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I - lntrodu~ao 

A importancia da fun9ao poupan9a para o estabelecimento de urn modelo 
de desenvolvimento econ6mico encontra os seus fundamentos na teoria do 
capital dos autores classicos. Ate meados da decada de 70 s6 era considerado 
na explica9ao da poupan9a o nfvel de riqueza corrente e o rendimento dispo
nfvel. A acumula9ao de capital baseava-se na existencia de excedentes de aforro 
destinados ao aumento do investimento, e par arrastamento ao aumento da 
produtividade. A ausencia de sistemas de reforma obrigat6rios e universais for-
9ava os indfviduos a constituirem reservas de Iongo prazo destinadas a finan
ciar o consumo nos perfodos mais avan9ados da sua vida. 

Tal como noutras economias tambem em Portugal a tendencia decrescen
te da taxa de poupan9a constitui urn fen6meno preocupante e aparentemente 
irreversfvel nas condi96es actuais. 

Desde 1980 a taxa de poupan9a das famflias desceu para valores que, 
sendo embora superiores a media dos pafses mais avan9ados, representam 
sensivelmente metade dos verificados no infcio da decada. Com efeito, em 1991 
a taxa de poupan9a representava ja s6 16,2 % do PIB contra 30,7 % em 1980, 
fen6meno tanto mais dramatico quanta se constata a sua acelera9ao a partir 
de 1987. 

0 debate em torno desta questao tern sido intenso entre os economistas 
de pafses de nfvel de desenvolvimento mais avan9ado (1) sobretudo no que diz 
respeito ao efeito sabre a capacidade dos futuros activos poderem suportar os 
custos sociais com os sistemas de reforma e com as necessidades de financia
mento do investimento. A injusti9a social entre gera96es pode vir a ocorrer se, 
como se preve, a substitui9ao de gera96es nao se fizer ao nfvel desejado, se 
a longevidade dos reformados se confirmar e se o nfvel dos beneffcios se 
aproximar do ultimo salario auferido. 

Em Portugal este debate tern sido praticamente inexistente, nao s6 pelo 
facto de o fen6meno s6 muito recentemente ter tornado uma expressao 
preocupante, mas tambem devido a factores externos que permitiram a exis
tencia de financiamentos de caracter quase gratuito, tornando secundario o aforro 
interno. 

(") Professor auxiliar convidado do ISEG. 
("") Assistente do ISEG. 
(1) Cf. Smith, R. S. (1990). 
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Admitindo que esta tendencia decrescente pode ser essencialmente devi
da a factores como: 

Elevada expectativa das famflias face ao rendimento permanente 
esperado, ap6s a adesao a CE, e a existencia de uma maior 
diversidade e disponibilidade de bens de consume (duradouros 
e nao duradouros) no mercado; 

Altera9ao da composi9ao etaria da populagao (fen6meno do enve
lhecimento) em favor de classes com maior propensao ao con
sumo (idosos ou pensionistas) conjugado com um maior acres
cimo de rendimento disponfvel nessas classes; 

Progressiva desregulamenta9ao do sistema financeiro, que facilitou o 
acesso das famflias a instrumentos de financiamento de credito 
ao consume; 

Consolida9ao do sistema publico de reformas do tipo «beveridgiano» 
financiado por contribuig6es dos actives que assim esperam re
ciprocidade futura; 

sera conveniente tentar averiguar se a teoria do ciclo de vida permite explicar 
este comportamento das famflias, nomeadadamente pelo efeito, suposto nega
tive, exercido pelo conhecimento da existencia de um sistema de reformas que 
garante aos indfviduos um rendimento de substitui9ao garantido. 

Oeste modo, apresentar-se-ao na secgao II algumas quest6es te6ricas de 
enquadramento do modelo de ciclo de vida alargado para captar o impacte da 
seguran9a social simultaneamente sobre a poupan9a e sobre o consume 
intertemporal, sendo testadas duas teses fundamentais: a tese da depressao 
de Feldstein (1974, 1978) e a tese do incentive de Cagan (1965) (2). Na sec-
9ao 111 serao analisados os resultados obtidos atraves da estima9ao de um mo
dele econometrica multi variavel. Finalmente as conclus6es deste estudo sao 
objecto da sec9ao IV, confirmando-se em certa medida as teses de Feldstein 
em detrimento da hip6tese de Cagan. 

II - Modelo explicativo da poupan~a 

Segundo o modele de ciclo de vida, que tem contribufdo fortemente para 
a compreensao do comportamento dos indivfduos a respeito da poupanga, a 
taxa de poupanga seria uma fungao da taxa de crescimento do rendimento dis
ponfvel per capita, do nfvel da riqueza e de varias caracterfsticas demograficas 
tais como a expectativa acerca da esperan9a de vida, a idade normal de refor
ma, a distribui9ao etaria dos indivfduos, o tamanho da famflia e a parcela da 
popula9ao em idade de trabalhar (3). 

(2) Referido por Feldstein (1978). 
Cagan, P (1965), «The effect of pension plans as aggregate savings» (National Bureau 

of Economic Research, New York. 
(3) Ando, A. e Modiagliani, F. (1963). 
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No entanto este modelo nao se ajusta completamente a evidencia empfrica. 
Neste sentido a fungao poupanga tem sido alargada com o objectivo de reflec
tir o impacte de um regime da seguranga social publico ou privado (incluindo 
fundos de pensoes, seguros de vida, etc.) na fungao de poupanga. A resposta 
dos indivfduos ao rendimento de reforma garantido e importante porque o bem
-estar futuro dos reformados depende significativamente de eles reduzirem a 
sua poupanga pessoal por cada unidade monetaria de beneffcio de pensao es
perado ou utilizarem as suas pensoes como base para constituirem uma pen
sao de reforma verdadeiramente segura. Acresce que para o objectivo de pre
visao da oferta futura de capital e essencial avaliar se as reservas acumuladas 
em fungao de pensoes tem contrapartida numa menor poupanga pessoal ou se 
estas reservas representam um aumento lfquido da oferta de capital (4). 

