou  seja,  uma  variação
positiva nesses parâmetros reduzirá a demanda e o
valor emitido em benefícios.

α 2, α 3, α 8< 0

Um  aumento  nesses  parâmetros  pode  impactar
positivamente  ou  negativamente  nas  emissões
previdenciárias, isto é, aumentando ou diminuindo a

α 1, α 4, α 5> ou
< 0
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demanda e o valor emitido em benefícios.

Fonte: Elaboração própria com base no referencial teórico.

3.1.2 Modelo analítico para arrecadação previdenciária

Nesta parte, apresenta-se o modelo empírico para o estudo das relações

entre  fatores  macroeconômicos  e  demográficos  sobre  a  arrecadação

previdenciárias, como especificado na Equação (2).

log VAt=β 0+β1log CONT t+β 2 I t+β3 logTOM t+β 4log TOF t+β5 logTJ t+β6 log IDt+β7 log PIB t+β8 log RM t+β9 log TDt+εt(2)

Onde: 

log VAt - é o logaritmo do valor arrecadadoem reais;

log CONT t - é o logaritmo da população contribuinte;

I t - é a taxa de inflação em porcentagem;

log TOM t - é o logaritmo da taxa de ocupação masculina em porcentagem;

log TOF t - é o logaritmo da taxa de ocupação feminina em porcentagem; 

log TJ t -é o logaritmo da taxa de juros em porcentagem;

log IDt -  é  o  logaritmo  da  população  idosa  que  demanda  o  benefício  da

aposentadoria; 

log PIBt  - é o logaritmo do PIB em reais;

log RM t  -  é o logaritmo do valor do rendimento médio pago a população

ocupada em reais;

log TDt  - é o logaritmo da taxa de desemprego em porcentagem;

ε t é o erro aleatório e β são os parâmetros a serem estimados.

Quanto às relações entre as estimativas da Equação (2) e a arrecadação

previdenciária (VA), espera-se as seguintes interpretações, conforme a Tabela

(2).

Tabela  2-  Sinais  que  se  espera  obter  para  os  parâmetros  do  modelo  de
arrecadação previdenciária (VA).

InterpretaçõesSinais esperados
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Um  amento  nesses  parâmetros
provocará  impacto  positivo  nas
arrecadações  previdenciárias,  ou  seja,
uma  variação  positiva  nesses
parâmetros  aumentará  a  receita
previdenciária.

β 1, β 3, β 4, β
7> 0

Um  aumento  nesses  parâmetros
provocará  um  impacto  negativo  nas
arrecadações  previdenciárias,  ou  seja,
uma  variação  positiva  nesses
parâmetros  reduzirá  a  receita
beneficiária.

β 2, β 5, β 6, β8, β 9 < 0
Fonte: Elaboração própria com base no referencial teórico.

3.1.3 Modelo Analítico para Saldos Previdenciários

Por fim, nesta parte, apresenta-se o modelo empírico para o estudo das

relações  entre  fatores  macroeconômicos  e  demográficos  sobre  os  saldos

previdenciários, conforme especificado na equação (3).

SP t=γ0+γ1 logVAt+γ2 logVE t+ϑt (3)

Onde:

SP t - é o valor dos saldos previdenciários em reais;

log VAt - é o logarítimo do valor arrecadado em reais;

log VEt  - é o logarítimo do valor emitido em reais;

ϑt  - é o erro aleatório e γ são os parâmetros a serem estimados

Quanto às relações entre as estimativas da Equação (3) e os saldos

previdenciários, espera-se as seguintes interpretações, conforme a Tabela (3).

Tabela  3-  Sinais  que  se  espera  obter  para  os  parâmetros  do  modelo
especificado para Saldos Previdenciários (SP)

InterpretaçõesSinais esperados

Um aumento nesse parâmetro implica em relação
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positiva nos Saldos Previdenciários. Ou seja, dado
que  o  sistema atualmente  se  encontra  deficitário,
um aumento no γ 1 reduz o déficit do sistema.

γ 1 >0

Um aumento no parâmetro γ 2 implica em relação
negativa  nos  Saldos  Previdenciários.  Ou  seja,
colabora para o aumento do déficit.γ 2 < 0

Fonte: Elaborado pela autora com base no referencial teórico.

3.2 Procedimentos de estimação dos modelos analíticos

A seguir apresenta-se um esquema na Figura (1) com a descrição

das  etapas  a  serem  seguidas  para  a  estimação  dos  modelos

econométricos para valor emitido (VE), valor arrecadado (VA) e saldos

previdenciários (SP).

Figura  1-  Esquema  dos  procedimentos  econométricos  para  análise  dos
agregados previdenciários e os seus determinantes. 

Fonte: Elaboração própria.

Para estimar os modelos econométricos descritos anteriormente, torna-

se necessário, em um primeiro momento analisar o comportamento das séries

coletadas, através da análise gráfica e dos testes de estacionariedade. Apartir

dessa análise, será decidido o modelo mais adequado à estimação das séries,

além de verificados seus pressupostos básicos e os ajustes do modelo. A etapa
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final  consiste  da  estimação  dos  modelos  selecionados  e  da  análise  dos

resultados.

3.2.1 Análise da Estacionariedade

Toda  análise  econométrica  envolve  uma  série  de

procedimentossequenciais que devem ser realizados como forma de garantir

veracidade  para  os  resultados  obtidos.  Quando  a  análise  utiliza  dados  de

séries temporais,  é  necessário  conhecer  o comportamento dessas variáveis

como  etapa  inicial  aos  procedimentos  a  serem  utilizados,  uma  vez  que

segundo  Moretin  e  Toloi  (2004),  uma  série  temporal  é  uma  coleção  de

observações  feitas  sequencialmente  ao  longo  do  tempo,  sendo  que  a

característica  mais  importante  deste  tipo  de  dados  é  que  as  observações

vizinhas  são  dependentes  e  o  interesse  é  justamente  em  modelar  tal

dependência. 

Portanto,  a  análise  de  série  temporal  consiste  no  uso  de  técnicas

estatísticas para identificar padrão de comportamento de dados cronológicos e

ajustar modelos para previsão. O propósito é estudar a dinâmica ou a estrutura

temporal dos dados desenvolvendo modelos capazes de interpretar, prever e

testar  hipóteses  referentes  aos  dados  econômicos.  Neste  sentido,  segundo

Margarido e Anefalos (1999), na abordagem moderna da econometria, séries

temporais são consideradas como realização de um processo estocástico e o

conhecimento do seu comportamento torna-se importante para a modelagem

econométrica.

Ainda  em  relação  ao  comportamento  da  série,  especificamente,  em

relação  à  estacionariedade,  Bueno  (2008)  afirma  que  uma  série  pode  ser

estacionária  ou  não,  da  mesma forma,  podem ser  também estocásticas  ou

determinísticas13. Segundo Cirino e Lima (2006) citando Margarido e Anefalos

(1999), existem vários testes formais para verificar a estacionariedade de uma

série, entre eles, podem se citar: Dickey-Fuller, teste Dickey-Fuller Aumentado,

teste Phillips-Perron, teste KPSS, teste DF-GLS, testes de raiz unitária com

13 Dado que o comportamento de uma série, como a questão da estacionariedade, não é o
foco central desta pesquisa, não coube aqui explicações mais detalhas a cerca deste tema.
Todavia, sugere-se como leitura para este entendimento os seguintes autores: Moretin e Toli
(2004) e Bueno (2008).
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quebra estrutural, teste Hegey para raízes sazonais, entre outros.  No presente

estudo, aestacionariedade das séries foram tratadas por meio dos testes ADF e

KPSS.

3.2.2 Teste ADF e KPSS

A primeira etapa consiste em verificar a condição de estacionariedade

das  séries  temporais,  cujo  objetivo  é  verificar  a  presença  ou  não  de  raiz

unitária. Segundo Gujarati (2000) um processo estocástico é estacionário se

suas médias e variâncias forem constantes ao longo do tempo, e o valor da

covariância entre os dois períodos de tempo depende apenas da distância ou

defasagem entre esses dois períodos, e não do período de tempo efetivo em

que a covariância é calculada. Um dos testes mais utilizados na literatura é o

teste  ArgmentedDickey-Fuller– ADF (1979),  que considera na hipótese nula

(H0) a presença de raiz unitária ou não estacionariedade da série. De outra

forma,  temos  que  seH0 :  ρ  =  0,  existe  raiz  unitária,  ou  seja,  série  é  não

estacionária. Agora se,H1 : ρ < 0, a série é estacionária

Matematicamente, o teste ADF é expresso pela especificação definida

em (4):

ΔY t=α+β t+ηy t−1+∑
i=1

p−1

γi Δ y t−1+μ (4)

onde λi=− ∑
j=i+1

p

ρ j

Como um teste alternativo para confirmar os resultados expressos no

teste anterior, utilizou-se o teste Kwaiatkowski, Phillips, Schmidt and Shi–KPSS

(1972), que tem as hipóteses ao contrário dos testes usuais. Ou seja, para este

teste  ahipótese  nula  correspondeà  estacionariedade  da  série  temporal  e  a

hipótese  alternativa  como  não  estacionária.  Dessa  forma,  de  acordo  com

Maddalla (1992), se o teste usual rejeitar a hipótese nula e o teste de análise

confirmatória não, se tem a confirmação da estacionariedade da série temporal.
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Após analisar o comportamento das séries via testes formais de raiz

unitária, a próxima etapa do processo de estimação consistiu em definir quais

métodos  deveriam  ser  aplicados.   Para  obter  os  parâmetros  dos  modelos

empíricos definidos para a análise dos agregados previdenciários (VE, VA e

SP), foram utilizadas duas abordagens econométricas: modelo de regressão

múltipla com o uso dos métodos de mínimos quadrados ordinários - MQO e

modelos aplicados a séries temporais não estacionárias, que são os modelos

vetorias de correção de erros- VEC. 

3.3 Método dos Mínimos Quadrados Ordinários (MQO)

Hair et al (2009) afirmam que "a análise de regressão múltipla é uma

técnica estatística que pode ser usada para analisar a relação entre uma única

variável dependente e múltiplas variáveis independentes (preditoras)". Com a

regressão  é  possível  estimar  o  grau  de  associação  entre  Y,  variável

dependente e Xi, conjunto de variáveis independentes (explicativas). O objetivo

é resumir a correlação entre Xi e Y em termos da direção (positiva ou negativa)

e  magnitude  (fraca  ou  forte)  dessa  associação.  Mais  especificamente,  é

possível utilizar as variáveis independentes para predizer os valores da variável

dependente.  Em  regressões  multivariadas  –  compostas  de  mais  de  uma

variável independente – é possível também identificar a contribuição de cada

variável independente sobre a capacidade preditiva do modelo como um todo.

A análise de regressão múltipla, geralmente, é abordada por meio da

aplicação do método de mínimos quadrados ordinários – MQO. Tecnicamente,

dizer  que  o  modelo  é  ajustado  utilizando  a  forma  funcional  de  mínimos

quadrados  ordinários  significa  que  uma  reta  que  minimiza  a  soma  dos

quadrados dos resíduos será utilizada para resumir a relação linear entre Y e Xi

(Krueger e Lewis-Beck, 2008) citado por Santos (2011).

Todavia, a aplicação do MQO requer que o modelo especificado atenda

a  uma  série  de  pressupostos.  Diferentes  autores  apresentam pressupostos

distintos que precisam ser satisfeitos para que a análise de regressão via MQO

possa  ser  adequadamente  utilizada,  produzindo  o  Melhor  Estimador  Linear

Não-Viesado  (MELNV).  Por  exemplo,  Lewis-Beck  (1980)  e  Kennedy  (2009)

citado por  Santos (2011)  elencam os seguintes pressupostos:  (1)  a  relação

entre a variável dependente e as variáveis independentes deve ser linear; (2)
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as variáveis foram medidas adequadamente, ou seja, assume-se que não há

erro sistemático de mensuração; (3) a expectativa da média do termo de erro é

igual a zero; (4) homocedasticidade, ou seja, a variância do termo de erro é

constante para os diferentes valores da variável independente; (5) ausência de

autocorrelação, isto é , os termos de erros são independentes entre si; (6) a

variável independente não deve ser correlacionada com o termo de erro; (7)

nenhuma variável teoricamente relevante para explicar Y foi deixada de fora do

modelo e nenhuma variável irrelevante para explicar Y foi incluída no modelo;

(8)  as variáveis  independentes não apresentam alta  correlação,  o  chamado

pressuposto da não multicolinearidade; (9) assume-se que o termo de erro tem

uma distribuição normal e (10) há uma adequada proporção entre o número de

casos e o número de parâmetros estimados.

