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Setor Público da FUNDAP. A finalidade principal do Centro é 
desenvol ver estudos, na área de economia aplicada, sobre ternas de 
alcance nacional. O seu programa de pesquisa atribui prioridade à 
análise de problemas da economia brasileira e da sua inserção na 
economia mundial. 

Este trabalho é de responsabilidade do(s) autor(es). As opiniões 
nele contidas não representam necessariamente o ponto de vista do 
IESP/FUNDAP ou do Governo do Estado de São Paulo. 

Centro de Análise Macroeconômica / IESP / FUNDAP 
Rua Bandeira Paulista, 716, 80. andar, Itaim Bibi 
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ALE~~HA, r~os QUPJrnNTA: ANTECEDENTES DA REFORMA MONETÁRIA 

VALDIR RAMALHO(*) 

Urna reforma monetária provoca graves prejuízos, sobretudo à 

classe média, não raro arruinando famílias. Referimo-nos a urna reforma 

que não seja urna mera mudança do nome da unidade monetária e da escala 

de medição de valores, mas um meio de reduzir súbita e drasticamente o 

estoque de dinheiro uma reforma que desaproprie temporária ou 

definitivamente considerável parcela dos ativos monetários da 

população. Se os agentes econômicos suspeitassem da iminência de uma 

medida desse tipo, procurariam desfazer-se de seus ativos financeiros 

para substituí-los por bens físicos (ou por divisas, mas cada vez 

menos gente quereria entregar moeda estrangeira para reter moeda 

nacional); isso redundaria em uma extraordinária onda de repúdio ao 

dinheiro, agravando extremamente a crise financeira de um país. Por 

isso, uma reforma monetária do tipo mais comum nos dez anos após a 

segunda guerra mundial não pode ser proposta às claras, não pode ser 

comunicada antecipadamente à população, nem debatida, nem livremente 

votada (pode haver, é claro, votação meramente ritual, para 

sacramentar um fato consumado e praticamente irreversível). Uma 

reforma monetária desse tipo é essencialmente antidemocrática . 

O tipo de poder executivo apto para impor à nação tal 

reforma monetária deve estar em condições de tomar a iniciativa 

unilateralmente e imediatamente torná-la fato; portanto, deve ser 

capaz de adotar medidas de exceção, ou 

poder executivo com força de lei 

emergência na terminologia jurídica 

seja, promulgar resoluções 

(decretos-lei ou medidas 

tradicional). Deve estar 

do 

de 

na 

* Do Centro de Análise Macroeconômica do Instituto de 
Setor Público - IESP / FUNDAP. 

Economia do 

A Boston University deu apoio material e intelectual a este 
trabalho através do seu Center for the Philosophy and History of 
Science. Paulo Nogueira Batista Jr. fez uma leitura crítica e 
gentilmente cedeu acesso a seu acervo bibliográfico sobre o assunto. 
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posição de embaraçar (senão constranger) a atuação independente dos 

legislativo e judiciário talvez de anular atos destes poderes 

poderes tanto para evitar que progridam as reivindicações de 

indenização por parte dos prejudicados, como para isolar-se da 

possível indignação da população. Afinal, o governo que toma tal 

medida deve barrar até mesmo simples ações judiciais de reintegração 

de posse de bens pelos seus legítimos donos. Como se verá neste 

trabalho, foi um governo desse tipo que decretou uma reforma monetária 

na Alemanha em junho de 1948. 

Mais amplamente, o objetivo do trabalho é exibir um panorama 

geral dos problemas da economia alemã quando se encontrava empobrecida 

pela destruição física de boa parte do estoque de capital, padecendo 

de inflação reprimida e submetida a um governo estrangeiro com poder 

ilimitado por freios constitucionais. Para tanto, apontam-se e 

descrevem-se em linhas gerais alguns dos fatores e eventos sociais, 

políticos e econômicos mais importantes para compreensão da crise 

monetária do país nos primeiros anos depois da segunda guerra mundial 

e para apreciação do contexto, bem como da motivação, da política 

econômica que ali foi 

que mais tarde seria 

fornecidas sobretudo 

implantada. Focaliza-se exclusivamente a região 

a Alemanha Ocidental, com base em informações 

por estudiosos 

americanas (ver bibliografia; quanto ao 

da zona ocupada por tropas 

quadro sócio-político pintado 

1967; Glaser, 1986; Grosser, aqui, as fontes são sobretudo Davis, 

1955; Ninkovich, 1988; Peterson, 1978; e Zink, 1957). 