Na ausencia de quaisquer programas de pensoes publicas ou privadas a 
poupanga pessoal real per capita, PPE, variavel end6gena do modelo que in
clui o excedente do rendimento disponfvel nao consumido e as reservas finan
ceiras para efeito de reforma, e explicada pelo rendimento disponfvel real per 
capita no perfodo t, Ydt' e no perfodo t-1, Ydt_1, pela taxa de desemprego, Ru 
e pelo valor da riqueza real per capita no perfodo t-1, Wt_1, onde o nfvel do 
rendimento disponfvel do perfodo anterior e a taxa de desemprego sao incluf
das numa tentativa de aproximagao ao rendimento permanente. Ter-se-a par
tanto: 

11-1) 

Se incluirmos uma variavel de riqueza potencial da seguranga social no 
modelo explicative de poupanga dada pelo valor actual da riqueza proveniente 
da pensao da seguranga social (premios unicos das rendas vitalicfas diferidas), 
SSW (5) e atendendo a que a poupanga privada (PPR) e igual a soma da 
poupanga pessoal (PPE) com os Iueras retidos nas empresas, RE e ainda que 
a poupanga pessoal tende a variar inversamente com os Iueras retidos, 
concluimos que: 

com: 
Ydt = rendimento disponfvel no perfodo t, 
Rut= taxa de desemprego no perfodo t, 
Wt = valor da riqueza real per capita no perfodo t, 
sswt = valor actual da riqueza proveniente da pen sao da seguranga 

social no perfodo t, 
REt= Iueras retidos no perfodo t. 

(4) Cf. Feldstein, M. (1974). 
Cf. Feldstein, M. (1978). 
(5) Calculada de forma aproximada, de acordo com a metodologia de Feldstein (1974), op. 

cit. V. tambem Carlos Pereira da Silva e outros (1993) e anexo 1. 
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Este modelo permite, segundo Feldstein (1974), responder a tres ordens 
de interrogac;6es: 

a) De quanto e que os empregados cobertos pelo sistema reduzem 
as suas poupanc;as correntes (nao destinadas a reforma), por cada 
escudo de valor actual de beneffcios de reforma? 

b) Qual a fracc;ao dos beneffcios antecipados de reforma que e nor
malmente fundeada pelas empresas? 

c) Ate que ponto os detentores de capital aumentam as suas pou
panc;as correntes para compensarem as responsabilidades com 
pianos de pens6es nao fundeadas das suas empresas? 

De facto os efeitos dos pianos de pens6es sobre a poupanc;:a nacional sao 
diversos, consoante a atitude dos accionistas perante os resultados das empre
sas. Se os accionistas avaliarem correctamente a responsabilidade nao fundeada 
com pens6es por parte da empresa quando esta passou a pagar salarios infe
riores em troca de uma promessa de pagamento de beneffcios futuros com o 
mesmo valor actual, perceberao que a mudanc;a na forma de compensac;:ao dos 
empregados nao os tornou mais ricos e, em consequencia, o seu consumo 
permanecera inalterado. 0 efeito lfquido e o que resulta da diferenc;a entre os 
lucros adicionais retidos e a reduc;:ao na poupanc;:a pessoal dos empregados 
(induzida pela promessa dos beneffcios de reforma). 

Se, pelo contrario, o resultado lfquido da empresa subestimar as res
ponsabilidades nao fundeadas, os accionistas vao julgar que sao mais ricos do 
que sao na realidade, e, consequentemente, aumentarao o seu consumo. A pou
panc;a nacional sera reduzida do montante dos rendimentos consumidos pelos 
accionistas. 

A introduc;:ao, no modelo anterior, de uma variavel representativa das con
tribuic;:6es para fundos de pens6es, FP1, permite a Feldstein (1978) obter uma 
outra versao do modelo de poupanc;:a privada: 

Admitindo como Munnell (1982) que as contribuic;:6es para os fundos de 
pens6es sao explicadas por uma func;:ao de ciclo de vida representada pela 
expressao: 

FP1= Cia+ a1 Yd1+ a2 Yd1_1 + a3Ru1+ a4(FT65 x Yd1 ) + a5(SSW+ PENASS)1_1 + 

com: 
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+ a6(W+ PENASS) 1_1 + a70ASI1+ a8S01 11-4) 

FT65 = forc;:a de trabalho masculina de idade superior a 65 anos; 
PENASS = reservas de fundos de pens6es ou proxy (reservas de 

seguros de vida); 
OASI = contribuic;:6es para a seguranc;:a social; 
SO= outras formas de poupanc;:a (seguros de vida). 



Admitindo ainda que as restantes variaveis mantem o significado expresso 
na equac;ao II 3), entao conclui-se que a poupanc;a privada resulta de um modelo 
de equa96es simultaneas no qual a variavel fundos de pens6es e substitufda 
pela expressao II 4). 

A equa9ao da forma reduzida e a seguinte: 

PPR1= g0 + g1 Yd1+ g2 Yd1_1 + g3Ru1+ g4 W1_1 + g5SSW1+ g6RE1+ gy(FT65 x Yd1) + 
+ g8(SSW+ PENAS$)1_1 + g90ASI1+ g10S0t+ g11 (W- PENASS)1_1 11-5) 

A equa9ao da forma reduzida tern a vantagem adicional de nao exigir a 
disponibilidade de dados sabre as contribui96es para fundos de pens6es. 

As condi96es do modelo na forma reduzida imp6em as seguintes restri
ct6es: 

g0 = b0 + by x a0 
g2 = b2 +byxa2 

g4 = b4 
g6=1+b6 
g8 = byxa5 

g1o = by x aa 
g1 = b1 + by x a1 
g3 = b3 +byxa3 

gs= bs 
gY =by x a4 
g9 = byxay 

g11 = by x a6 

E assim possfvel avaliar o impacte da seguran9a social sintetizada em duas 
teses: 

A) A tese da depressao. - De acordo com Feldstein ( 197 4-1978), o siste
ma de seguran9a social reduz a taxa de poupan9a privada, uma vez que a 
maioria dos programas publicos de reforma nao sao fundeados. As contribui
ct6es dos activos, em vez de serem investidas no mercado financeiro a taxa de 
juro em vigor, sao utilizadas para pagamento das reformas do grupo de inacti
vos. Em consequencia a redu9ao da taxa de poupan9a esta directamente liga
da a reparti9ao de rendimentos. 

Desde que o programa publico de reformas seja actuarialmente justa, isto 
e, quando o valor actual dos beneffcios futuros da seguran9a social e igual ao 
valor actual das contribui96es para a seguran9a social, a redu9ao da taxa de 
poupan9a e, em cada perfodo, igual a taxa de seguran9a social. 