Portanto,  é  importante  que  o  modelo  especificado,  atenda  aos

pressupostos mencionados acima, pois o não atendimento dos mesmos implica

em estimativas de MQO viesadas e, que, portanto, não são úteis para se fazer

inferências estatísticas. Então, caso o modelo especificado na Equação (1), por

exemplo,  viole  alguns  dos  pressupostos,  serão  necessárias  medidas  que

possam corrigir tais problemas, como aumentar o tamanho da amostra se for

possível; retirar variáveis irrelevantes do modelo (principalmente as com maior

grau de colinearidade entre si); na presença de séries não estacionárias em

nível  trocar  o método de estimação e usar  modelos aplicados à análise de

séries temporais como os modelos VEC.

3.3.1Verificação  dos  pressupostos  básicos:  a  questão  da
multicolinearidade

Segundo  Gujarati  (2000),  o  termo  multicolinearidade,  designa  a

existência de uma relação “perfeita” ou exaltada entre algumas ou todas as

variáveis explanatórias de um modelo de regressão. Em sua maioria, os dados

utilizados para estimar relações econômicas são não experimentais e podem

ser  influenciados  pela  presença  de  multicolinearidade.  Como  consequência

tem-se  o  aumento  da  variância  da  estimativa  e,  portanto,  do  erro-padrão.

Assim, o valor da estatística t reduz-se, às vezes, a hipótese de nulidade pode

ser aceita, quando deveria ser rejeitada. Desse modo, grandes desvios padrão
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para  os  estimadores  de mínimos quadrados implicam em alta  variabilidade

amostral, instabilidade dos coeficientes em relação a pequenas variações na

amostra ou na especificação do modelo, intervalos de estimação dilatados e

informações relativamente imprecisas proporcionadas pelos dados amostrais

sobre os parâmetros. Esse resultado pode ocorrer mesmo diante de R2  ou F

elevados, que são parâmetros de ajustamento do modelo, o que sinaliza que

as variáveis colineares não proporcionaram informação suficiente para estimar

seus efeitos separados, ainda que a teoria econômica indique sua importância

na relação. 

Uma das formas de detectar relações colineares é utilizar o coeficiente

de correlação amostral entre os pares de variáveis explicativas, com a restrição

de que as relações de multicolinearidade pode envolver mais de duas variáveis

explicativas, o que pode ser difícil de detectar mediante o uso de correlações

aos  pares.  Um  processo  alternativo,  consiste  em  estimar  as  chamadas

regressões  auxiliares,  nas  quais,  combina-se  cada  uma  das  variáveis

explicativas com as demais variáveis.  Se dessas estimativas resultarem um

valor R2 elevado, acima de 0,80, a implicação é de que grande parteda variação

da  variável  explicativa  tomada  como  variável  resposta,é  explicada  pela

variação das demais variáveis. 

As  medidas  corretivas  adotadas  para  resolver  o  problema  da

multicolinearidade, consiste em:

i) Aumentar  o  tamanho  da  amostra  com  novas  observações

especialmente  planejadas,  visando  corrigir  eventuais

dependências que foram verificadas entre as variáveis do modelo.

Todavia, essa recomendação nem sempre é aplicável, dado os

custos adicionais ou possíveis restrições técnicas que relacionam

as variáveis explicativas.

ii) Recorrer a testes mais robustos como a análise de componentes

principais, a fim de que possa ser investigada a contribuição de

cada variável no modelo, o que poderá sugerir a eliminação de

variáveis.
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3.3.2Verificação  dos  pressupostos  básicos:  a  questão  da
heterocedasticidade

É desejável que a variância dos resíduos ε ij gerados pela estimação

de  um  modelo,  seja  constante.  Se  isso  ocorre,  o  pressuposto  da

homocedasticidade é satisfeito.  Nesse caso,  var( ε ij)  =  σ 2,  onde σ  é

uma  constante.  A  violação  desse  pressuposto  é  conhecida  como

heterocedasticidade, que, evidentemente, se refere ao fato de a variância ε i

não ser constante, isto é, var( ε i) = σ 2
i, ou seja, var( ε i)  ≠ σ 2

.  Dados

em séries temporais geralmente apresentam, variância do erro não constante.

Isso  ocorre  quando um choque ou variação externa criam maior  ou  menor

incerteza sobre a variável dependente.

Segundo  Gujarati  (2006),existem  algumas  razões  que  podem  ser

destacadas para justificar essas possíveis variações da variância do termo de

erro: i) os modelos de aprendizagem pelo erro, indicando que ao cometerem

erros as pessoas aprendem com os mesmos, tornando-as com o tempo menos

propicias a errar novamente, logo diminuindo seus erros; ii) o melhoramento

das técnicas de coletas de dados, tendem a diminuir a variância do erro; iii)

heterocedasticidade também pode ocorrer de dados discrepantes, outliers, que

são observações muito  diferentes  das demais  de  suas amostra,  tanto  para

maior quanto para menor; iv) outra fonte de heterocedasticidade ocorre quando

se viola a premissa do modelo de regressão linear clássico, de que o modelo

de regressão deve estar corretamente especificado. 

Ainda  de  acordo  com  Gujarati  (2006),  as  estimativas  de  MQO  na

presença  de  heterocedasticidadepodem  gerar  conclusões  ou  inferências

erradas,  pois  tem-se:  i)  estimativas  não  verdadeiramente  BLUE;  ii)  pouca

confiabilidade dos intervalos  de  confiança;  e,  iii)  os  testes  t  e  F  não  terão

validade para  inferências.  Desse modo,  torna-se  necessário  a  detecção do

problema  e  correção  a  fim  de  obter  resultados  confiáveis.  A detecção  da

heterocedasticidade se subdivide em métodos informais e métodos formais. Os

métodos informais são constituídos de dois procedimentos: i)  a natureza do

problema, geralmente envolvendo a utilização de dados de corte transversal,

como por exemplo, os gastos de investimento em relação às vendas, às taxas

de  juros  etc.,  nesse  caso,  espera-se  encontrar  heterocedasticidade  se  a
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amostra  for  composta  de  empresas  de  vários  tamanhos;  ii)  método  dos

gráficos,  que  permite  analisar  se  o  valor  médio  estimado  da  variável

dependente  se  relaciona  sistematicamente  com  os  resíduos  elevados  ao

quadrado.  Quanto aos métodos formais,  tem-se os testes de Park,  Glejser,

Goldfeld-Quandt,  Breusch-Pagan-Godfrey,  e  o  teste  geral  de  White.  Esses

testes baseiam-se no estudo dos resíduos da regressão. A hipótese nula a ser

testada  é  de  homocedasticidade  contra  a  hipótese  alternativa  de

heterocedasticidade. 

No que diz respeito aos procedimentos de correção, é necessário saber

se  a  variância  é  conhecida,  pois  é  a  partir  desta  informação  que  se  deve

escolher o melhor método para correção. Para casos em que a variância é

conhecida, geralmente o método utilizado é a aplicação do Método de Mínimos

Quadrados  Ponderados,  MQP.  Para  o  caso  onde  está  informação  não  é

conhecida, é comum a utilização do procedimento de correção proposto por

White que permite corrigir os erros-padrão da regressão.

3.3.3Verificação  dos  pressupostos  básicos:  a  questão  da
autocorrelação

Nos  modelos  de  regressão  linear  múltipla  assume-se  que  os

componentes  do  erro  aleatório  ε i  são  variáveis  aleatórias  não

correlacionadas.  No  entanto,  muitas  aplicações  de  análise  de  regressão,

principalmente em economia, envolvem dados para os quais essa suposição

não é válida. Quando isso ocorre significa que as variáveis explicativas e a

variável  resposta são dependentes do tempo, o que gera uma estrutura de

correlação entre os termos de erro do modelo.

Quando  os  resíduos  são  autocorrelacionados,  as  estimativas  de

mínimos  quadrados  ordinários  dos  parâmetros  não  apresentam  variância

mínima, além de seus erros-padrão serem viesados, o que conduz a testes e

intervalos de confiança incorretos. Na autocorrelação positiva, os erros-padrão

são  subestimados  e,  consequentemente,  os  valores  da  estatística  t

superestimados.  Ao contrário,  quando há autocorrelação negativa,  os erros-

padrão são superestimados e, consequentemente, os valores da estatística t,

subestimados.
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As  fontes  de  autocorrelação  estão  ligadas  a  omissão  de  variáveis

explicativas; má especificação da forma matemática e do erro aleatório, além

de  ajustes  imperfeitos  de  séries  estatísticas.  Isso  porque,  as  variáveis

econômicas tendem a ser autocorrelacionadas. Assim, a omissão de uma ou

mais variáveis explicativas refletirá, obviamente, no termo residual ε t , cujos

valores tendem a ser autocorrelacionados entre si.

Dentre os procedimentos estatísticos existentes para determinar se os

termos de erro são não-correlacionados, está o teste Durbin - Watsone o teste

de Godfrey.  O teste de Durbin - Watsonconsidera que os dados são gerados

pelo seguinte  modelo autorregressivo de 10  ordem,  conforme explicitado na

Equação (6).

y t=β1+β2 x t 2+…+βk xtk+εt t=1,2 , …, n                   (6)

Os  termos  de  erro  ε t são  gerados  de  acordo  com  a  equação

ε t= ρε t−1+wt onde | ρ|<1 é denominado de parâmetro de autocorrelação e

w t são variáveis aleatórias ~  N (0 , σ2) .  Se  ρ=0 ,então  ε t=wt o que

significa  que  os  erros  não  são  correlacionados  e  o  modelo  em  análise  é

apropriado.  Se  ρ<0 ,  diz-se  que  a  autocorrelação  é  negativa,  embora

situações desse tipo sejam pouco frequentes.

Quanto ao teste de Godfrey, este consiste em inicialmente regredir a

seguinte Equação (7).

Y t=b0+b1 X t+b2 et−1+b3 e t−2+…+bk e t−m+v t (7)

onde: et-1 = 0, e1, e2, …, en-1;   et-1 = 0, 0, e1, e2, …, en-2;   et-m= 0, 0, 0, …, en-p-1, en-p

O  teste  de  significância  em  termos  dos  resíduos  defasados  serve,

também, como diagnóstico da autocorrelação serial, na medida em que revela

ou não a existência de relação significativa entre Yt e os resíduos et.

3.4Especificação  do  Modelo: Modelos  vetoriais  de  correção  de
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erros

Segundo Morettin (2008), a evidência de autocorrelação nos resíduos

leva  ao  emprego  de  modelos  do  tipo  Vetor  Autorregressivo  (VAR).  Esses

modelos  mensuram  relações  lineares  entre  cada  variável  e  os  valores

defasados dela própria e das demais variáveis.Conforme Hamilton (1994), a

estimação  de  sistemas  de  equações,  por  meio  do  modelo  VAR,  busca

determinar os resultados de choques, ou seja, mudanças de comportamento

em uma das variáveis, considerando os efeitos do sistema de equações como

um  todo.Para  fins  de  análise,  considere  um  sistema  com  p  variáveis

independentes e relacionadas por uma memória autorregressiva, tal como se

encontra descrito na Equação (8).

Bx t=Γ 0+Γ 1 xt−1+Γ 2 x t−2+…+Γ p xt− p+e t(8)

Para obter a forma padrão dos modelos VAR, multiplica-se a Equação

(8) por B-1, logo, tem-se a Equação (9).

B−1 Bx t=B−1 Γ 0+B−1 Γ 1 x t−1+B−1 Γ 2 x t−2+…+B−1 Γ p x t− p+εt(9)

A partir da Equação (9) é possível obter a forma VAR (p) padrão, dada

pela Equação (10).

x t=A0+A1 xt−1+A2 x t−2+…+Ap x t−p+εt (10)

A equação (10) também pode ser apresentada na sua forma reduzida

como na Equação (11).

x t=A0+Ai∑
i−1

p

x t−1+εt (11)
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Sendo que xt é  o  vetor  das variáveis  em estudo,  A0 é  a  matriz  de

interceptos e Ai, i=1,2,..,p são matrizes com os termos das equações, εt são os

erros não correlacionados, com média zero e variância constante. Ainda,  εt é

um vetor de inovações (“choques”) não esperadas nas variáveis em estudo.

