
Desigualdade e Heterogeneidade na Macroeconomia

Miguel de Faria e Castro ∗

Maio de 2012

A actual crise financeira tem contribuído para uma alteração significativa dos pa-
radigmas que orientam a investigação em teoria macroeconómica. Se, por um lado, os
métodos fundamentais se têm mantido relativamente inalterados (como a ênfase em mode-
los dinâmicos de equilíbrio geral), a capacidade de cada modelo de explicar determinados
fenómenos tem sido alvo de muito escrutínio. Um aspecto que tem ganho progressiva-
mente maior atenção por parte dos economistas é a capacidade que estes modelos têm de
explicar a evolução da desigualdade entre agentes em termos de riqueza (o valor actual
dos rendimentos de um indivíduo ou família) e de rendimentos extraídos dos factores de
produção (capital, trabalho, empreendedorismo, etc.).

Este tópico poderá aparentar ser de relevância apenas académica. No entanto, a
utilização de modelos macroeconómicos de equilíbrio geral é pervasiva em termos de for-
mulação e condução de políticas económicas e sociais. Instituições como governos, bancos
centrais ou entidades reguladoras recorrem, frequentemente, às previsões destes modelos
para desenhar e implementar instrumentos de intervenção e de regulação que afectam
directamente todos os agentes numa economia.

A preocupação dos economistas com a desigualdade não é, obviamente, recente. Este
é um fenómeno que tem implicações fundamentais para a análise do bem-estar social, um
dos principais objectos de estudo da economia. No entanto, a inclusão de mecanismos
que explicam e permitem prever a evolução da desigualdade de rendimentos e riqueza no
contexto de modelos macroeconómicos ganha apenas importância no final da década de
90. Até então, a maioria dos modelos (como aqueles amplamente utilizados para conduzir
política monetária) eram baseados na hipótese de existência de um agente representativo:
uma família arquétipo, que representa o ’consumidor/trabalhador médio’ numa econo-
mia. Toda a análise tinha como objectivo maximizar o bem-estar deste único agente.
A teoria económica tem muito a dizer sobre a ’existência’ deste agente: quando é que
restringir a análise ao seu bem-estar sem perda de generalidade. Esta hipótese permite a
formulação de modelos simples e capazes de descrever toda uma série de fenómenos que
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são observados na macroeconomia.

Esta hipótese esconde, contudo, uma série de dimensões que são relevantes para análise
de políticas: estas não têm um impacto uniforme na distribuição de rendimento, riqueza,
consumo ou horas de trabalho. Daí que, para estudar os mecanismos da desigualdade,
os economistas tenham começado a introduzir heterogeneidade ao nível de famílias, em-
presas e outros agentes. O veículo mais óbvio para a introdução de desigualdades é a
riqueza, o valor dos activos detidos por uma família. Outras fontes de heterogeneidade
frequentemente consideradas são níveis de produtividade (influenciados pela educação,
por exemplo), preferências entre consumo e lazer/trabalho, qualidade da saúde 1 ou ca-
pacidade de acesso a mercados financeiros/instrumentos de poupança 2. A inclusão de
heterogeneidade nos modelos tem profundas implicações para a forma como a política
económica é conduzida: por exemplo, a alteração da taxa de juro por parte dos Bancos
Centrais ou a introdução de impostos sobre mais-valias, que tendem a ter um muito maior
impacto sobre os agentes no topo da distribuição (e cujos rendimentos provêm, essenci-
almente, de capital e activos financeiros) do que sobre aqueles que se encontram na sua
cauda inferior (e que extraem a maioria dos seus rendimentos do trabalho). Em modelos
de mercados incompletos, onde os agentes têm apenas acesso a um número limitado de
instrumentos de poupança e transferência do rendimento entre períodos (por exemplo,
não conseguem garantir que terão poupanças acumuladas durante períodos de recessão,
em que se tornam desempregados), estas consequências são fortemente amplificadas.

A aparente preocupação tardia dos economistas com este tópico é parcialmente justifi-
cada por duas razões. Primeiro, a maior sensibilização da sociedade em geral pela questão
da desigualdade que foi despoletada pelos eventos gerados pela recente crise financeira.
Segundo, a introdução de heterogeneidade em modelos económicos é extremamente cus-
tosa a nível matemático e/ou computacional. O desenvolvimento destes modelos, e o
seu tratamento prático para análise de políticas apenas se tornou possível com recentes
desenvolvimentos computacionais (novos algoritmos, hardware, etc.). Um modelo que
não pode ser simulado é, frequentemente, inutilizável para a análise de políticas. Estes
desenvolvimentos têm, portanto, motivado um cada vez maior número de macroeconomis-
tas a incluir mecanismos geradores de desigualdade/heterogeneidade nos seus modelos.
Nalguns casos, tem-se mesmo concluído que não existe um conflito tão grande como se
pensava entre eficiência e equidade, uma das questões fundamentais da ciência económica.

1Existe uma enorme heterogeneidade a nível de despesas de saúde entre famílias, e estas tendem a
ter um grande impacto no seu rendimento e riqueza.

2Também fortemente correlacionado com a riqueza e nível de rendimento
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