A conclusao do autor e a de que a seguran9a social deixa a restri9ao 
orctamental do indivfduo inalterada, nao existindo, por isso, altera9ao no consu
mo de cada ano. No quadro da teoria de ciclo de vida, a polftica governamen
tal s6 altera o padrao de consumo se mudar a restri9ao orctamental de 
multiperfodo. 

Hubbard (1986) defende a ideia de que mesmo que o sistema seja 
acturialmente justa, a redu9ao da taxa de poupan9a e superior a taxa de con
tribuictao para o sistema de reformas. 

179 



Mas a redu9ao da taxa de poupan9a e tambem devida a urn efeito ri
queza. 

A necessidade de poupar e reduzida a medida que a «riqueza da segu
ranva social» e substituida por riqueza privada. 

B) A tese do incentivo. - Segundo Cagan (1965), a provisao para a se
guranva social pode induzir os indivfduos a pouparem mais e nao menos. Se
gundo ele os actives cobertos por pens6es privadas, ao inves de reduzirem o 
seu esfor9o de poupan9a, acabam por poupar mais do que os outros actives 
nao cobertos devido a existencia de urn «efeito de reconhecimento» (6). 

Tentemos agora apurar qual destas teses e Valida para Portugal. 

Ill - Especificac;oes e resultados do modele 

Para estimar os parametres dos tres modelos de regressao anteriormente 
descritos: 

A poupan9a privada [equa9ao II 3)]; 
A variavel representativa dos fundos de pens6es [equa9ao II 4)]; 
A forma reduzida do modelo a equa96es simultaneas [equa9ao II 5)]; 

utilizou-se o metoda dos mfnimos quadrados (?). 

111.1 - A fungao poupanga privada em ciclo de vida 

Estimaram-se duas variantes do modelo da funvao poupan9a privada a 
prevos constantes de 1960: 

Urn modelo onde todas as variaveis sao per capita (8); 

Outro onde as variaveis sao globais. 

A fun9ao taxa de poupan9a que Feldstein obteve para os EUA no perfodo 
1930-197 4 foi estimada para o caso portugues para o perfodo 1960-1991. 

Ill 1.1 - 1. ~ variante - Modelo da funt;ao poupant;a per capita 

Este modelo apresenta as seguintes vers6es: 

Na 1.!! versao, o efeito de outras formas de poupan9a e medido por 
uma variavel proxy FP (premios de seguros de vida) e o efeito 

(6) «Recognition effect» ou «retirement effect»: quando um indivfduo e «forgado» a participar 
num plano de pensoes, ele reconhece pela 1.~ vez a importancia de poupar para a velhice. 
A participagao num plano de pensoes tem assim um efeito educative. 

(?) As regressoes foram obtidas usando o programa Ystat com correcgao automatica da 
autocorrelagao, copyright de Ming Telecomputing (1991). 

(8 ) De acordo com Feldestein (1978). 
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dos fundos de pens6es e medido por uma variavel dummy 01, 
que assume o valor zero entre 1960 e 1986 e o valor 1 de 1987 
a 1991; 

Na 2.2 versao, o efeito dos fundos de pens6es e aproximado por uma 
variavel proxy FP1 , cujo valor entre 1960 e 1986 e dado pelo 
valor dos premios de seguros de vida e a partir de 1987 repre
senta a soma dos premios de seguros de vida com as contribui
c;:6es para fundos de pens6es. 

Tomou-se como variavel dependents em cada uma das vers6es anterio
res quer a taxa de poupanc;:a privada (TXP), quer a poupanc;:a privada per capita 
(PPR). 

Em relac;:ao as restantes variaveis do modele, o seu significado e o se
guinte: 

A riqueza da seguranc;:a social (SSW1), e calculada, para os actives, 
com base no salario e nos direitos adquiridos em cada momen
ta (9) e para os reformados com base na pensao de reforma 
auferida em cada ano. 

A renda vitalfcia imediata a idade de reforma e obtida para 
dois cenarios de evoluc;:ao alternatives: o primeiro, consiste em 
super que esse valor corresponderia ao custo da transferencia 
das responsabilidades para uma seguradora do ramo «Vida>>; o 
segundo, considerando um cenario evolutivo de taxas de jura e 
inflac;:ao prevfsivel; 

0 rendimento de ciclo de vida e aproximado atraves da inclusao de 
uma variavel de rendimento do perfodo Y1 e do perfodo ante
rior Y1•1; 

A riqueza das famflias, W, e captada pelas series da riqueza finan
ceira publicadas pelo Banco de Portugal; 

A inclusao da taxa de desemprego, Ru, e aconselhada pelo facto de 
representar um factor de desmobilizac;:ao das reservas de pou
panc;:a constitufdas e simultaneamente uma diminuic;:ao da capa
cidade de acumulac;:ao presente, sendo captada a partir das 
series estatfsticas do Banco de Portugal; 

Feldstein recomenda tambem a inclusao da variavel Iueras retidos, 
RE(1°), como factor de explicac;:ao da variavel de poupanc;:a das 
empresas, dado que representa uma riqueza potencial dos de
tentores do capital das empresas, com reflexes sabre o rendi
mento futuro dos accionistas. 

Os resultados das regress6es sao apresentados nos quadros 1 a 2. 

(9) Ou seja, considerando a antiguidade estimada no ano de calculo. 
(10) Captada a partir das series estatfsticas do Banco de Portugal. 
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QUADRO 1-A) 

Fun~ao poupan~a- Modelo per capita a pre~os constantes (variavel dependente: 
taxa de poupan~a privada) 

1.1 versao Yd, Yd"' Ru w", ssw RE 01 FP Canst. Ffl OW N 

Coeficientes ..... 0,386 -{),092 -{),723 -{),132 0,09 0,302 -{),012 -18,604 0,124 0,7999 1,49 30 
I t I ......... 4,17 0,65 0,34 2,14 1,83 1,22 0,58 3,4 3,86 - - -

** ** ** ** ** 

QUADRO 1-B) 

Fun~ao poupan~a- Modelo per capita a pre~os constantes (variavel dependente: 
poupan~a privada per capita a pre~os constantes) 