Na construção do modelo VAR, é importante a identificação do número

de defasagens a serem incluídas no modelo. Enders (1995) citado por Santos

(2011) destaca a preocupação quanto à especificação correta do modelo, no

que tange ao número de defasagens e à forma funcional do modelo. Assim, o

cuidado com o número de defasagens é de grande relevância, uma vez que

interfere no número de graus de liberdade das estimações.

Para  determinar  a  ordem  de  defasagens  e,  consequentemente,

escolher o melhor modelo, utilizou-se os critérios de informações multivariadas

como  em  Burnquist  e  Bacchi  (2001)  citado  por  Santos  (2011),  em  que  o

número de defasagens indicado foi  obtido pelo maior número de critérios, a

saber, o teste estatístico sequencial modificado (LR), o erro final de previsão

(FPE), o critério de Akaike (AIC), o critério de Schwarz (SIC) e Hannan-Quinn

(HQ).

Uma vez definido o número de defasagens incluídas no modelo VAR,

pôde-se estimar um modelo para representar esse conjunto de variáveis em

estudo,  além  de  avaliar  as  relações  de  curto  prazo  entre  as  variáveis  do

conjunto. Cabe ainda ressaltar que um pressuposto básico para modelagem é

a condição de estacionariedade das séries do conjunto de dados. Além disso,

os  modelosvetoriaisautorregressivos  seguem  algumas  etapas  na  sua

construção.  As  etapas  da  modelagem  estão  descritas  nas  seções

subsequentes.

3.4.1Ordenameno  das  variáveis  do  modelo  VAR:  análise
daCausalidade de Granger

Para Granger (1969) citado por Santos (2011), uma variável X causa Y

se a inclusão de valores passados de X num conjunto de informações que

inclua duas variáveis contribui para melhorar a previsão da variável Y. Caso

contrário,  se  os  valores  passados  de  X  não  contribuem  para  melhorar  a

previsão de Y, diz-se que X não causa Y.
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O método de Engle e Granger (1987) ciado por Santos (2011), modifica

o teste padrão de causalidade de Granger na medida em que incorpora um

possível efeito de longo prazo numa análise de curto prazo, o que é a essência

da análise de cointegração.Segundo Carneiro (2010), em termos mais formais,

para  testar  causalidade,quando  as  variáveis  são  cointegradas,  usam-se  as

equações definidas nas Equações (12) e (13):

ΔY t=α1,0+Σ i β1 , i ΔY t−i+Σ i ϕ1 ,i Δ X t−i+λ1 εt−1+μt(12)

Δ X t=α2,0+Σ i β 2 ,i ΔY t−i+Σ i ϕ2 ,i Δ X t−i+ λ1 ν t−1+V t(13)

Em que µ e V são resíduos, e εt-1  e vt-1  são os valores defasados dos

resíduos dos seguintes vetores de cointegraçãoYt = τ1Xt + µt e Xt = τ2Yt + Vt.Os

resultados possíveis do Teste de Causalidade de Granger são os seguintes:

i) Causalidade  unidirecional  de  X  para  Y  ou  de  Y  para  X,  se  as

variáveis possuem pelo menos uma causa em comum;

ii) Causalidade bidirecional de X para Y e de Y para X, quando existem

tendências comuns que afetam as duas variáveis;

iii) Ausência  de  causalidade,  quando  as  variáveis  X  e  Y  são

independentes, ou seja,não existe uma relação de causalidade.

A causalidade  é  obtida  com  o  intuito  de  verificar  as  relações  pré-

existentes entre as variáveis do conjunto de dados e avaliar a ordenação das

variáveis no modelo de vetores de correção de erros. Com isso, evita-se erros

de modelagem devido ao caráter ateórico do modelo VAR, que não traz uma

definição quanto ao ordenamento das variáveis.

3.4.2  Identificação  de  relações  de  logo  prazo  entre  as
variáveis: teste de Cointegração

Um dos pressupostos básicos para se aplicar o modelo VAR é que as

variáveis  sejam  todas  estacionárias  em  nível.  Contudo,  sabe-se  que  a

maiorparte das variáveis econômicas não apresenta esta característica e, neste

caso, um dos modelos mais utilizados é o modelo vetorial de correção de erros
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(VEC). Entretanto, a aplicação deste modelo está condicionada à existência de

relação de longo prazo entre as variáveis em análise.

Para  identificar  a  existência  de  relações  de  longo  prazo  entre  as

variáveis  do  modelo  especificado,  utilizou-se  a  análise  de  cointegração.

Segundo Samohly; Dantas (1998), considere duas séries não considere duas

séries não estocásticas Yt e Xt, as quais serão integradas de mesma ordem

I(d), sendo d>0, elas serão cointegradas se existir alguma combinação linear

entre Yt e Xt, tal como definido na Equação (14).

U t=d 1Y t+d 2 X t                    (14)

em que,Ut = erro no tempo, que é integrado de ordem b, I(b), e b < d;X t e Yt são

cointegradas de ordem (d, b). Em termos conceituais, significa dizer que Y te

Xt(ou mais variáveis) possuem tendências comuns de longo prazo.

O teste  de  cointegração  e  a  estimativa  dos  vetores  de  cointegração

podem ser feitos por meio da metodologia desenvolvida por Johansen (1988,

1991)  e  Johansen  e  Juselius  (1990,  1992)  citado  por  Profeta  (2010).  O

procedimento  de  Johansen-Juselius  está  baseado  na  seguinte  versão

reparametrizada  de  um modelo  VAR(p),  tal  como apresentado  na  Equação

(15).

Δ xt=Γ 1 Δt−1+…+Γ p−1 Δ x t− p+1+Πx t−1+τ+εt                              (15)

Sendo  r  o  número  de  vetores  de  cointegração,  que  pode  refletir  em  três

situações: i)se r = n, o número de vetores de cointegrações, é igual ao número

de variáveis, então ∆xt é estacionário;ii)se  r = 0, então, ∆xt é estacionário;e,

iii)se 0 < r < n, então existem matrizes α e β de dimensões (n x r) tais que Π

=αβ,  logo,  existem  combinações  lineares  estacionárias  que  tornam  x t

estacionário.Consequentemente existem r vetores de cointegração.

Segundo Johansen&Juselius (1990) citado por Profeta (2010), os testes

do Traço (λtrace) e do máximo autovalor(λmax) são adequados para determinar o

número de vetores de cointegração, denominado por “r”. Logo, para determinar

o número máximo de vetores, parte-se de k variáveis endógenas, para definir o
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valor máximo de “r”, começando por r = 0 até r = k-1. Então, quando não é mais

possível rejeitar H0, encontra-se o número máximo devetores de cointegração

(FILHO; ALVIM, 2008, p 49). Neste caso, tem-se que a estatística do teste do

Traço e do teste do Máximo Autovalor é apresentadapor meio das equações

(16) e (17), respectivamente:

λtrace (r )=−N ∑
i= r+1

n

ln (1−λ i )        (16)

Em que a H0: Existe, no máximo, r vetores de cointegração, e aH1: Não existe,

no máximo, r vetores de cointegração.

λmax (r , r+1)=−N ln (1−λr+1)          (17)

onde

H0: Existem exatamente r vetores de cointegração,  e 

H1: Existem exatamente r+1 vetores de cointegração.

As duas estatísticasde teste  de cointegração,  indicam o número de

relações lineares existentes. Este número pode variar de 0 a n. A estatística

do Traço testa a rejeição da hipótese nula, de que r é igual a n, ou seja, r=n. A

hipótese alternativa é que r  ≤  p,  em que p = 1,  2,  3,  4,   n-1.  A segunda

estatística, testa a significância do maior autovalor. Compara a hipótese nula

de que r vetores são significativos estatisticamente com a hipótese alternativa

de significância para r+1.

3.4.3Modelo vetorial de correção de erros (VEC)

Após  a  definição  de  qual  seja  o  melhor  modelo  VAR,bem como  a

identificação de relações de longo prazo entre as variáveis  pelos testes de

cointegração  de  Johansen  (1992),  faz-se  necessária  a  introdução  de  um

parâmetro de correção de erros no modelo VAR, que na verdade se constitui

no modelo vetorial de correções de erros (VEC). Assim, é possível analisar a
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cointegração existentes entre as séries em estudo e avaliar o equilíbrio de curto

e  longo  prazo.  Portanto,  a  principal  vantagem  de  escrever  o  sistema  de

equações pelo modelo VEC está relacionada à incorporação de informações

tanto de curto quanto de longo prazo (BARBOSA et al., 2002).

Segundo Matos (2000), os modelos com correção de erros exigem que

as séries em estudo sejam estacionárias por meio do uso de diferenças para

que não se percam informações relevantes.Para melhor demonstrar o modelo

VAR com correção de erros,  suponha um modelo VAR(1) com as variáveis

originais Xt e Ytnão estacionárias, tal como encontra nas Equações (18) e (19):

X t=θ0+θ1 X t−1+ϕ1Y t−1+εt(18)

Y t=δ 0+δ 1 X t−1+α1 Y t−1+μ t(19)

Subtraindo da primeira equação Xt−1 nos X’s e da segunda Yt−1 nos

Y’sobtêm-se as Equações definidas em (20) e (21):

Δ X t=X t−X t−1=θ0+(θ1+1) X t−1+ϕ1Y t−1+εt(20)

ΔY t=Y t−Y t−1=δ0+δ1 X t−1+(α1+1)Y t−1+μt(21)

Examinando as raízes do sistema de equações, pode-se observar que

se Xt e Yt são estacionárias e cointegradas, então os coeficientes da equação

devem satisfazer as restrições definidas nas Equações (22) e (23):

θ1=1+
ϕ1 δ1

α1−1
(22) eϕ1=

θ1(α1−1)
δ 1

(23)

Substituindo a expressão (22)  na  Equação (20),  tem-se a  expressão

definida em (24).
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Δ X y=X t−X t−1=θ0+( ϕ1 δ1

α1−1)X t−1+ϕ1 Y t−1+ε t(24)

Pode-se então, a partir da Equação (24), escrever subsequentemente

as Equações (25) e (26), respectivamente.

Δ X t=X t−X t−1=θ0+( ϕ1 δ1

α1−1)[X t−1−
(1−α1)

δ1

Y t−1]+εt                            (25)

ΔY t=δ0+δ1[X t−1−
(1−α1)

δ1

Y t−1]+μt(26)

Além  disso,  considera-se:

β2=
1−α1

δ1

; γ1=
ϕ1δ 1

α1−1
; γ2=δ1 ;θ0

¿
=θ+γ1 β1 ;δ0

¿
=δ0+γ2 β1

Fazendo a substituição dos parâmetros  definidos nasEquações(25)  e

(26), tem-se as Equações (27) e (28).

Δ X t=θ0
¿
+γ1( X t−1−β1−β2 Y t−1)+εt(27)

ΔY t=δ0+γ2( X t−1−β1−β2 Y t−1)+μ t(28)

As  Equações  apresentadas  em  (27)e  (28)  representam um modelo

VAR  com  correção  de  erros,  que  nada  mais  é  do  que  o  modelo  VEC.  A

interpretação dessas equações indica que variações de X e Y do período t-1 ao

t dependem do erro em comum destas equações dado pela expressão (29):

ε t−1=X t−1−β1−β2Y t−1(29)

Além disso, pode-se observar que os índices γ1 e γ2 são os coeficientes

de  ajustamento  das  variáveis  X e  Y,  respectivamente.  Assim,  as  Equações
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definidas em (27) e (28) indicam as relações de longo prazo das variáveis, bem

como  o  coeficiente  de  ajustamento  de  longo  prazo  em  relação  aos

desequilíbrios de curto prazo.

3.4.4Função Impulso-Resposta (FIR)

A modelagem  de  séries  temporais  por  meio  de  modelos  VAR/VEC

permite a análise da função impulso-resposta que apresenta o comportamento

das  séries  incluídas  no  modelo  em  resposta  a  choques  ou  mudanças

provocadas por variáveis residuais. Em outras palavras, a FIR mostra qual é o

comportamento das variáveis ao longo do tempo quando algum dos resíduos

sofrer uma modificação no seu valor (choques exógenos). Portanto, a FIR pode

ser considerada como uma simulação para o comportamento de um VAR/VEC

ao longo do tempo, diante de um choque em algum dos resíduos (OLIVEIRA,

2002).