O trabalho está dividido em nove seções, começando pelos 

objetivos da ocupação da Alemanha (seção 1), a natureza do regime 

político instalado no país (seção 2) e a atitude da administração do 

General Clay (seção 3). As duas seções seguintes tratam da ruína de 

enorme parcela do capital físico do país e da situação de inflação 

reprimida, respectivamente. Os mercados negros e o regime de escambo 

são abordados na seção 6, enquanto a seção 7 resenha os obstáculos e 

as políticas que retardaram a recuperação do país. O trabalho se 

encerra com a seção 8, sobre as divergências entre os governos 

ocupantes ocidentais e o soviético, e a seção 9, lembrando a 

mentalidade que caracterizou o pós-guerra, mais favorável ao 

intervencionismo econômico. 
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1. O Espírito Punitivo Depois da Rendição 

Dentre os fatores sócio-políticos que vieram a condicionar a 

vida econômica da Alemanha no período que nos interessa, é conveniente 

começar pelo papel do Plano Morgenthau e pela natureza do regime 

político. 

Em maio de 1945 a Alemanha reconheceu oficialmente sua 

derrota na segunda guerra mundial, submetendo-se à 

rendição incondicional. Conforme tinham acertado 

exigência 

entre si, 

de 

a 

Inglaterra, a França, os Estados Unidos e a União Soviética dividiram 

aquele país em quatro zonas, colocando em cada uma delas uma 

administração militar representante de um dos países vencedores. 

Vários meses antes de a Alemanha render-se os governos 

aliados já vinham pensando sobre como proceder para com o país 

vencido. O Plano Morgenthau, proposto por Henry Morgenthau, Secretário 

do Tesouro americano, sugeria a eliminação do poder militar, econômico 

e político alemão, à qual se procederia sobretudo através do desmonte 

de empresas até o ponto de fazer desaparecer o setor industrial; 

sugeria também divisão permanente da Alemanha em territórios a serem 

ocupados por outros governos europeus. Nesse esquema os equipamentos 

das fábricas desmontadas seriam empregados no pagamento de reparações. 

O plano se encaixava no espírito punitivo que permeava a 

opinião pública na época, e por isso de início pareceu atraente aos 

governos americano e britânico; contudo, foi descartado mais tarde, 

quando os governos ponderaram varias desvantagens apontadas por 

críticos do plano dentro das próprias esferas da alta burocracia, sem 

que uma política alternativa fosse traçada. Mesmo assim, o plano teve 

uma visível influência sobre o documento JCS-1067 - este continha as 

orientações da cúpula militar americana (o ~Joint Chiefs of Staff") ao 

governo de ocupação da zona respectiva. O JCS-1067 vigorou formalmente 

do início da ocupação até ser revogado em julho de 1947. 

Tal documento listava o que oficialmente se entendia por 

objetivos da ocupação, quais sejam: expurgar o nazismo; punir 

criminosos de guerra; desmilitarizar o país (o que incluía desativar 

toda atividade industrial passível de auxiliar ou dar suporte a 

3 



.,. 
~ 
~ 

~ 

~ 

~ 
~ 

~ 

t:',,
~ 

~. 

c:~ 

~. 

r:::. t::. 
~ .. 
~ 
c-. 
~}~ 

~ Co. 
r::.. 
ro:.j!, 
t:. .• 

C--. 
E= .. ~ 
r;;..~ 
r..:~ r_. 
r;;..'" 
~. 

l":'" v. 
~. 

r--" 
~. 
~. 
~. 
~. 

produção militar); eliminar cartéis; redemocratizar o pais; extrair 

reparações com a finalidade de compensar os países devastados pela 

Alemanha; e, finalmente, cuidar de prisioneiros de guerra, bem como de 

refugiados e expatriados. 

Conforme um plano anunciado em março de 1946, algumas 

fábricas seriam desmontadas e retiradas do país como reparações de 

guerra. Os diversos ramos industriais deveriam produzir abaixo dos 

montantes alcançados em 1936, de acordo com percentuais variando de 

15% (para o ramo de mineração) a 78% (Eucken e Meyer, 1948, pp. 54-5). 