1.• versao Yd, YdH Ru w", ssw RE 01 FP Canst. Ffl OW N 

Coeficientes ..... 0,497 -{),119 -{),484 -{),095 0,089 0,277 -{),006 -11,313 0,049 0,9624 1,395 30 
I t I ......... 7,15 1,12 2,97 2,04 2,41 1,48 0,43 2,75 2,06 - - -

** ** ** ** .. .. 

QUADRO 2-A) 

Fun~ao poupan~a - Modelo per capita a pre~os constantes (variavel dependente: 
taxa de poupan~a privada) 

2.1 versao Yd, Yd,_, Ru w"' ssw RE FPl Canst. Ffl ow N 

Coeficientes ............... 0,371 -{),076 -{),724 -{),183 0,109 0,373 -8,866 ~.120 0,081 1,6 30 
I t 1 ............. 4,17 0,56 3,55 3,07 2,38 1,67 4,48 3,92 - - -

** ** ** .. ** ** 

QUADRO 2-B) 

Fun~ao poupan~a - Modelo per capita a pre~os constantes (variavel dependente: 
poupan~a privada per capita a pre~os constantes) 

2.1 versao Yd, Yd"' Ru w"' ssw RE 

Coeficientes ............... 0,487 -{),104 -{),489 -{),129 0,102 0,335 

182 

I t 1 ............. 7,40 1,02 3,24 2,93 2,99 2,02 

** ** ** ** 

Legenda: 

OW- Valor da estatfstica de Durbin Watson. 
~ - Coeficiente de correla9a0 corrigido. 
N- Numero de observa96es. 
OF- Graus de liberdade. 
* Valores significativos a 10% (t de Student). 
** Valores significativos a 5% (t de Student). 

** 

FPl Canst. Ffl ow N 

-5,535 -{),053 0,965 1,45 30 
3,77 2,32 - - -

** ** 

OF 

21 
-

OF 

21 
-

OF 

22 
-

OF 

22 
-



Contrariamente aos resultados obtidos por Feldstein, o efeito da riqueza 
potencial providenciada pela seguranc;a social e em todas as equac;6es positi
vo, enquanto o efeito dos fundos de pens6es e negativo. A influencia exercida 
pela seguranc;a social pode ser explicada pelo facto da generalizac;ao dos be
neffcios da seguranc;a social ser relativamente recente, uma vez que s6 a partir 
da decada de 1970 algumas classes sociais passaram a beneficiar de uma 
cobertura social. 

De igual modo s6 ap6s as mudanc;as democraticas de 1975 a cobertura 
de pens6es de velhice foi tornada obrigat6ria para os trabalhadores indepen
dentes. 

Assim muitos destes contribuintes continuaram a acumular reservas priva
das no perlodo de observac;ao por nao terem ainda percebido o efeito de subs
tituic;ao que pode constituir a riqueza potencial da seguranc;a social. 

A confirmar-se a nossa hip6tese, seria valida a tese de Cagan (1965) 
segundo a qual existe um efeito de reconhecimento da importancia da segu
ranc;a social sobre os indivlduos que, pela primeira vez, sao confrontados com 
as necessidades de previdencia. 

0 efeito dos fundos de pens6es sobre a poupanc;a nao corresponde tam
bern a expectativa uma vez que o seu sinal e negativo. Uma explicac;ao do 
fen6meno reside no facto de a maioria dos mais importantes fundos de pen
sees serem verdadeiros esquemas de seguranc;a social para publicos alternati
vos (1 1). Uma outra explicac;ao e a que se prende com o facto de a criac;ao dos 
fundos de pens6es ser recente, abranger uma minoria de trabalhadores e nao 
ser ainda aceite como uma alternativa salida para muitos trabalhadores. 

Acresce, finalmente, que muitos fundos de pens6es servem para financiar 
pianos de pens6es de grandes empresas publicas com estrutura financeira 
desequilibrada e que acordaram na concessao de beneffcios como forma de 
obterem urn clima de estabilidade social nas empresas. 

Os sinais das restantes variaveis explicativas estao conformes ao modelo 
de Feldstein. 0 desemprego afecta negativamente a poupanc;a, bern como os 
stocks de riqueza do perlodo anterior. 

No caso portugues esse efeito e de 0,72 unidades monetarias para o 
desemprego e 0,13 unidades monetarias para a riqueza enquanto nos Estados 
Unidos e respectivamente de 13 unidades monetarias e de 0,4 unidades mone
tarias. 

0 efeito dos lucros retidos (RE) e negativo, visto o coeficiente na equac;ao 
11-3) ser na realidade (1 +b6) (12). 

Na 2.~ versao do modelo (quadro 2), o efeito negativo dos fundos de 
pens6es e atenuado pois o coeficiente diminui e a seguranc;a social ve a sua 
influencia aumentar. 

Os resultados sao identicos quando utilizamos a poupanc;a privada per 
capita para variavel dependente. 

(1 1) E o caso dos esquemas de seguran<;:a social dos grandes bancos ex-publicos, os quais 
no passado nao contribufam para nenhum esquema publico de reformas. 

(12) Fonte: Feldstein. 
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Ill 1.2-2. 11 Variante- Mode/a de funt;ao poupant;a global 

Neste modele sao utilizadas todas as variaveis explicativas da 1.11 varian
te, sendo no entanto estimada uma versao com a variavel de populac;ao (POP) 
para captar o efeito dimensao. 

Foi tambem estimada uma versao, dita classica, onde as (micas variaveis 
explicativas sao o rendimento corrente a prec;os constantes e a taxa de jura (TXJR). 

Os sinais dos coeficientes mantem-se na 1!! versao com val ores dos coe
ficientes pr6ximos para as variaveis de rendimento (Yd1) e de rendimento 
desfasado (Yd1_1). 0 coeficiente da variavel de desemprego (Ru) continua ne
gative, aparecendo o seu valor influenciado pela presenc;a da variavel de di
mensao representado pela populac;ao. 

Na 2. 11 versao desta variante retirou-se o rendimento desfasado e a varia
vel de dimensao (POP) nao se tendo verificado alterac;oes significativas em 
relac;ao aos resultados da 1.!! versao. 

A 3. 11 versao desta variante, func;ao de poupanc;a classica do tipo 
keynesiano, permite-nos avaliar o valor da propensao marginal a poupar para 
Portugal, 0,3, que, sendo significative, confirma o elevado sentido de aforro dos 
portugueses. No entanto, o valor da DW e muito baixo o que revela, natural
mente, autocorrelac;ao positiva e portanto ma especificac;ao do modele. 