Para  uma  melhor  compreensão  sobre  a  função  impulso-resposta,

segue o exposto por Bueno (2008), considere o modelo VAR bivariado, com Y

e Z, tal como se encontra nas Equações (30) e (31):

y t=a10+b11 yt−1+b12 z t−1+ε yt (30)

z t=a20+a12 y t−1+b21 yt−1+b22 z t−1+ε zt(31)

Suponha como restrição que a12=0, assim tem-se a representação do

modelo em forma matricial, tal como definido na Equação (32)

[ y t

z t ]=[ 1 0
−a12 1]∙[a12

a20]+[ 1 0 b12

−a12 1 b21

b12

b22]∙[
y t−1

z t−1 ]+[ 1 0 σ y

−a12 1 0
0
σ z]∙[

ε yt

ε zt](32)

Então os erros podem ficar reduzidos a equação (33)

[e1 t

e2 t]=[ σ y ε yt

−a21σ y ε yt](33)
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De modo que resulta na Equação (34):

Var (e1)=σ y
2

Var (e2)=σ z
2
+a21

2 σ y
2   (34)

Cov(e1 .e2)=−a21
2 σ y

2

Por meio da decomposição de Cholesky, pode-se definir um modelo

que  contemple  as  equações  denotadas  anteriormente.  Fazendo  as

substituições de parâmetros, tem-se a Equação (35)

X t=X +∑
i=0

∞ ϕ1
i

1−a12 a21
[1−a12 a21 ] [σ y ε yt−i σ z ε zt−i ](35)

Definida a matriz apresentada em (36)

ψ i=
ϕ1

i

1−a12 a21
[1−a12 a21 ](36)

Desse modo, tem-se a expressão (37):

X t=X +∑
i=0

∞

ψ i ε t−1=X +∑
i=0

∞

[ψ i ,11ψ i ,12 ψ i ,21ψ i ,22 ][ σ y ε yt−i σ z ε zt−i ](37)

Os elementos da matriz ψi em (38) são os multiplicadores de impacto

de  um  choque  sobre  as  variáveis  endógenas.  Logo,  um  choque  em  uma

variável X não somente afeta diretamente essa variável como também pode ser

transmitido para as todas outras variáveis endógenas da estrutura dinâmica de

um modelo VAR/VEC. Neste caso, a função impulso-resposta mostra o efeito

do choque de um período na inovação (termo de erro) nos valores correntes e

futuros da variável endógena.

3.4.5Decomposição da variância
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A decomposição de variância do erro de previsão é um instrumento

utilizado  para  descrever  a  dinâmica  do  sistema  na  abordagem  do  modelo

VAR/VEC.  Por  esse  método,  torna-se  possível  identificar  a  proporção  da

variação total de uma variável devida a cada choque individual nas k variáveis

componentes do modelo. Além disso, fornece informações sobre a importância

relativa de cada inovação sobre as variáveis do sistema (PINTO, 2008).

Segundo Lütkepohl et al. (2004), os modelos VAR/VEC possibilitam a

decomposição da variância dos erros de previsão k períodos à frente, o que

permite determinar a evolução do comportamento dinâmico apresentado pelas

variáveis do modelo econômico, ao longo do tempo. Neste caso, considere o

modelo VAR (1) com as variáveis y e x, tal como descrito nas Equações (38) e

(39).

X t+h=X +∑
i=0

∞

ψ i εt+h−1 (38)

X t+h−X =∑
i=0

∞

ψ i εt+h−1 (39)

Fazendo a decomposição em relação a ythtem-se a Equação (40).

y t+h−E t ( y t+h )=ψ 0 ;1 ϵ yt+ h+…+ψ h−1 ;12 ε xt+1 (40)

Logo, pode-se reescrevera Equação (40) como a apresentada em (41).

σ y
2 (h)=σ y

2 (ψ0 ;1
2 +…+ψ h−1 ;11

2 )+σ x
2 (ψ 0 ;1

2 +…+ψh−1 ;12
2 )(41)

Agora, por meio da equação (41), pode-se observar a variância do erro

deprevisão  em  seus  diversos  elementos.  No  caso  do  modelo  bivariado,  a

variância édecomposta em duas partes para cada período de tempo, fazendo a

divisão de ambos os lados por σ y
2
(h) , tem-se a Equação (42).
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1=
σ y

2(ψ0 ;1
2

+…+ψh−1 ;11
2 )

σ y
2 (h )

+
σ x

2 (ψ0 ;1
2

+…+ψ h−1 ;12
2 )

σ y
2 (h)

(42)

Então, pode-se definir,
σ y

2
(ψ0 ;1

2
+…+ψh−1 ; 11

2
)

σ y
2
(h)

como sendo a decomposição do

erro da variância para a variável y e 
σ z

2
(ψ0 ;1

2
+…+ψ h−1 ;12

2
)

σ z
2
(h)

 para a variável x.

Quando aplicado um “choque” no termo de erro de uma das variáveis

do  sistema  de  equações,  e  se  esse  choque  não  produzir  um  efeito  nas

previsõespode se dizer que essa variável é exógena, isto é, ela é independente

das demais.  Logo,  aanálise de decomposição da variância tem por objetivo

explicitar a importância relativa de cada variável do modelo para a explicação

da variância dos resíduos de cada uma das demais variáveis. Sua importância

está na identificação das relações de causalidade entre as variáveis existentes

no modelo VAR/VEC. Caso um choque exógeno nos resíduos de determinada

variável  não explicar nenhuma parcela dos demais resíduos, conclui-se que

esta variável é exógena ao modelo (OLIVEIRA, 2002).

Considerando  as  variáveis  Xt e  Yt,  se  existe  uma  relação  de

cointegração e causalidade entre elas, pode-se observar que o efeito de um

choque em Yt não altera somente imediatamente os valores da variável  X t,

como também os valores futuros de Xt e Yt, desde que os valores defasados

apareçam nas duas equações.

3.5Descrição e fonte de dados

A seleção das séries temporais reuniu dados mensais de janeiro de

2004  a  junho  de  2013.  Para  o  presente  estudo  foram  utilizados  dados

referentes ao cálculo do PIB, realizado pelo Banco Central do Brasil na seção

atividade econômica (BCB Boletim/  Ativ.  Ec.).  Os dados relativos à taxa de

desemprego referem-se à razão entre o total de desempregados e a força de

trabalho total  ou população economicamente ativa,  em que desempregados

são  indivíduos  que,  em  determinado  período  de  referência,  procuraram
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emprego sem sucesso. Para obter estas informações, utilizou-se a Pesquisa

Mensal de Emprego (PME), realizada mensalmente pelo IBGE nas principais

regiões metropolitanas do país.

Para a taxa de Inflação escolheu-se o índice nacional de preços do

consumidor  amplo  (IPCA),  por  ser  usado  como  parâmetro  de  reajustes  de

benefícios do RGPS. Para Taxa de Juros optou-se pela Taxa de Juros Selic,

por ser considerada a taxa de juros básica da economia e por ser usada para

correção de dívidas com o INSS. A Renda Média foi  usada como  proxy do

Salário Mínimo, devido à esta variável ser observada ano a ano e não mês a

mês como as demais variáveis da pesquisa. Para Renda Média usou-se a série

de valores nominais do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística de acordo

com a Pesquisa Mensal de Emprego (IBGE/PME). Esta é adotada como proxy

da variável  salário  mínimo,  devido  a  sua variação ser  anual  e  não mensal

Essas três últimas variáveis foram obtidas na página da internet do IPEADATA.

Quanto aos fatores demográficos, adotou-se comoproxy da estrutura

etária da população, a variável contribuintes, que diz respeito a população ativa

que  efetivamente  contribui  para  a  previdência  social  e  a  variável  de

beneficiários  idosos,  que  diz  respeito  a  parcela  da  população  inativa  que

efetivamente demanda o benefício de aposentadoria por tempo de contribuição

ou idade. Esses dados foram coletados na página do Ministério da Previdência

Social. 

Por fim, destaca-se que dado o propósito de facilitar a interpretação em

termos de elasticidades e melhorar o ajustamento do modelo, todos as séries

de  dados  foram  logaritmizadas,  exceto  a  série  referente  aos  saldos

previdenciários e a inflação, visto que em certos períodos obtiveram valores

negativos, impossibilitando a aplicação da transformação logarítmica.
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4.Resultados e discussões

Nesta  seção  expõem-se  os  resultados  estimados  via  modelagem

VAR/VEC e MQO para análise da sensibilidade dos agregados do RGPS em

relação aos fatores macroeconômicos e de estrutura etária no Brasil.

4.1Sensibilidade  dos  agregados  do  RGPS  em  relação  em  seus
determinantes

Nesta  subseção  apresentou-se  os  resultados  das  estimações

econométricas para os três modelos propostos para os agregados do RGPS no

Brasil.  Iniciou-se  com a exposição  e  análise  das  estatísticas  descritivasdas

variáveis utilizadas para a análise empírica.

4.1.1 Análise descritiva das variáveis utilizadas no estudo

Nesta parte, apresentou-se na Tabela (4) os resultadosdas estatísticas

descritivas  das  variáveis  utilizadas  para  estimar  as  relações  entre  fatores

macroeconômicos e demográficos e os agregados previdenciários.
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Tabela 4 – Estatísticas descritivas das variáveis utilizadas nas estimações dos
modelos  para  análise  dos  determinantes  dos  agregados
previdenciários.

Variáveis Média Máximo Mínimo
Desvio-

padrão
Obs.

SP 154.507,61 9.881.575,00 -10.199.481,00 3.054.445,05 114
I 0,439 0,910 -0,210 0,229 114
LogVE 7,288 7,548 7,011 0,14 114

LogCONT 3,957 4,051 3,865 0,057 114
LogTD 0,919 1,117 0,672 0,102 114
LogID 4,636 4,757 4,461 0,078 114
LogTJ -0,002 0,22 -0,229 0,105 114
LogPIB 8,381 8,571 8,148 0,118 114
LogVA 7,295 7,57 6,923 0,139 114
LogRM 3,173 3,33 3,109 0,046 114
LogTOF 0,967 1,019 0,900 0,033 114
LogTOI 0,056 0,042 0,074 0,008 114
LogTOM 1,062 1,098 1,025 0,020 114

Fonte: Elaboração própria a partir dos resultados da pesquisa.

Nota 1: SP: saldos previdenciários em 1000 reais; I: taxa de inflação em % a.m., LogCONT:
logaritmo do número de contribuintes; LogTD: logaritmo da taxa de desemprego em
% a.m.; LogID: logaritmo do número de idosos; LogTJ: logaritmo da taxa de juros em
% a.m.,  LogPIB:  logaritmo do Produto Interno Bruto  em bilhões de reais;  LogVA:
logaritmo do valor arrecadado em 1000 reais;LogVE: logaritmo do valor emitido em
1000 reais LogRM: logaritmo da renda média em reais; LogTOF: logaritmo da taxa de
ocupação feminina em % a.m.; LogTOI: logaritmo da taxa de ocupação informal em %
a.m.; LogTOM: logaritmo da taxa de ocupação masculina em % a.m.

As estatísticas da Tabela(4) mostram que o Saldo Previdenciário no

período de janeiro de 2004 a junho de 2013 apresentou média positiva,  de

154.507,61  e  teve  seu  maior  déficit  no  final  do  ano  de  2010,  devido  aos

desdobramentos da crise mundial de 2008 e transição política do governo Lula

para o governo Dilma. Além disso, pode-se observar que, em média, nesse

período, o valor arrecadado foi um pouco maior do que o valor emitido. Por

essa razão,  foi  constatado uma média positiva.  Isso ocorreu devido o forte

crescimento da economia brasileira no período de estudo, com PIB crescente,

queda  do  desemprego,  maior  participação  das  mulheres  no  mercado  de

trabalho  e  inflação  sob  controle.  Chama-se  atenção  também  que  o  valor

mínimo do saldo previdenciário é maior em magnitude que seu valor máximo.

Isso mostra a tendência deficitária do sistema, já que mesmo em períodos com
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saldos  positivos  não  são  necessários  para  cobrir  períodos  com  saldos

negativos, necessitando assim, de transferências de recursos da união.

Além  disso,  a  Tabela  (4)  mostra  que  os  valores  médios  do  valor

arrecadado e do valor emitido,  possuem diferenças positivas em termos de

saldos,  porém  os  valores  são  muito  pequenos  em  termos  de  magnitude

mostrando  a  vulnerabilidade  do  sistema  a  choques  nas  variáveis  que  o

compõe,  assim,  por  exemplo,  um  choque  na  inflação  poderia  tornar

rapidamente o sistema deficitário, já que as taxas de juros acompanhariam a

alta afetando diretamente o emprego, logo a arrecadação e os saldos.