A desativação industrial incluía a proibição de produzir certas linhas 

de mercadorias, inclusive variados tipos de máquinas e equipamentos, 

produtos químicos, aço, ferro e metais ferrosos (Backer, 1971, p. 38). 

Tal programa de desindustrialização, eufemisticamente chamado de 

"desarmamento industrial" , requeria ainda o encerramento das 

atividades de laboratórios, organismos de pesquisa e de formação 

técnica que servissem às linhas industriais indesejáveis (Balabkins, 

1983, p. 358). 

A visão que inspirara o Plano Morgenthau deixou sua marca no 

JCS-1067, não só na preocupação com o setor industrial alemão, mas 

sobretudo no alcance e no rigor com que o documento tratava a 

implementação dos objetivos acima. Tomemos, por exemplo, a meta de 

erradicar o nazismo. É natural que ela incluísse administrar 

penalidades aos nazistas e a quem lhes tivesse dado sustentação; mas 

como se colocava como candidatos a punição todos os que tivessem sido 

membros de organizações nazistas ou tivessem agido de modo a permitir 

aos nazistas a consecução de seus objetivos, isso significava castigar 

a maioria da nação alemã, senão toda ela. 

Os americanos acreditavam que Hitler tinha tido facilidade 

em dominar a Alemanha em virtude da concentração do capital industrial 

e financeiro em poucas e grandes empresas. Por isso, um desdobramento 

da desnazificação era uma política de desconcentração e 

descentralização dos negócios. O interesse na descartelização do país 

movia-se pouco por considerações de organização industrial os 

cartéis eram vistos quase somente como entidades que haviam sustentado 

economicamente o regime de Hitler. Essa política atingiu também o 

~.~. sistema financeiro - e não somente os grandes bancos privados, mas 
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também o próprio banco central (o Reichsbank), que foi fechado (e mais 

adiante substituído por vários bancos centrais localizados nos 

estados; Bennett, 1950, p. 47). 

O documento também descia a recomendações específicas, às 

vezes singularmente reveladoras do espírito que o instruía; uma delas, 

por exemplo, preconizava que as tropas de ocupação evitassem contato 

amigável com os habitantes, inclusive qualquer interação puramente 

social, lúdica; ou de mera cortesia. Conforme outro item, os militares 

lembrariam regularmente ao povo alemão que era. deste a 

responsabilidade pela destruição e sofrimento gerados pelo regime 

nazista. Ademais, o governo de ocupação deveria evitar fornecer bens 

ou prestar assistência aos habitantes a ele sujeitos, ressalvado o 

mínimo que se fizesse necessário para evitar doenças ou prevenir 

revolta da população; deveria abster-se de promover a recuperação 

econômica do país além do que se fizesse imperativo para a execução 

das próprias tarefas do governo. O consumo pelo povo alemão deveria 

ser mantido tão baixo quanto fosse possível, de modo a permitir o 

emprego de recursos no fornecimento de reparações, na assistência aos 

refugiados e na manutenção das tropas ocupantes. 

2. O Absolutismo dos Conquistadores 

O regime político da Alemanha derrotada não diferia quanto à 

natureza daquele instalado durante a guerra, mas apenas quanto ao 

rigor, aos objetivos e aos escrúpulos dos governantes. Toda ação do 

governo obtinha justificativa meramente no fato de que era ação 

emanada do poder. A di tadura nazista fora substi tuída pela 

centralização da autoridade nas mãos de generais estrangeiros, ainda 

que formados em países democráticos e até certo ponto representantes 

destes. Cada governador militar estava investido de poder total e 

inteiro arbítrio na zona que lhe coubesse, exceto por limitações de 

caráter bem geral (tais como a óbvia insensatez de cometer 

barbaridades ou crimes de guerra), pelas recomendações da cúpula 

militar e pelos procedimentos, normas ou políticas que o Allied 

Control Council viesse a traçar como comuns às diversas zonas. 
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Como costuma acontecer, governos cuja soberania deriva 