0 efeito da taxa de jura real (TXJR) e, como se esperava, positive e sig
nificative. 

QUADRO 3 

Fun~ao poupan~a - Modelo global a pre~os constantes 
(variavel dependente: poupan~a privada per capita a pre~os constantes) 

Unidade· milhiies de cantos 

1.~ versao Yd, Yd,_, FP Ru w,_, ssw RE 

Coeficientes ..... 0,5036 -0,136 -0,134 952,3 0,079 0,055 0,2353 
I t I ......... 5,51 1,12 3,19 2,9i 1,25 1,57 1,30 .. .. .. 

2.f versao Yd, Yd,_1 
FP1 Ru w,_, ssw RE 

Coeficientes ..... 0,4022 - f-6,745 -1111 0,118 0,0574 0,3914 
I t I ......... 0,62 - 5,27 3,74 3,72 1,99 3,00 .. .. .. . . . 

3.! versao 
Yd, Yd,_, TXJR Ru w,_, ssw (ciassica) 

Coeficientes ..... 0,301 - 31706 - - -
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I t I ......... 19,74 - 2,45 - - -.. .. 
Legenda: 

OW- Valor da estatfstica de Durbin Watson. 
R2 - Coeficiente de correlac;:ao corrigido. 
N- Numero de observac;:6es. 
OF- Graus de liberdade. 
• Valores significativos a 10 % (t de Student). 
•• Valores significativos a 5 % (t de Student). 

.. 
RE 

-
-

POP Canst. F(< OW N OF 

0,0012 -23269 0,96 1,465 30 21 
0,45 0,98 - - - -

POP Canst. F(< ow N OF 

- 14871 0,97 1,199 30 23 
- 4,27 - - - -. . 

POP Canst. F(< ow N OF 

- -40618 0,936 0,964 30 27 
- 3,33 - - -.. 



Como grandes conclusoes desta sec9ao, podemos avan9ar as seguintes: 

Nao existe ainda em Portugal uma clara percep9ao do eteito da ri
queza constitufda pela pensao da seguran9a social nao s6 par
que a generalizavao do sistema e recente, mas tambem porque 
o nfvel de pensao atribufda pela seguran9a social e tao baixo 
que os indivfduos continuam a acumular; 

0 eteito dos tundos de pens6es e intluenciado pela juventude deste 
mercado da poupan9a e pelo facto de s6 uma pequena parte 
da popula9ao no escalao de rendimentos superiores a media 
beneticiar destes esquemas; 

Contrariamente ao sistema americana e canadiano, o sistema publico 
de reformas que garante 0 maximo de pensao e exclusivamente 
baseado no sistema de reparti9ao pura, o que desincentiva a 
procura de pianos de pensoes. 

111.2- A func;iio dos fundos de pensoes 

Com o objectivo de analisar o comportamento da variavel fundos de pen
soes e o efeito da riqueza da seguran9a social, procedemos a estima9ao do 
modelo proposto por Munnel. 

A aproxima9ao que fizemos a variavel tundos de pensoes (13) nao produ
ziu resultados satisfat6rios quando comparado com os obtidos por Munnel 
(v. quadro 4). 

QUADRO 4 

Func;iio fundos de pensoes - Modelo per capita a prec;os constantes 

1.!1 versao Yd, Ydl- 1 Ru S+P RE W-P 01 

Coeficientes ..... 0,0151 -{),015 -{),044 -0,009 0,0119 3E·04 0,0053 
I t I ......... 1,7 1,37 2,73 2,63 0,77 0,11 4,36 . .. . . .. 

2.! versa.o Yd, Ydl- 1 Ru S+P RE W-P OASI 

Coeficientes ..... 0,0060 -Q,0015 -Q,0399 0,0109 0,038 -Q,0044 0,0112 
I t I ......... 1,66 1,13 2,54 3,07 2,40 1,27 0,15 .. .. .. 

Legenda: 

OW- Valor da estatfstica de Durbin Watson. 
Ff2. - Coeficiente de correlac;:ao corrigido. 
S+P= (SSW+ PENASS)1_1• 

W-P= (W- PENASS)1_1• 

N- Numero de observac;:oes. 
OF- Graus de liberdade. 
• Valores significativos a 10% (t de Student). 
•• Valores significativos a 5% (t de Student). 

OASI Canst. F1' ow 

- 0 0,9 1,47 
- 0,03 - -

01 Canst. F1' OW 

0,0036 -Q,0014 0,92 1,61 
2,64 0,45 - -.. 

N OF 

27 19 
- -

N OF 

27 18 
- -

( 13) Premios de seguros de vida entre 1960 e 1987, acrescidos das contribuic;:oes para fundos 
de pensoes a partir de 1987. 
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Na 1.9 equavao, com excep9ao do sinal da riqueza da seguran9a social, 
os sinais dos coeficientes das variaveis explicativas sao conformes a teoria mas 
o valor do coeficiente do rendimento corrente e anormalmente baixo. No entan
to, o valor do coeficiente do rendimento desfasado e negativo. 

Na 2.9 versao acrescentou-se como variavel explicativa as contribui96es 
para a seguran9a social (OASI), a qual mede o efeito rendimento. 0 sinal do 
coeficiente, nao significative estatisticamente, e negativo, de acordo com o es
perado. No entanto, o sinal do coeficiente da riqueza social positivo (efeito ri
queza), estatisticamente significative, implica que, contrariamente ao defendido 
por Munnel, a seguran9a social tem, em Portugal, um efeito estimulante sabre 
o desenvolvimento dos fundos de pens6es. 

Dos valores das estatfsticas obtidas, muito poucos sao estatisticamente 
significativos, pelo que se admite que o modelo possa ter problemas de 
especificavao, devido ao facto de ser usada uma proxy, que, aparentemente, 
nao e adequada para explicar o andamento da variavel end6gena. 

Assim, nada podemos concluir sabre a influencia da seguranva social sa
bre os fundos de pens6es. 