Em seguida, apresentam-se na Figura (2) os gráficos dos valores das

séries  coletadas.  Estesauxiliam na visualização de uma possível  série  com

tendência,por exemplo, além de permitir uma análise comparativa quanto ao

comportamento das séries.

48



Figura  2  –  Comportamento  gráfico  das  variévies  utilizadas  no  estudo,
elaborado via software estatísticos Eviews 6.0. 

Fonte: Dados da pesquisa.

Nota 1:  SP: saldos previdenciários;  I:  taxa de inflação, LogCONT:  logaritmo do número de
contribuintes; LogTD: logaritmo da taxa de desemprego; LogID: logaritmo do número
de idosos; LogTJ: logaritmo da taxa de juros, LogPIB: logaritmo do Produto Interno
Bruto;  LogVA:  logaritmo  do  valor  arrecadado;  LogRM:  logaritmo  da  renda  média;

LogTOF: logaritmo da taxa de ocupação.

Conforme os gráficos apresentados na Figura (2), notou-se que o valor

previdenciário emitido apresentou tendência crescente que foi  acompanhada

pelo valor arrecadado, de modo a dar sustentabilidade ao sistema. Observou-

se também que a partir de 2009, o valor do Saldo Previdenciário passou a ter

“picos” maiores de déficits. Também observou-se que, nos anos anteriores a

2009, os “picos” de déficits além de serem menores em termos de valor eram

menos frequentes, o que reforça a tendência de crescimento do valor emitido e

a necessidade da cobertura pelo saldo do valor arrecadado.
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No que  diz  respeito  às  variáveis  macroeconômicas,  a  inflação  teve

média  de  aproximadamente  0,43%  ao  mês,  atingindo  o  seu  máximo  em

meados de 2004 e mínimo em meados de 2006,  tendo um efeito  negativo

sobre a variável saldos previdenciários, pois como há diferença temporal entre

o momento em que se arrecada e o momento em que se paga os benefícios, a

inflação alta é responsável pela corrosão dos valores reais arrecadados. Para

tanto,  como  política  econômica,  a  fim  de  controlar  a  inflação,  observa-se

tendência crescente na taxa de juros a partir de meado de 2004 até meado de

2006 quando voltou a cair, porém seu menor “pico” foi início de 2010, onde a

inflação beirou 0% ao mês.

Quanto ao comportamento da variável desemprego, esta apresentou

tendência decrescente ao longo dos anos, com média de 0,91% ao mês, o que

reflete também a tendência crescente do PIB, a taxa de ocupação feminina e

masculina  e  a  queda  da  taxa  de  ocupação  informal.  Isso  reflete  melhoras

significativas no saldo previdenciário, já que todas essas variáveis afetam de

forma  positiva  a  arrecadação  previdenciária  e  contribuem para  redução  do

valor emitido.

Por fim, quanto à estacionariedade das séries, notou-se por meio da

análise  gráfica  que  as  variáveis  LogVE,  LogCONT,  LogPIB,  LogID,  LogVA,

LogRM, LogTOF, LogTOMapresentam tendência crescente, o que sinaliza que

as mesmas podem não ser estacionárias em nível. O mesmo ocorre com as

variáveis  LogTD, LogTOI, LogTJ  queapresentam tendência decrescente. Por

outro  lado,  as  séries  da  inflação  e  saldo  previdenciário  mostraram  se

desenvolver  em  torno  da  média,  o  que  é  considerado  indício  de

estacionáriedade. Contudo, a definição do comportamento das variáveis quanto

à estacionariedade requer a aplicação de testes formais.

4.1.2Resultados da análise de estacionariedade

A primeira  etapa  para  a  elaboração  de  estudos  econométricos  que

utilizam séries de tempo é a avaliação da estacionariedade das séries que são

incluídas no modelo. Com o propósito de realizar essa avaliação, aplicou-se o
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teste de  ArgmentedDickey-Fuller(ADF). As variáveis avaliadas pelo teste ADF

foram: o logaritmo do Produto Interno Bruto (LogPIB),  o logaritmo da renda

média (RM),  o logaritmo da Taxa de Juros (LogTJ),  o logaritmo da taxa de

desemprego (LogTD), o logaritmo do número de contribuintes (LogCONT), o

logaritmo  do  número  de  idosos  (LogID),  o  logaritmo  da  taxa  de  ocupação

informal (LogTOI), o logaritmo da taxa de ocupação masculina (LogTOM), o

logaritmo  da  taxa  de  ocupação  feminina  (LogTOF),  o  logaritmo  do  valor

arrecada (LogVA), o logaritmo do valor emitido (LogVE), o saldo previdenciário

(SP) e inflação (I). Os resultados obtidos no teste ADF para as séries em nível

e as séries em primeira diferença são apresentados na Tabela (5).
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Tabela 5 - Teste de raiz unitária Dickey-Fuller Aumentado (ADF)nas séries de
indicadores  macroeconômicos,  de  estrutura  etária  e
previdenciários, em nível e em primeira diferença.

Estatística
τ  em

valores
absolutos

Valor crítico

Conclusão

1% 5% 10%

SP
Intercepto e Tendência 12,13*** -4,04 -3,45 -3,15

I(0)Intercepto 12,05*** -3,48 -2,88 -2,58
s/ Intercepto e s/ Tendência 11,95*** -2,58 -1,94 -1,61

LogVE

Intercepto e Tendência 1,82NS -4,05 -3,45 -3,15

I(1)Intercepto 0,96NS -3,49 -2,89 -2,58
s/ Intercepto e s/ Tendência 2,67*** -2,58 -1,94 -1,61
1ª diferença 2,73*** -2,58 -1,94 -1,61

LogVA
Intercepto e Tendência 11,39*** -4,04 -3,45 -3,15

I(1)
Intercepto 2,64* -3,49 -2,88 -2,58
s/ Intercepto e s/ Tendência 3,50NS -2,58 -1,94 -1,61
1ª diferença 13,05*** -2,58 -1,94 -1,61

LogPIB
Intercepto e Tendência 1,77NS -4,05 -3,45 -3,15

I(1)
Intercepto 1,55NS -3,49 -2,89 -2,58
s/ Intercepto e s/ Tendência 2,07NS -2,58 -1,94 -1,61
1ª diferença 2,23** -2,59 -1,94 -1,61

LogRM
Intercepto e Tendência 2,73NS -4,05 -3,45 -3,15

I(1)
Intercepto 1,35NS -3,48 -2,88 -2,58
s/ Intercepto e s/ Tendência 0,08NS -3,49 -2,89 -2,58
1ª diferença 2,16** -2,58 -2,58 -1,61

LogCONT
Intercepto e Tendência 2,70NS -4,04 -3,45 -3,15

I(1)
Intercepto 0,68NS -3,48 -2,88 -2,58
s/ Intercepto e s/ Tendência 5,50NS -2,58 -1,94 -1,61
1ª diferença 8,71*** -2,58 -1,94 -1,61

LogID
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Intercepto e Tendência 7,81*** -4,04 -3,45 -3,15

I(1)
Intercepto 4,19*** -3,48 -2,88 -2,58
s/ Intercepto e s/ Tendência 0,67NS -2,58 -1,94 -1,61
1ª diferença 8,13*** -2,58 -1,94 -1,61

(continua)

Tabela 5 - Teste de raiz unitária Dickey-Fuller Aumentado (ADF) nas séries de
indicadores  macroeconômicos,  de  estrutura  etária  e
previdenciários, em nível e em primeira diferença.

Estatística
τ  em

valores
absolutos

Valor crítico

Conclusão

1% 5% 10%

LogJ
Intercepto e Tendência 3,19* -4,05 -3,45 -3,15

I(1)
Intercepto 1,49NS -3,49 -2,89 -2,58
s/ Intercepto e s/ Tendência 1,30NS -2,58 -1,94 -1,61
1ª diferença 2,91*** -2,58 -1,94 -1,61

LogTD
Intercepto e Tendência 3,81** -4,04 -3,45 -3,15

I(1)
Intercepto 1,40NS -3,48 -2,88 -2,58
s/ Intercepto e s/ Tendência 1,27NS -2,58 -1,94 -1,61
1ª diferença 2,10** -2,58 -1,94 -1,61

LogTOF
Intercepto e Tendência 6,74*** -4,04 -3,45 -3,15

I(1)
Intercepto 0,86NS -3,49 -2,88 -2,58
s/ Intercepto e s/ Tendência 5,07NS -2,58 -1,94 -1,61
1ª diferença 8,19*** -2,58 -1,94 -1,61

LogTOM
Intercepto e Tendência 4,94*** -4,04 -3,45 -3,15

I(1)
Intercepto 1,34NS -3,48 -2,88 -2,58
s/ Intercepto e s/ Tendência 2,64NS -2,58 -1,94 -1,61
1ª diferença 10,61*** -2,58 -1,94 -1,61

LogTOI
Intercepto e Tendência 4,17*** -4,04 -3,45 -3,15

I(1)
Intercepto 0,80NS -3,48 -2,88 -2,58
s/ Intercepto e s/ Tendência 1,05NS -2,58 -1,94 -1,61
1ª diferença 14,07*** -2,58 -1,94 -1,61
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Intercepto e Tendência 2,26NS -4,04 -3,45 -3,15

I(1)
Intercepto 2,95NS -3,48 -2,88 -2,58
s/ Intercepto e s/ Tendência 0,53NS -2,58 -1,94 -1,61
1ª diferença 5,06*** -2,58 -1,94 -1,61

Fonte: Elaboração própria a partir dos resultados da pesquisa.

Nota 1: SP- saldos previdenciários;  I-  taxa de inflação, LogCONT- logaritmo do número de
contribuintes; LogTD- logaritmo da taxa de desemprego; LogID- logaritmo do número
de idosos; LogTJ- logaritmo da taxa de juros, LogPIB- logaritmo do Produto Interno
Bruto;  LogVA-  logaritmo do  valor  arrecadado;  LogRM-  logaritmo da  renda  média;
LogTOF-logaritmo da taxa de ocupação.

De acordo com os resultados apresentados na Tabela 5, observou-se

que não se pode rejeitar a hipótese nula de que as séries possuam raiz unitária

(não são estacionárias em nível), pois o valor crítico do teste é menor do que o

valor das estatísticas calculadas para o nível de significância adotado, exceto

para a variável saldo previdenciário (SP). Quando essas séries são analisadas

em  primeira  diferença,  os  valores  calculados  (estatística  do  teste)  foram

maiores do que os valores críticos, ou seja, isso implica rejeitar a hipótese nula

(presença  de  raiz  unitária).  Logo  pode-se  afirmar  que  as  séries  são

estacionárias em primeira diferença e são integradas de ordem (1). 

4.1.3  Resultados  dos  testes  de  especificação  e  das
estimativas dos modelos VAR/VEC

Considerando  que  as  séries  não  foram  estacionárias  em  nível,  e

estacionárias em primeira diferença, ou seja, todas integradas de ordem I(1), a

exceção  dos  saldos  previdenciários,  aplicou-se  os  modelos  VAR/VEC  que,

neste caso, são os mais adequados para a análise. Assim, o primeiro passo

para estimar o modelo VAR/VEC foi analisar a questão da multicolinearidade

entre os regressores, a partir da análise de correlação. Os resultados foram

apresentados na Tabela (1A) (anexo) e mostraram correlações significativas

(maiores do que 0,8) entre alguns pares de regressores. Neste caso, eliminou-

se alguns regressores dos modelos, de modo a evitar estimativas viesadas em

decorrência do problema da multicolinearidade. Logo, o modelo de emissão de

benefícios (VE) foi especificado com as seguintes variáveis: LogVE, I, LogTJ,

LogID, LogPIB e ogRM. Já o modelo de arrecadação previdenciária, por sua
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vez, foi especificado com as seguintes variáveis: LogVA, LogCONT, I, LogTJ,

LogRM.  

Após  identificar  as  especificações  livres  de  problemas  de

multicolinearidade,  a  próxima  etapa  consistiu  da  definição  donúmero  de

defasagens  a  ser  incluídona  modelagem  VAR.  Para  tanto,realizou-se  o

procedimento econométricoconhecido como  LagLengthCriteria,  que utiliza os

seguintes  testes:  razão  de  verossimilhança  sequencial  (LR),  Final

PredictionError(FPE),  AkaikeInformationCriterion(AIC),  Schwarz

InformationCriterion(SIC) eHannan-Quinn Critério  (HQ).Na Tabela(2A) (anexo)

apresentaram-se os resultados dos testes de lag para os modelos de emissão

e arrecadação previdenciária. No caso do modelo de emissão (VE), a maior

parte dos critérios utilizados apontaram para a especificação do modelo VAR

com oito defasagens. Já para o modelo de arrecadação, a indicação foi por um

VAR(4).