exclusivamente da força. tendem a delegar aos membros inferiores da 

hierarquia autoridade também de limites vagos ou distantes. Na 

Alemanha do pós-guerra, quaisquer regras ou leis eram feitas ou 

desfeitas, aplicadas ou não aplicadas, de acordo com as convicções, o 

julgamento pessoal e a vontade da autoridade envolvida na situação, 

fosse ela o governador militar, um oficial em comando ou o soldado 

presente. Não havia a necessidade de preocupar-se com a possibilidade 

de ocorrer transgressão de normas superiores, instituições, tradições 

ou presumíveis direitos de uma pessoa ou de um povo. A população de 

vencidos não tinha com base em que reclamar do tratamento que 

recebesse; caso fosse incomodada por alguma ocorrência, ou caso se 

considerasse de alguma maneira prejudicada, cabia-lhe apenas esperar 

magnanimidade ou misericórdia por parte dos vencedores no comando do 

Estado. Nessas circunstâncias, as forças ocupantes fizeram o que bem 

entenderam, variando entre dois extremos de comportamento - ou tirar 

proveito da situação ou esforçar-se para reconstituir um país 

fisicamente esfacelado e economicamente falido. 

É tentador beneficiar-se das conveniências e dos prazeres 

que as posições de mando oferecem, ainda mais quando se é parte de um 

poder supremo, e especialmente se a carga cai sobre uma população que 

é estrangeira. No caso da Alemanha, era fácil não sentir escrúpulos ao 

ser duro para com os habitantes - dentro de cada alemão poderia estar 

alguém que escolhera prestar colaboração ao regime nazista, e até 

silenciar diante de crimes que chegaram ao assassinato de milhões, 

mais provavelmente por temor à morte como traidor da pátria e a 

punições sobre seus entes queridos. Ademais, os militares 

participantes da ocupação se sentiam compreensivelmente propensos a 

procurar obter o conforto que há muito tempo não desfrutavam, bem como 

a considerá-lo merecido depois dos sofrimentos e horrores de batalha. 

Dentro desse espírito e nas circunstâncias da ocupação, tudo 

o que os vencidos julgavam poder tratar como somente da sua conta, 

para seu uso, gozo e dispor ( como por exemplo os seus pertences), 

ficava de fato subordinado às conveniências e ao bem-estar dos 

ocupantes. Assim, as casas e os apartamentos particulares menos 

atingidos por bombardeios, ou os mais confortáveis, ou os mais bem 
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equipados, eram requisitados para uso coletivo ou familiar dos 

militares, sem qualquer compensação aos proprietários ou moradores. 

Cabia aos alemães resolver o problema de alojar as pessoas despejadas 

de suas casas, bem como fornecer aos militares utensílios para um 

alojamento confortável, tais como móveis, roupa de cama, talheres, 

cortinas, rádios, pinturas de parede, etc. 

Do mesmo modo, hotéis, casas de espetáculos, instalações de 

clubes e armazéns, fossem de quem fossem, eram requisitados para uso 

exclusivo dos militares. Terrenos eram tomados para uso como quadras 

de jogos. Áreas de caça e pesca eram utilizadas ou ocupadas sem 

qualquer satisfação dada aos habitantes locais. Os proprietários de 

estoques de bebidas alcoólicas ou de equipamentos para fabricação de 

cerveja também corriam grandes riscos de perder para os militares seus 

equipamentos e estoques, ou pelo menOE de ter que produzir e fornecer 

de graça (Davis, 1967, p. 111). 

Conforme Davis (idem, pp. 188-9), o exército americano em 

junho de 1946 detinha a posse de propriedades alemãs que incluíam, 

entre outras coisas, 24.502 casas e 1.458 apartamentos particulares, 

333 prédios de escritório, 263 prédios de fábrica, 103 lojas de 

varejo, 780 hotéis e 569 escolas. Aos clubes, hotéis e residências 

reservados para as forças de ocupação os alemães tinham que fornecer 

por sua conta grande número de garçons, serventes, ajudantes, 

manicuras, cabeleireiros, costureiras e empregadas domésticas. 