111.3 - A equa~ao da forma reduzida 

0 modelo na forma reduzida tem a vantagem de nao exigir a presen9a da 
variavel fundo de pens6es, como variavel explicativa da fun9ao poupan9a pri
vada. Esta possibilidade e de grande utilidade dado s6 dispormos de dados 
estatfsticos para esta variavel a partir de 1987. Assim, os efeitos que a variavel 
fundos de pens6es poderia exercer sao medidos nos coeficientes das restantes 
variaveis explicativas. 

Os resultados do modelo da poupan9a privada na forma reduzida nao 
alteram as principais conclus6es do modelo inicial, com a devida consideravao 
das restri96es impostas aos parametros na sec9ao 11. 

Quase todos os sinais da 1.9 versao do modelo per capita se mantem, 
bem como a significancia estatfstica dos respectivos coeficientes. 

A grande excepQao e que agora o sinal da riqueza potencial (SSW1) e 
negativo e estatisticamente significative tal como previa Feldstein. 

0 resultado anterior e o que resulta da introduvao das variaveis riqueza 
dos sistemas de reforma desfasada (14) (SSW+ PENASS)1.1 e contribui96es para 
a seguran9a social (OASI), cujos sinais sao tambem negativos, permits-nos supor 
que os indivfduos reagem negativamente sabre a poupan9a privada quando se 
apercebem do seu potencial de riqueza, e incorporam esse comportamento s6 
no perfodo seguinte. 

A confirmar-se esta hip6tese os resultados de Feldstein, de que a segu
ranva deprime a poupan9a, estariam confirmados. 

(14) Seguran9a social e pensiSes privadas. 
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.... 
co ..... 

1.1! versao 
Yd, YdH Ru w,_, (per capita) 

Coeficientes ..... 0,5227 -o,0218 -o,028 -o,255 
I t I .......... 3,51 0,13 0,12 1,50 

** 

2.• versaa Yd, Yd,_, Ru w,_, 
(dadas glabais) 

Coeficientes ..... 0,609 -Q,104 -13,187 -o,066 
It I .......... 2,95 0,56 0,02 0,85 

** 

Legenda: 

OW- Valor da estatfstica de Durbin Watson. 
Ff. - Coeficiente de correlagao corrigido. 
S+P= (SSW+ PENASS)~1 . 
W-P= (W- PENASS)~1 • 

FxY= FT65 x Ydr 
N- Numero de observagoes. 
OF- Graus de liberdade. 
* Valores significativos a 10% (t de Student). 
** Valores significativos a 5% (t de Student) . 

ssw, 

-Q,255 
5,0 

** 

ssw, 

0,0849 
1,62 

* 

QUADRO 5 

Modele da forma reduzida 

S+P Re W-P Fx Y Oasi Canst. F(2 ow N OF 

-o,095 0,167 0,121 -o,oo -o,993 -o,093 0,93 1,89 27 16 
2,02 0,73 0,86 0 1,01 2,21 - - - -

** ** 

S+P Re W-P Fx Y Oasi Canst. F(2 ow N OF 

-o,067 0,0508 -o,006 -Q,371 -1,549 -21 798 0,93 1,9 27 16 
1,18 0,18 0,10 0,23 1,26 2,21 - - - -

** 



IV- Conclusao 

Embora os resultados obtidos nao permitam defender totalmente a tese 
de Feldstein sobre um efeito depressive da seguran9a social sobre a poupanc;:a 
privada, pelo menos na versao do modelo proposta por ele e testado para o 
caso portugues nao podemos excluir essa hip6tese a luz dos resultados da 
equa9ao na forma reduzida. 

0 efeito dos fundos de pens6es sobre a poupan9a e negativo, tendencia 
esta explicada pela juventude e limites deste instrumento de poupan9a. 

«Os economistas concordam que a teoria nao e ainda capaz de dar uma 
resposta clara e inequfvoca relativamente ao efeito da Seguran9a Social na 
poupan9a privada. A resposta a esta questao assenta portanto numa analise 
empfrica, que ate agora tem originado resultados nao conclusivos. 0 estado do 
nosso conhecimento situa-se ainda onde estava, quando Aaron (1982) concluiu 
que 'a evidencia e incapaz de estabelecer o tamanho, ou mesmo a direcyao, 
dos efeitos da Seguran9a Social na forma9ao do capital'., [Smith (1990) op. 
cit., p. 52]. 

Esta observa9ao e sem duvida valida para o caso portugues. 
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ANEXO 1 

A responsabilidade potencial da seguranc;a social no regime geral 

0 valor desta responsabilidade corresponde a dfvida potencial da seguranga social (SSW,) 
para os indivfduos e e o valor descontado no ano t dos beneffcios de reforma da seguranga social 
que poderiam eventualmente ser reclamados por todos os que estao no servi<;:o activo ou ja na 
reform a. 

Este valor deve reflectir a probabilidade de sobrevivencia bern como a estrutura temporal 
das taxas de jura. 

0 valor calculado segundo esta metodologia pode ser brute ou Hquido, consoante se retire 
ou nao o valor actual das contribui<;:oes futuras de todos os actives para o sistema de reforma da 
seguran<;:a social. 

Este valor depende de cenarios adequados quer para as variaveis econ6mico-financeiras, 
nomeadamente taxa de infla<;:ao, taxa de jura, taxa de crescimento salarial quer para as variaveis 
demograficas, taxa de mortalidade, taxa de safda de actividade, etc. 

Feldstein (1974), propoe as seguintes formulas de calculo: 
A base 16gica do calculo da responsabilidade a respeito de urn dado indivfduo pode ser 

explicada brevemente. Considere-se urn trabalhador solteiro de idade no ano t. Se ele permane
cer solteiro e sobreviver ate a idade de 65 anos, ele tera direito a urn beneffcio de reforma de 
montante a(a,Q. 

A taxa de substitui<;:ao do rendimento, ou seja a percentagem da pensao sabre o ultimo 
salario activo, depende da taxa de crescimento dos salaries, g, e da taxa de crescimento da pen
sao, que e geralmente igual a taxa de infla<;:ao, p. 

0 valor do rendimento disponfvel no ano anterior a reforma e: 

Yl+65-a = Y, (1 + g)65-a 

Se a taxa de substitu<;:ao for de 60 o beneffcio anual de pensao e: 

a •. ,= 0,6Y,(1 + g)ss.-a 

Se o valor da pensao anual crescer a taxa de infla<;:ao na idade n = 65, o beneficiario rece
bera a •. , (1 + g)1Hl5. 