Ainda em relação à especificação dos modelos VAR/VEC, testou-se a

ausência de autocorrelação serial nos resíduos dos modelos VAR estimados

como forma de revalidar as especificações apontadas pelo teste de Lag. Neste

caso,  aplicou-seteste  de autocorrelação do Multiplicador  de  Lagrange (LM),

cujos resultados foram apresentados na Tabela (3A) (Anexo). Cabe destacar

que  embora  a  maior  parte  dos  critérios  utilizados  no  teste  de  Lag  para  o

modelo de emissão (VE) tenha apontado para um VAR (8), alguns indicaram

para  outras  especificações,  por  esta  razão  testou-se  a  ausência  de

autocorrelação nos modelos VAR de menor ordem e o teste LM apontou para

um modelo VAR(6) livre de problemas de autocorrelação. No caso do modelo

de arrecadação (VA) os resultados do teste LM indicaram para um VAR(4) livre

de problemas relacionados à autocorrelação.

Aplicou-se também como procedimento de especificação dos modelos

VAR/VEC os testes de estabilidadetanto para o modelo de emissão quanto

para  o  modelo  de  arrecadação  previdenciária.  A  partir  dos  resultados

apresentados nas Figuras (1A) e (2A) (Anexo), notou-se que para ambos os

modelostodas as raízes unitárias inversas encontravam-se dentro do círculo

unitário. Ou seja, isto indicou que os modelos VAR (6) e VAR (4) especificados,

respectivamente,  para  as  análises  dos  determinantes  da  emissão  e  da
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arrecadação previdenciária  eram estáveis  e  poderiamser usados para gerar

resultados e inferências estatísticas confiáveis.

Além dos  testes  de  lag,  de  autocorrelação  e  de  estabilidade,  outro

procedimento  importante  na  modelagem  VAR/VEC,  que  visou  garantir  a

confiabilidade  dos  resultados  consistiu  na  escolha  do  ordenamentodas

variáveis explicativas dos modelos analisados, por meio da aplicação do teste

de causalidade de Granger. De acordo com os resultados do teste de Granger

apresentados na Tabela (4A)(Anexo), e dado que para o ordenadamente das

variáveis deve-se considerar como critério ovalor da estatísticade chi-quadrado,

seguindo  da  menor  para  a  maior,  adotou-se  os  seguintes  modelos  para

emissão (VE) e arrecadação previdenciária (VA), conforme as Equações (1') e

(2'). 

log VEt=α0+α1 I t+α2 LogIDt+α3 LogPIBt+α4 LogTJ t+α5 LogRM t+u t(1'
)

log VAt=β 0+β1 LogCONT t+β2 LogRM t+β3 I t+β4 LogTJ t+εt (2
'
)

Após  realizados  os  procedimentos  preliminares  de  especificação  e

ajuste dos modelos VAR e ordenamento das variáveis, o próximo passo da

análise consistiu em verificar a existência de relaçãode cointegração, isto é,

testar  a  presença  de  combinação  linear  entre  essas  variáveis,  de  modo  a

identificar  a  presença  de  equilíbrio  de  longo  prazo  para  o  qual  o  sistema

converge.

Para identificar o relacionamento de longo prazo entre as variáveis do

modelo de emissão e também para as variáveis do modelo de arrecadação,

utilizou-se o procedimento para análise de cointegração de Johansen, por meio

dos testesdo Traço e do Máximo Autovalor. Os resultados foram apresentados

na Tabela 5A (Anexo) e apontaram por existir  uma relação de cointegração

para o modelo de emissão previdenciária e até três relações de cointegração

para o modelo de arrecadação. Logo, diante a existência de relacionamento de

longo prazo entre os determinantes e os agregadosprevidenciários, o próximo

passo da análise consistiu em estimar tais relações via modelo VEC.
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O modelo VEC fornece as relações de equilíbrio das variáveis no curto

e no longo prazo. Além disso,segundo Mattos (2005), pelo termo de erro (erro

de equilíbrio)o modelo VEC permite relacionar o comportamento de curto prazo

das variáveis ao seu comportamento de longo prazo. Outra vantagem desta

modelagem  é  a  possibilidade  de  determinar  a  velocidade  com  que  os

desequilíbrios  são  eliminados,  via  análise  da  função  impulso  resposta  e

decomposição da variância do erro.

Na  Tabela(6)  apresentam-se  os  resultados  do  modelo  VEC  para  a

análise  das  relações  entre  os  determinantes  das  emissões  previdenciárias

(VE), para o período de janeiro de 2004 a junho de 2013.

Tabela  6  –  Estimativas  de  Longo  Prazo  do  Modelo  VEC para  análise  das
relações  entre  os  determinantes  e  asemissões  previdenciária,
(janeiro de 2004 a junho de 2013).

Variáveis Coeficiente Estatística t
Constante -0,23 -

I -0,29*** 6,39
LogID 0,41** -2,08

LogPIB 0,95*** -4,21
LogTJ 0,15NS -1,37
LogRM -0,68** 1,93

Fonte: Elaboração própria a partir dos resultados da pesquisa.

Nota 1: I refere-se à taxa de inflação; LogID diz respeito ao logaritmo do número de idosos;
LogTJ indica o logaritmo da taxa de juros, LogPIB refere-se ao logaritmo do Produto
Interno Bruto; LogRM diz respeito ao logaritmo da renda média.

Nota 2: Valores críticos: 1%(***): 2,57; 5% (**): 1,96; e 10% (*) 1,64.

Com base  nos  resultados  apresentados  na  Tabela  (6),  as  variáveis

macroeconômicas que tem relação de longo prazo significativa do ponto de

vista estatístico com a Emissão Previdenciária são: Inflação, número de idosos,

PIBe renda média.A variável taxa de juros não foi significativa. As estimativas

dos  parâmetros  da  equação  de  Emissão  Previdenciária  de  longo

prazo,mostraram que  os  sinais  das  variáveis  explicativas  encontram-se  em

conformidade com os da teoria econômica,com exceção a variável PIB.

No caso da inflação (I), observou-se que estáimpacta negativamente

a emissão previdenciária,  de modo que uma alta na mesma implica menos

benefícios emitidos, isso porque geralmente a inflação é resultado de emprego
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e consumo em alta,  logo mais contribuintes e menos gastos  com emissão.

Assim,  de  acordo  com  as  estimativas  no  longo  prazo,  inferiu-se  que  um

aumento  de  10%na  inflação  o  valor  da  emissão  previdenciária  reduz  em

aproximadamente 29%.

Quanto ao impacto de variações na renda média, notou-se que a alta

da  renda  média  (RM),por  implicar  em  maior  consumo  e  maior  número  de

pessoas  empregadas,  também  apresentou-se  negativamente  relaciona  aos

valores emitidos. Logo, o aumento de 10% na renda média, resultaria em uma

redução de cerca de 68% do valor da emissão previdenciária.

Já de forma contrária,  o número de idosos por  sua vez mostrou-se

positivamente relacionado ao valor emitido o que sinaliza para o fato de que

quanto maior for o número de idosos, maior tende a ser os valores da emissão

previdenciária com aposentadorias. Assim, conforme resultados da Tabela (6),

o  aumento  em  10%  no  número  de  idosos,  aumentam  o  valor  emitido  em

aproximadamente 41%.

Quanto  ao  PIB,  um  aumento  nessa  variável  corresponderia  a  um

aumento no nível de emprego, aumentando assim o número de contribuintes e

reduzindo a emissão de seguros desemprego. Destaca-se que o PIB é também

influenciado pelos gastos do governo. Logo, quanto maior for o PIB, significa

que  mais  gastos  foram  realizados  pelo  governo.  Contudo,  ressalta-se  que

grande parte dos projetos sociais, promovidos pelo governo, que implicam em

gastos, afim de garantir a renda básica de parte da população e também de

fomentar o consumo, são pagos pela previdência social.  Por esse motivo, é

possível  que  uma  alta  no  PIB  implicaria  em  uma  alta  na  emissão

previdenciária. Logo, os resultados apresentados na Tabela (6) apontaram que

aumento em 10% no PIB aumentam o valor emitido em aproximadamente 95%.

No que diz respeito á velocidade de ajustamento dos desequilíbrios de

curto prazo, na Tabela (7) apresentaram-se os resultados dos Coeficientes de

ajustamento no curto prazo em direção ao longo prazo do modelo VEC para

emissão previdenciária.
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Tabela 07 – Coeficientes de ajustamento no curto prazo em direção ao longo
prazo do modelo VEC para emissão previdenciária.

D (LogVE) D(I) D(LogID) D(LogPIB) D(LogTJ) D(LogRM)

-0,47  -1,44  0,19  -0,001 0,20 -0,27

 (0,14)  (0,71)  (0,16)  (0,03)  (0,08)  (0,07)

[-3,35] [ -2,03] [ 1,19] [ 0,04] [2,45] [-3,86]
Fonte: Elaboração própria a partir dos resultados da pesquisa.

Nota: Entre colchetes estão as estatísticas t de  student.Valores críticos: 1%(*): 2,57; 5%(**):

1,96 e 10%(***): 1,64

Conforme  a  Tabela  (7),  o  valor  estimado  do  primeiro  coeficiente  de

correção de desequilíbrio associado ao valor emitido é significativo e igual a

-0,47,  em  valor  absoluto.  Isso  indica  que  aproxidamente  47%  dos

desequilíbrios de curto prazo tendem a ser corrigidos a cada período de modo

a atingir o equilíbrio de longo prazo. Logo, no caso da variável valor emitido

(VE) o modelo apresenta um tempo de correção dos erros considerado rápido. 

Na segunda parte dos resultados empíricos para o modelo de emissão

previdenciária  apresentaas  estimativas  da  decomposição  da  variância  dos

erros de previsão as funções impulso resposta. Em relação à decomposição da

variância, os resultados foram apresentados na Tabela (8).

Tabela  08  -  Resultados  da  decomposição  da  Variância  para  o  modelo  de
emissão previdenciária, janeiro de 2004 a junho de 2013

Período erro-padrão LOGVE I LOGID LOGPIB LOGTJ LOGRM
1 0,047 100,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2 0,049 89,360 1,719 0,750 0,580 1,971 5,620
3 0,051 84,553 2,993 0,779 0,989 1,874 8,812
4 0,059 66,400 10,266 1,752 1,660 4,322 15,601
5 0,062 63,888 11,016 4,210 2,441 4,007 14,439
6 0,063 61,217 10,505 5,581 4,311 3,923 14,462
7 0,067 56,787 12,934 5,949 3,868 4,027 16,436
8 0,068 56,312 12,791 6,394 4,292 4,329 15,881
9 0,069 56,278 13,043 6,245 4,139 4,518 15,779
10 0,071 57,384 12,573 6,036 4,104 4,355 15,547

Fonte: Elaboração própria a partir dos resultados da pesquisa.

Nota: Ordem de Cholesky-LOGVE, I, LOGID, LOOGPIB, LOGTJ e LOGRM.
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Com base nos resultados da Tabela (8), verificou-se que, decorridos

dez meses após um choque não antecipado sobre o valor emitido, 57,3% dos

erros de previsão dessa variável são atribuídas a ela própria, enquanto que

12,5%, 6,0%, 4,1%, 4,3% e 15,5% da decomposição da variância dos erros de

previsão devem-se respectivamente aos determinantes I, LogID,LogPIB, LogTJ

e LogRM.  Portanto,  esse resultado indica  que a emissão previdenciária  do

RGPS é mais fortemente influenciada em primeiro lugar pela própria dinâmica

dessa variável e, em segundo, pela renda média seguida da inflação.

Além da decomposição da variância, o modelo VEC permitiu também

obter respostas estimadas para o valor emitido pelo RGPS a choques positivos

de  1%  em  cada  uma  das  variáveis  específicas  do  modelo  empírico.  Os

resultados das funções impulso- resposta foram apresentados na Figura(3).
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Figura  3-  Resultados de choques de um desvio-padrão conforme Cholesky
sobre os determinantes da emissão previdenciária.

Fonte: Elaboração própria a partir  dos resultados da pesquisa com base no
software Eviews 6.0.

No  que  diz  respeito  aum  choque  não  antecipado  no  próprio  valor

emitido e nos demais determinantes a resposta gerada no valor emitido. O que
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cabe  destacar  é  que  choques  em  VE  sobre  ele  mesmo,  apresenta  uma

tendência decrescente até o terceiro mês, depois observa-se certa estabilidade

nos valores da emissão monetária. Quanto à choques na taxa de juros e no

número de idosos, observou-se que estes provocam variações no valor emitido

até o quarto período e logo após se estabilizam. Já para choques na inflação,

PIB e renda média,  o  que se notou foi  que choques nestes determinantes

impactam o valor emitido até o sétimo período e após este tempo também se

estabilizam. 

Quanto  ao  modelo  de  arrecadação  previdenciária,  as  análises

realizadas  também  seguiram  os  mesmos  procedimentos  adotados  para  a

modelagem de emissão previdenciária. Assim, na Tabela (9) apresentaram-se

os resultados das estimativas de longo prazo do modelo VEC para as relações

entre  os  determinantes  e  arrecadação  previdenciária  (VA),  no  período  de

janeiro de 2004 a junho de 2013.

Tabela  09-  Estimativas  de  Longo  Prazo  do  Modelo  VEC  para  análise  das
relações  entre  os  determinantes  e  a  arrecadação  previdenciária
(VA), janeiro de 2004 a junho de 2013.

Variáveis Coeficiente Estatística t
Constante 4,33 -
LogCONT 1,14*** -3,87

LogRM -0,40NS 1,05
I -0,28*** 7,59

LogTJ 0,05NS -0,46
Fonte: Elaboração própria a partir dos resultados da pesquisa.

Nota 1:LogCONT refere-se ao logaritmo do número de contribuintes; LogRM diz respeito ao
logaritmo da renda média; I indica a taxa de inflação e LogTJ denota o logaritmo da
taxa de juros.

Nota 2: Valores críticos: 1%(***): 2,57; 5% (**): 1,96; e 10% (*) 1,64.

Com base  nos  resultados  apresentados  na  Tabela  (9),  as  variáveis

macroeconômicas  que  tem relação  de  longo  prazo  significativa  em termos

estatísticos com a arrecadação previdenciária são: o número de contribuintes

(CONT) e a inflação (I). 

Quanto ao número de contribuintes (CONT), notou-se que este impacta

positivamente a arrecadação previdenciária. Ou seja, um aumento de 10% no
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número  de  contribuintes  implica  em  um  aumento  de  11,4%  no  valor  da

arrecadado pela previdência. 

No caso da inflação (I), esta também deveria impactar positivamente a

arrecadação, já que uma alta da inflação é resultado de emprego e consumo

em alta, logo maior o número de contribuintes. Porém, os resultados mostram

uma relação negativa entre inflação e arrecadação previdenciária. Isso pode ter

ocorrido em função de existir uma defasagem entre o tempo que o contribuinte

recebe seu salário e o repasse para o INSS, assim há uma corrosão no valor

do montante arrecadado, implicando um valor menor em moeda real.Assim, de

acordo com as estimativas de longo prazo, aumento de um ponto percentual na

inflação,  reduz  em  aproximadamente  28%  o  valor  da  arrecadação

previdenciária.

No  que  concerne  aos  ajustes  de  desequilíbrios  de  curto  prazo  do

modelo VEC, na Tabela (10) apresentaram-se os resultados dos coeficientes

estimados.

Tabela  10  –  Coeficientes  de  ajustamento  no  curto  prazo  em  direção  ao
equilíbrio  de  longo  prazo  do modelo  VEC para  arrecadação
previdenciária.

D (LogVA) D(LogCONT) D(LogRM) D(I) D(LogTJ)

-0,405 -0,009 -0,286 -1,071 0,148

 (0,111) 0,006 0,058 0,442 0,049

[-3,648] [-1,500] [-4,931] [-2,423] [3,020]
Fonte: Elaboração própria a partir dos resultados da pesquisa.

Nota: Entre colchetes estão as estatística t de  student.Valores críticos: 1%(***): 2,57; 5%(**):

1,96 e 10%(*): 1,64

Conforme resultados apresentados na Tabela (10), o valor estimado do

primeiro  coeficiente  de  correção  de  desequilíbrio  associado  a  LogVA  é

significativo  e  igual  a  -0,40.  Isso  indica  que  os  desequilíbrios  no  valor

arrecadado, em relação ao equilíbrio de longo prazo tende a ser corrigido com

uma velocidade de ajuste de aproximadamente 40% em cada período. 
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Além das estimativas do modelo VEC para arrecadação previdenciária,

obteve-se também os resultados da decomposição da variância dos erros de

previsão  e  das  funções  impulso-resposta.  Em  relação  a  decomposição  da

variância, os resultados foram apresentados na Tabela (11). 

Tabela  11  -  Resultados  da  decomposição  da  Variância  para  o  modelo  de
arrecadação previdenciária, janeiro de 2004 a junho de 2013

Período erro-padrão LOGVA LOGCONT LOGRM I LOGTJ
1 0,065 100,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2 0,067 94,010 3,245 0,182 2,516 0,047
3 0,073 85,581 4,191 0,379 9,251 0,598
4 0,080 78,612 3,508 0,533 16,722 0,625
5 0,085 73,672 3,111 0,493 21,936 0,788
6 0,091 70,734 2,830 0,562 24,995 0,880
7 0,096 68,473 2,560 0,626 26,982 1,359
8 0,100 67,840 2,468 0,600 27,720 1,371
9 0,104 67,373 2,419 0,569 28,191 1,449
10 0,108 66,826 2,592 0,555 28,524 1,503

Fonte: Elaboração própria a partir dos resultados da pesquisa.

Nota: Ordem de Cholesky-LOGVA, LOGCONT, LOGRM, I e LOGTJ

Com base nos resultados da Tabela (11), verifica-se que, decorridos

dez meses após um choque não antecipado sobre o valor arrecadado, 66,8%

da variância dos erros de previsão são atribuídos a ela própria, enquanto que

2,5%,  0,55%,  28,5%  e1,5  são  atribuídos  a  LogCONT,  LogRM,  I  e  LogTJ.

Portanto,  esse  resultado  indica  que  o  valor  arrecadado  pelo  RGPS  é

influenciado em primeiro lugar pela sua própria dinâmica seguido da inflação.

Por fim apresentam-se na Figura (04) os resultados obtidos para as

funções  impulso-resposta  que  mostraram  as  respostas  estimadas  do  valor

arrecadado pelo RGPS a choques positivos de 1% em cada uma das variáveis

específicas do modelo empíricopara arrecadação previdenciária.
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Figura  4-  Resultados de choques de um desvio-padrão conforme Cholesky
sobre os determinantes da arrecadação previdenciária.

Fonte: Elaboração própria a partir dos resultados da pesquisa com base no software  Eviews
6.0.

No que diz respeito a choques não antecipados na renda média e na

taxa de juros, as respostas observadas na arrecadação previdenciária foram

pouco  sensíveis,  se  mantendo  em  geral  em  torno  da  média.  No  que  diz

respeito aos choques no número de contribuintes, notou-se que a resposta no

valor  arrecadado  apresentou  oscilações  até  o  quarto  período,  manteve-se

constante  do  quinto  ao  sétimo  e  depois  voltou  a  apresentar  tendência  de

crescimento. Já no que diz respeito a choques não antecipados na inflação,

observou-se  que  as  respostas  em LogVA apresentam  uma  forte  tendência

decrescente,  mantendo-se  abaixo  da  média  até  o  final  do  período  de  dez

meses.
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4.1.4  Resultados  do  Método  de  Mínimos  Quadrados
Ordinários para os Saldos Previdenciários

A seguir, são apresentadas as estimativas do método dos mínimos quadrados
ordinários para o modelo dos saldos previdenciários.

Tabela 12 – Resultados do Método de Mínimos Quadrados Ordinários (MQO)
para o modelo dos Saldos Previdenciários (SP), janeiro de 2004 a
junho de 2013

Variáveis Coeficientes Erro-padrão Estatística t Probabilidade

C 191661,5 210758,0 0,909391 0,3651
DLOGVA 36152284*** 2410079, 15,00046 0,0000
DLOGVE -29668230*** 3007005, -9,866373 0,0000

R2 0,69
R2 ajustado 0,68
Teste F 124,45***

Teste LM 12,16***

Teste White 5,84NS

Fonte: Elaboração própria a partir dos resultados da pesquisa.
Nota: (*) refere-se a significativo a 10% de significância estatística, (**)

Conforme resultado apresentado na Tabela (12), pode-se a afirmar que

a regressão via MQO está livre de problemas de multicolinearidade haja visto a

significância dos coeficientes estimados e o fato de que 69% das variações no

Saldo Previdenciário serem explicados pelo modelo especificado. Além disso,

considerando que o resultado do teste F apontou para a rejeição da hipótese

nula,  logo  pode-se  concluir  que  as  variações  no  Saldo  Previdenciário  são

explicadas pelas variáveis explicativas em conjunto. 

 Também destaca-se que não houve problemas de heterocedasticidade

conforme teste de White. Quanto à presença de autocorrelação, o resultado do

teste  LM  (Multiplicador  de  Lagrange)  apontou  para  a  presença  de

autocorrelação nos resíduos, todavia o problema foi corrigido via procedimento

de Newey-West.  Em relação aos coeficientes estimados, observou-se que os

sinais  foram  condizentes  com  a  teoria  e,  significativos  do  ponto  de  vista

estatístico.
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Ressalta-se  que  esses  resultados  foram  estimados  em  logaritmo,

extraindo-se  dos valores  dos parâmetros,  diretamente,  as  elasticidades.  Do

ponto de vista econômico, os valores dos parâmetros mostram, que quando o

Valor Emitido aumenta em 1% o saldo previdenciário reduz em R$ -296.682,30.

Da mesma forma,  quando o Valor  Arrecadado aumenta  em 1% o Valor  do

Saldo Previdenciário aumenta em R$ 361.522,84. Assim, pode-se notar que o

arrecadado  causa  uma  variação  maior  nos  saldos  do  que  o  valor  emitido,

desse  modo  os  formuladores  de  políticas  previdenciárias  devem  dar  mais

atenção as variáveis que afetam o valor arrecadado. 

5.Conclusões

Este estudo foi desenvolvido adotando como pressuposto déficits nos

Saldos Previdenciários. Neste caso, a questão que se pretendeu discutir  foi

quais os fatores poderiam impactar de forma mais significativa os agregados

previdenciários, se os fatores demográficos ou os fatores macroeconômicos. A

hipótese  adotada  foi  de  os  agregados  eram  mais  sensíveis  as  variações

macroeconômicas  do  que  efetivamente  a  variações  na  estrutura  etária  da

população. 

Sendo assim, respeitadas as etapas metodológicas, o que notou por

meio da análise realizada foi que os determinantes que apresentaram relação

significativa  do  ponto  de  vista  estatístico  com  os  valores  de  emissão

previdenciária (VE) foram a inflação, número de idosos, PIB e renda média.

Observa-se  também  que  as  variações  nos  fatores  macroeconômicos

impactaram mais fortemente os valores emitidos do que o número de idosos,

exceto a inflação. Desse modo, para os valores emitidos a hipótese testada

nesse trabalho foi conformada. 

No que diz respeito aos impactos dos determinantes da arrecadação

previdenciária,  notou-se  relações  significativas  apenaspara  as  variáveis

Inflação e número de contribuintes. Ambas, significativas a 1%. Assim, mais

uma  vez  a  hipótese  testada  no  presente  estudo,  de  que  os  fatores
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macroeconômicos apresentavam maior impacto nos agregados previdenciários

foi confirmada. 

Ressalta-se  também  dois  resultados  de  suma  importância  para  o

orçamento da previdência: i)  os agregados previdenciários são de fato mais

sensíveis aos fatores macroeconômicos e ii) uma variável macroeconômica, a

inflação, influencia significativamente tanto a arrecadação previdenciária como

a  emissão  previdenciária.  Esses  fatores  são  de  suma  importância  para  os

formuladores de políticas previdenciárias e orçamentárias, já que por um lado a

alta  na  taxa de inflação é  prejudicial  ao valor  arrecadado,  pois  a  diferença

temporal  entre  o  desconto  da  contribuição  em folhas  de  pagamento  até  o

repasse para o INSS, representa a corrosão dos valores reais. De acordo com

o trabalho o aumento de um ponto percentual na inflação implica uma perda de

aproximadamente  28% no valor  arrecadado.  Por  outro  lado,  o  aumento  da

inflação é responsável por um valor emitido menor, devido o resultado de uma

inflação  em alta  também ser  resultado  de  emprego  em alta,  este  trabalho

mostra  que  o  aumento  de  um  ponto  percentual  na  inflação  reduz  em

aproximadamente 29% das emissões. Ou seja, essa variável impacta de modo

contrário os agregados previdenciários. 