Seja S(i,J) a probabilidade de urn indivfduo de idade i sobreviver ate pelo menos a idade j. 
Se a taxa de desconto para actualiza<;:ao dos beneffcios esperados for d entao o valor actualiza
do a idade de reforma e: 

SS65.n a a. I= (1 + g)1Hl5 (1 + d)IHJS 

com a soma a atingir a idade maxima da tabua de mortalidade (1). 

n> = 65 

No momenta t (quando o indivfduo tern a idade a) a anuidade futura tern o valor: 

A •. ,= s .. 65(1 + d)-(ss-alSS65.n a •. ,= (1 + g)1Hl5 (1 + d)-(1Hl5) n> = 65 

Substituindo o valor de a(a,t) obtemos: 

A •. ,= 0,6 Y,S._65[(1 +g) I (1 + d)]6S-aSS65.n[(1 +g)! (1 + d)]1Hl5 n> = 65 

Calculos analogos sao feitos para as mulheres e tambem para os reformados. Neste ultimo 
grupo o valor actual da pensao vitalfcia e igual a: 

SS65.n a •. t (1 + g)1Hl5 (1 + d)-(IHJS) n> = 65 

0 valor das responsabilidades da seguran<;:a social e igual a soma ponderada dos valores 
de A(a,t) para cada tipo de trabalhador e para cada grupo de idades ponderada pelo numero de 
trabalhadores desse tipo e idade cobertos pelo regime geral da seguran<;:a social. 

( 1) Actualmente, na industria seguradora em Portugal esse valor e 106 anos. 
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ANEXO 2 

Pianos e fundos de pensoes 

Quando se analisa o mercado das reformas privadas sera util precisar a diferent;:a entre 
pianos de pens6es - o instrumento de definit;:ao das garantias - e fundos de pens6es- os 
patrimonies afectos a concretizat;:ao dessas garantias. 

1 - Pianos de pensoes 

Designa-se por plano de pens6es o esquema em que se definem os beneffcios de reforma 
ou outros garantidos, bern como as condit;:6es necessarias a constituit;:ao do direito ao seu rece
bimento. 

Com base nas garantias estabelecidas, os pianos de pens6es podem ser classificados como 
de contribuif;:ao definida, se o montante das contribuit;:6es para o fundo e fixo, sendo as presta
t;:6es uma funt;:ao resultante da capitalizat;:ao destas; ou de beneficia definido, se e previamente 
determinado o montante das prestat;:6es a garantir aos beneficiaries. 

No primeiro caso, o montante da pensao a receber na data da reforma dependera da va
lorizat;:ao e rendimento dos actives em que as contribuit;:6es forem investidas, bern como do nfvel 
de despesas de gestao verificado. 

Nos pianos de beneffcio definido, o montante da pensao a receber pode ser fixo ou cal
culado de acordo com uma percentagem do salario, sendo o custo normal do plano de pens6es 
uma funt;:ao da taxa de jura de mercado, da mortalidade do grupo beneficiario e da inflat;:ao. Neste 
caso, o montante dos custos e avaliado tendo em conta urn certo numero de hipoteses actuariais 
e financeiras. 

Nos pianos de contribuit;:ao definida, o risco de performance do fundo de pens6es para o 
qual as contribuit;:6es sao realizadas e suportado palos beneficiaries uma vez que nao existe 
garantia do montante a receber, enquanto nos de beneffcio definido esse risco e suportado pela 
empresa, salvo na parte em que o beneficiario contribui, suportando o risco correspondente. 

Em Portugal a maioria dos pianos, principalmente no que diz respeito a componente refer
rna por velhice, sao de beneffcio definido. 

Quanta a participat;:ao no seu financiamento, os pianos de pens6es podem ainda ser clas
sificados, de acordo com a forma de repartit;:ao do seu financiamento, em contributivos ou nao 
contributivos. 

No primeiro caso, o participante tambem financia o plano, conjuntamente com a entidade 
patronal, daf resultando a existencia de direitos adquiridos, enquanto no segundo caso, sendo o 
financiamento exclusivamente da responsabilidade da empresa, nao existem normalmente asses 
direitos em caso de safda antecipada da empresa. 

As empresas prometem pens6es na forma de urn beneffcio definido ou em resultado de 
contribuit;:6es definidas. 

Nos pianos de beneffcio definido, a promessa da empresa feita atraves do beneffcio que 
ela concorda em pagar aos participantes no plano no momenta da reforma. 

Nos pianos de contribuit;:ao definida cada trabalhador possui uma conta na qual a empresa 
e o proprio (no caso dos pianos contributivos) efectuam contribuit;:6es regulares, quase sempre 
expressas em percentagem da folha de salaries. 

Num plano de beneffcio definido, a pensao a que o trabalhador tern direito e determinada 
atraves de uma formula que tern em conta o numero de anos que o trabalhador esteve ao ser
vit;:o da empresa, e na maior parte dos casas, os salaries e os rendimentos auferidos durante 
todo o perfodo de actividade. 

Muitas formulas de pianos de beneffcio definido consideram o beneffcio da segurant;:a so
cial a que o trabalhador tern direito. Neste caso diz-se que os pianos sao integrados e o valor da 
pensao complementar depende do valor final da pensao oficial. 

As formulas de beneffcio podem variar consideravelmente, mas, de uma forma geral, pode
mos classifica-los em duas grandes categorias: formulas de beneffcio unitario e formulas de be
neficia nivelado. 
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Os pianos que utilizam formulas de beneffcio unitario creditam o trabalhador com uma uni
dade especifica de beneficia por cada ano de servigo na empresa. Urn procedimento comum, 
utilizado para o caso dos trabalhadores por conta de outrem e o credito de uma dada percenta
gem de compensagao por cada ano de servigo. 

As formulas de beneficia nivelado assumem varias facetas. Uma utilizada correntemente 
paga ao reformado uma percentagem nivelada dos seus rendimentos, por exemplo 20 % ou 40 %, 
independentemente da antiguidade na empresa. 

Enquanto os pianos de beneficia definido colocam a enfase no valor da pensao final a 
receber pelo trabalhador, os pianos de contribuigao definida sublinham o montante das contribui
g6es periodicas feitas para o plano de pens6es. 