Sendo assim, considerando uma análise agregada, ou seja, para os

saldos  previdenciários,  notou-se  que  o  valor  arrecadado  influenciou  mais

significativamente  os  saldos  do  que  o  valor  emitido,  sendo  mais  prudente

elaborar uma política orçamentária visando controlar os fatores que influenciam

a arrecadação e logo, a baixa da inflação.

Em tempo, deixa-se como sugestão para trabalhos futuros, a análise do

impacto do tempo no valor arrecadado em folha, do repasse para o INSS e o

do valor emitido em forma de benefício e como ele impacta os saldos, afim de

tornar mais eficientes o repasses. Além disso, analisar qual seria o mais viável

sistema financeiro para previdência, se seria o regime de repartição simples,

como é atualmente, o de capitalização ou ainda um sistema misto. Com isso,

espera-se que os gestores consigam mantero sistema previdenciário brasileiro

sustentável,  uma vez que este é primordial  para a manutenção de políticas

sociais,  tão  importantes  para  a  garantia  das  condições  mínimas  de

sobrevivência das classes menos favorecidas da sociedade brasileira.  
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ANEXOS
Tabela 1A- Coeficientes de correlação entre as variáveis dos modelos de emissão (VE) e arrecadação previdenciária (VA)

MODELO EMISSÃO PREVIDENCIÁRIA (VE)
 LOGVE LOGCONT I LOGTOM LOGTOF LOGTJ LOGID LOGPIB LOGRM LOGTD

LOGVE 1,00 0,80 0,07 0,81 0,82 -0,67 0,50 0,80 -0,24 -0,80
LOGCONT 0,80 1,00 0,12 0,99 0,99 -0,81 0,62 0,94 -0,66 -0,96
I 0,07 0,12 1,00 0,10 0,08 -0,12 -0,01 0,02 -0,01 -0,14
LOGTOM 0,81 0,99 0,10 1,00 0,99 -0,79 0,63 0,95 -0,63 -0,97
LOGTOF 0,82 0,99 0,08 0,99 1,00 -0,82 0,64 0,96 -0,62 -0,97
LOGTJ -0,67 -0,81 -0,12 -0,79 -0,82 1,00 -0,52 -0,78 0,52 0,74
LOGID 0,50 0,62 -0,01 0,63 0,64 -0,52 1,00 0,65 -0,51 -0,54
LOGPIB 0,80 0,94 0,02 0,95 0,96 -0,78 0,65 1,00 -0,55 -0,91
LOGRM -0,24 -0,66 -0,01 -0,63 -0,62 0,52 -0,51 -0,55 1,00 0,54
LOGTD -0,80 -0,96 -0,14 -0,97 -0,97 0,74 -0,54 -0,91 0,54 1,00

MODELO ARRECADAÇÃO PREVIDENCIÁRIA (VA)
 LOGVA LOGCONT I LOGTOM LOGTOF LOGTJ LOGID LOGPIB LOGRM LOGTD
LOGVA 1,00 0,74 0,06 0,76 0,76 -0,62 0,49 0,74 -0,32 -0,73
LOGCONT 0,74 1,00 0,12 0,99 0,99 -0,81 0,62 0,94 -0,66 -0,96
I 0,06 0,12 1,00 0,10 0,08 -0,12 -0,01 0,02 -0,01 -0,14
LOGTOM 0,76 0,99 0,10 1,00 0,99 -0,79 0,63 0,95 -0,63 -0,97
LOGTOF 0,76 0,99 0,08 0,99 1,00 -0,82 0,64 0,96 -0,62 -0,97
LOGTJ -0,62 -0,81 -0,12 -0,79 -0,82 1,00 -0,52 -0,78 0,52 0,74
LOGID 0,49 0,62 -0,01 0,63 0,64 -0,52 1,00 0,65 -0,51 -0,54
LOGPIB 0,74 0,94 0,02 0,95 0,96 -0,78 0,65 1,00 -0,55 -0,91
LOGRM -0,32 -0,66 -0,01 -0,63 -0,62 0,52 -0,51 -0,55 1,00 0,54
LOGTD -0,73 -0,96 -0,14 -0,97 -0,97 0,74 -0,54 -0,91 0,54 1,00
Fonte: Elaboração própria a partir dos resultados da pesquisa.
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Tabela 2A- Resultados dos testes para definição do número de defasagens do
modelo VAR

MODELO DE EMISSÃO PREVIDENCVIÁRIA (VE)
 Lag LR FPE AIC SC HQ

0 NA  2,73e-14 -14,20639 -14,05562 -14,14528
1  633,5414  8,95e-17 -19,92655  -18,87122* -19,49882
2  141,0740  3,90e-17 -20,76423 -18,80434  -19,96987*
3  56,63299  4,07e-17 -20,73594 -17,87148 -19,57496
4  80,04615  3,08e-17 -21,04492 -17,2759 -19,51731
5  69,30159  2,54e-17 -21,28969 -16,61611 -19,39546
6  48,91265  2,67e-17 -21,31933 -15,74118 -19,05847
7  56,43951  2,41e-17 -21,53595 -15,05323 -18,90847
8   62,17903*   1,87e-17*  -21,94756* -14,56029 -18,95346

MODELO DE ARRECADAÇAO PREVIDENCIÁRIA (VA)
 Lag LR FPE AIC SC HQ

0 NA  7,98e-12 -11,36528 -11,23965 -11,31436
1  758,2185  6,52e-15 -18,47577  -17,72196* -18,17025
2  84,03847  4,33e-15 -18,88869 -17,50671  -18,32856*
3  36,56450  4,65e-15 -18,82326 -16,81312 -18,00854
4   81,79919*   2,89e-15* -19,31391 -16,67559 -18,24458
5  31,94065  3,19e-15 -19,24147 -15,97498 -17,91754
6  34,13276  3,36e-15 -19,22487 -15,33022 -17,64635
7  35,41325  3,42e-15 -19,25908 -14,73625 -17,42595
8  35,27611  3,43e-15  -19,33009* -14,1791 -17,24236

Fonte: Elaboração própria a partir dos resultados da pesquisa.

Nota:  *número de defasagens indicada pelo critério;  LR:Teste de razão de verossimilhança
seqüencial;  FPE:  Final PredictionError;  AIC:AkaikeInformationCriterion;  SIC:  Schwarz
InformationCriterion; (HQ): Hannan-Quinn Critério.
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Tabela 3A- Resultados dos testes de autocorrelação serial nos resíduos dos
modelos VAR para emissão e arrecadação previdenciária.
MODELO EMISSÃO PREVIDENCIÁRIA (VE)- VAR(6)

Defasagens (Lags) Teste LM Probabilidade (prob)
1  42,24854  0,2191
2  49,70054  0,0640
3  40,25898  0,2873
4  48,57856  0,0786
5  54,25014  0,0260
6  35,01118  0,5155
7  43,79840  0,1743
8  45,84945  0,1259

MODELO ARRECADAÇÃO PREVIDENCIÁRIA (VA)- VAR(4)
Defasagens(Lags) Teste LM Probabilidade (prob)

1  31,80729  0,1637
2  28,57694  0,2820
3  27,39872  0,3363
4  32,09900  0,1552
5  27,22817  0,3446
6  34,51436  0,0974
7  23,08225  0,5728
8  21,89567  0,6418

Fonte: Elaboração própria a partir dos resultados da pesquisa.
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Teste de estabilidade para as raizes unitárias inversas- VAR(6)

Figura 1A- Resultado do teste de estabilidade para as raízes unitárias
inversas do modelo VAR(6) para emissão previdenciária (VE)

Fonte: Elaboração própria a partir dos software EViews 6.0
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Figura 2A- Resultado do teste de estabilidade para as raízes unitárias
inversas do modelo VAR(4) para arrecadação previdenciária
(VE)

Fonte: Elaboração própria a partir dos software EViews 6.0
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Tabela 4A- Resultados do teste de Causalidade de Granger em Bloco sobre o VAR (6) para o modelo de emissão previdenciária
(VE)  e sobre o VAR (4) para o modelo de arrecadação previdenciária (VA)

Variáveis Dependentesa

Variáveis
Independent

es

MODELO DE EMISSÃO PREVIDENCIÁRIA (VE)
LogVE LogCONT I LogTJ LogID LogPIB LogRM

χ 2  b Prob χ 2  b Prob χ 2

b

Prob χ 2  b Prob χ 2  b Prob χ 2  b Prob χ 2  b Prob

LogVE - - - - 4,25 0,64 7,19 0,30 4,31 0,64 5,97 0,43 39,05 0,00
LogCONT - - - - - - - - - - - - - -

I 13,29 0,04 - - - - 20,05 0,00 4,04 0,67 4,37 0,63 10,97 0,09
LogTJ 7,06 0,31 - - 5,20 0,52 - - 18,54 0,01 12,29 0,06 9,64 0,14
LogID 2,55 0,86 - - 4,13 0,66 20,06 0,00 - - 2,93 0,82 2,08 0,91

LogPIB 20,75 0,00 - - 3,50 0,74 5,76 0,45 5,65 0,46 - - 17,48 0,01
LogRM 17,51 0,00 - - 8,47 0,21 14,88 0,02 8,19 0,22 27,91 0,00 - -

Todas em
conjunto

100,84 0,00 - - 70,42 0,00 135,25 0,00 102,88 0,00 132,04 00 178,40 0,00

MODELO DE ARRECADAÇÃO PREVIDENCIÁRIA (VA)
LogVA LogCONT I LogTJ LogID LogPIB LogRM

χ 2  b Prob χ 2  b Prob χ 2

b

Prob χ 2  b Prob χ 2  b Prob χ 2  b Prob χ 2  b Prob

LogVA - - 0,77 0,94 0,15 0,19 5,88 0,21 - - - - 4,87 0,30
LogCONT 27,71 0,00 - - 10,97 0,03 21,50 0,00 - - - - 14,59 0,01

I 9,59 0,05 2,82 0,59 - - 10,86 0,03 - - - - 10,02 0,04
LogTJ 10,13 0,04 4,15 0,39 9,25 0,06 - - - - - - 11,88 0,02
LogID - - - - - - - - - - - - - -

LogPIB - - - - - - - - - - - - - -
LogRM 3,76 0,46 7,00 0,14 46,26 0,00 30,14 0,00 - - - - - -

Todas em
conjunto

68,21 0,00 15,21 0,51 67,52 0,00 99,71 0,00 - - - - 65,94 0,00

Fonte: Elaboração própria a partir dos resultados da pesquisa.
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Nota: brefere-se a estatística de chi-quadrado.
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Tabela 5A – Teste de Cointegração de Johansen para o modelo de emissão previdenciária(VE) e de arrecadação previdenciária
(VA)

MODELO DE EMISSÃO PREVIDENCIÁRIA (VE)
Relações de

Cointegração
Autovalor

Teste do
Traço

Valor crítico
a 5%

Prob.** Teste do Máximo
Valor crítico

a 5%
Prob.**

r=0¿ 0,42 122,88 97,75 0,00 58,56 40,08 0,00

r ≤ 1 0,20 63,71 69,82 0,13 24,54 33,88 0,42

r ≤ 2 0,17 39,17 47,86 0,25 20,47 27,58 0,31

r ≤ 3 0,10 18,70 29,80 0,51 11,89 21,13 0,55

r ≤ 4 0,05 6,82 15,49 0,60 5,49 14,26 0,68

MODELO DE ARRECAÇÃO PREVIDENCIÁRIA (VA)
Relações de 
Cointegração

Autovalor
Teste do

Traço
Valor crítico

a 5%
Prob.** Teste do Máximo

Valor crítico
a 5%

Prob.**

0,43 163,98 69,82 0,00 63,51 33,88 0,00

0,37 100,47 47,86 0,00 51,63 27,58 0,00

0,31 48,83 29,80 0,00 41,41 21,13 0,00

r ≤ 3
0,06 7,42 15,50 0,53 7,09 14,26 0,47

r ≤ 4 0,003 0,33 3,84 0,57 0,32 3,84 0,66
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Fonte: Elaboração própria a partir dos resultados da pesquisa.
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