As contribuigoes sao habitualmente calculadas como uma fracgao pre-determinada dos ren
dimentos, ainda que tal fracgao nao seja forgosamente constante durante toda a carreira do tra
balhador. Na idade de reforma o trabalhador recebe uma renda vitalicia cujo valor depende do 
valor capitalizado das contribuig6es na conta de reforma individual. 

As contribuig6es para estes pianos sao geralmente baseados num objective de beneffcio 
alvo e podem ser repartidas entre a empresa e o trabalhador. 

2 - Fundos de pensoes 

Os fundos de pensoes sao patrimonies autonomos, distintos dos das empresas, que tern a 
responsabilidade da realizagao de urn ou mais pianos de pens6es por eles financiados. 0 !undo 
de pens6es e alimentado com as contribuig6es necessarias a manutengao de urn dado nivel de 
financiamento, calculadas actuarialmente de acordo com o plano de beneficios em vigor. 

Deve referir-se que, no que diz respeito ao financiamento do segundo pilar, a constituigao ou 
adesao a urn plano de pens6es nao e o unico meio de financiamento de urn plano de beneficios 
de reforma, podendo, a semelhanga do que e feito na Alemanha, ser criada no balango da empre
sa uma reserva correspondente a responsabilidade assumida, relativamente ao plano de pens6es 
instituido, sem que exista uma parte do activo da empresa afecta a essa responsabilidade. 

Quanta ao tipo de fundos, de acordo com o decreta-lei (2) que os regulamenta, podem ser 
abertos ou fechados. 

0 !undo fechado e caracterizado por ter apenas urn associado ou, no caso de existirem 
varios associados, pela existencia de urn vinculo empresarial, associative, profissional ou social e 
pela necessidade do consentimento dos socios para a adesao de novos associados. 

A iniciativa da sua constituigao pode pertencer a uma empresa ou grupo de empresas, a 
associag6es, designadamente de ambito socio-profissional, ou ser o resultado de urn acordo entre 
associag6es patronais e sindicais. 

0 !undo aberto, concretizado sob a forma de unidades de participagao num !undo de inves
timento, e todo o que nao obriga a existencia de qualquer vinculo entre os diferentes aderentes 
do !undo, estando a sua adesao apenas dependente de normas definidas pela sociedade gestora. 

Estes fundos podem ser constituidos por iniciativa de qualquer entidade autorizada a gerir 
fundos de pens6es, sendo o seu valor lfquido global dividido em unidades que, por sua vez, po
derao ser representadas por certificados de participagao. 

Estes fundos constituem uma inovagao no mercado portugues, sendo acessfveis as peque
nas e medias empresas. Com efeito, estas nao dispunham de dimensao para constitufrem por si 
so fundos com urn razoavel nivel de diversificagao financeira. Apesar desta inovagao, estes fun
dos tern lido urn desenvolvimento limitado, devido a sua fiscalidade ser a dos fundos fechados. 

3 - 0 efeito da infla{:ao sobre as pensoes privadas 

Uma consequencia importante das expectativas inflacionistas crescentes dos ultimos anos 
foi urn aumento muito acentuado das taxas de juro nominais. Para alem disso, as taxas de juro 
de Iongo prazo tornaram-se muito volateis. 

(2) Decreta-Lei n.• 4 t 5/91, de 25 de Outubro. 
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Dado que as responsabilidades dos pianos de beneficia definido sao fixadas primordialmente 
em termos nominais, as mudan9as na taxa de jura podem afectar grandemente o valor destas 
responsabilidades e por consequencia o valor das ac96es das respectivas empresas. 

Quando se considera o efeito da taxa de jura no valor dos fundos de pens5es, e importan
te distinguir entre beneficios adquiridos e os beneffcios futuras que a empresa espera pagar aos 
seus actuais activos e sabre cuja base e determinada a taxa de contribui9ao normal. 

Em rela9ao aos direitos adquiridos, o valor das responsabilidades depende s6 da experien
cia passada (salarios e antiguidade) dos activos na empresa. 

Ainda que a sua experiencia lhes de direito a urn maior beneffcio futuro se ele se mantiver 
na empresa, o valor presente dos seus beneffcios e fixo se ele deixar a firma imediatamente. 
Assim, ao calcular-se o valor presente dos beneficios adquiridos, a influencia da taxa de Cresci
mento salarial e irrelevante, desde que as pens5es nao sejam indexadas. No entanto, aquele valor 
depende inversamente da evolu9ao da taxa de jura de Iongo prazo. 

Em rela9ao aos beneffcios futuros, a empresa deve prajectar os salarios futuras dos em
pregados (bern como as probabilidades de morte e de safda dos activos). 

Em qualquer momenta da carreira do empregado, o valor presente dos beneffcios que serao 
pagos no primeira ano da reforma depende da diferen9a entre a taxa de desconto e a taxa de 
crescimento dos salarios. 

0 valor dos beneffcios a serem pagos ap6s a reforma, contudo, depende s6 da taxa de 
desconto, implicando que o valor presente dos beneffcios futuros totais seja totalmente determina
do. 

A manterem-se os diferenciais registados nos ultimos anos entre a taxa de infla9ao e a 
taxa de juro, o valor actual dos beneffcios futuras diminuira em rela9ao aos beneffcios adquiridos, 
uma vez que estes sao calculados obrigatoriamente com taxas de jura conservadoras. No quadra 
seguinte podemos ver a evolu9ao da taxa de infla9ao e da taxa de juro nominal dos emprestimos 
obrigacionistas. 

lnfla~iio e taxas de juro 

Ano lnfla9iio Taxa de juro 

1980 ........................................................................................................................................... . 16.6 18,75 
1981 ........................................................................................................................................... . 20,0 20,13 

1982 .......................................................................................................................................... .. 22,4 23,00 
1983 .......................................................................................................................................... .. 25,5 27,88 
1984 ........................................................................................................................................... . 29,3 29,42 

1985 ........................................................................................................................................... . 19,3 27,29 
1986 .......................................................................................................................................... .. 11,7 19,63 

1987 ........................................................................................................................................... . 9,4 18,92 

1988 .......................................................................................................................................... . 9,6 17,53 
1989 ......................................................................................................................................... .. 12,6 19,59 
1990 .......................................................................................................................................... . 13,4 21,71 

1991 .......................................................................................................................................... . 11,4 22,87 

Fonte: International Financial Statistics. 
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