Era para uso coletivo ou funcional que o governo ocupante 

desapropriava e seqüestrava bens de residentes alemães; contudo, como 

seria de se esperar nas circunstâncias, ocorreram sem a sua aprovação 

numerosos casos de militares mais ousados que individualmente chegaram 

a se apossar de jóias, quadros e outros objetos de valor, pertencentes 

a famílias alemãs que não podiam reclamar ou que reclamaram em vão. De 

início espalhou-se entre os militares, conscientes de sua histórica 

estadia na Europa, a moda de coletar e guardar para si objetos 

alemães, competindo ente si pelas melhores "lembranças" (Engler, 1950, 

p. 82) - e a ausência de limites facilitou o exagero. Por exemplo: 

temendo as rigorosas normas dos invasores, que obviamente proibiam a 

posse de armas, uma escrupulosa ou ingênua senhora declarou que tinha 

em casa uma espada medieval - que foi confiscada (idem, p. 83). 
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Essa mentalidade permissiva para como os bens alheios, 

naturalmente alimentada pela falta de questionamento ao poder de que 

dispunham os militares, facilitou a atitude posterior destes para como 

o câmbio negro. Muitos vieram a incluir em sua rotina realizar ao 

menos transações de pequenos montantes, vendendo regularmente alguns 

quilos de café ou algumas barras de chocolate. 

Não só as propriedades, mas também os costumes locais eram 

subordinados à comodidade dos vencedores; por exemplo: onde os 

americanos queriam beber água clorada, o abastecimento era alterado 

contra a vontade local, mesmo em localidades onde a água era 

absolutamente potável ou era usada para fabricação de vinho. 

Naturalmente, tais interferências por estrangeiros sobre detalhes da 

vida cotidiana eram consideradas no mínimo irritantes pelos alemães. A 

elas somavam-se limitações à movimentação da população em sua própria 

terra, tais corno o toque de recolher e a exigência de autorização 

militar para sair do município. 

Tendo em vista os desníveis entre as posições de vencedores 

e de vencidos, não é de admirar que se tenha generalizado entre 

militares de todos os níveis o costume de usar as vantagens de ser 

membro do governo de ocupação, bem corno de ter acesso a bens escassos, 

para obter consentimento sexual de mulheres locais; e, paralelamente, 

que mulheres necessitando de bens, ajuda, proteção ou apoio de algum 

tipo, para si ou para familiares, tenham trocado favores sexuais por 

alimentos, empregos e pequenas vantagens que quase somente os 

estrangeiros estavam em condições de oferecer. 

Previsivelmente, a situação privilegiada dos invasores no 

relacionamento com o sexo feminino foi outra fonte cotidiana de 

ressentimento, deixando sua marca na memória dos que puderam relatar 

sua experiência da época em qualquer dos dois lados, bem como nos 

jornais locais. Seja corno for, os efeitos mais visíveis de tal 

liberalidade sexual parecem ter sido propor.cionalmente pequenos, e às 

vezes benéficos, considerando-se que a ocupação envolveu um fluxo 

acumulado de algo como um milhão de soldados americanos (Davis, 1967, 

p. 117) e um estoque variando entre 135 mil e 342 mil (idem, p. 189): 

deixou entre as famílias alemãs alguns filhos sem pai (algo como 20 ou 

30 mil), mas também criou laços afetivos que levaram a cerca de 10 mil 
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casamentos entre americanos e alemãs no período 1945-1949 (Davis, 

1967, p. 117). 

A esta altura cabe notar dois pontos. Primeiro, os objetivos 

da administração americana de ocupação e os resultados dela esperados 

quando foi concebida não contemplavam que as pessoas a compor tal 

administração tirassem proveito pessoal dos recursos da Alemanha. Além 

disso, os ocupantes tinham sido educados em ambientes de tradição 

democrática, em particular de excepcionalmente pouco ou nenhum espaço 

para abusos de poder milit.ar (diga-se de passagem, não é raro que 

visitantes americanos à Alemanha ocupada tenham se escandalizado com 

as regalias de seus conterrâneos fardados). Portanto, os fatos acima 

não passam de uma exposição da conhecida regularidade humana de que o 

acesso a um poder inquestionável leva naturalmente os poderosos a 

buscarem certos privilégios e a se sentirem merecedores deles, mesmo 

quando têm urna melhor formação (pode-se vislumbrar que tipo de 

tratamento os alemães receberam dos franceses, e sobretudo dos russos, 

que traziam consigo a carga de urna inimizade histórica e as feridas 

recentes das crueldades infligidas pelos nazistas). No que interessa a 

este trabalho de modo mais próximo, os fatos acima servem para revelar 

a natureza do governo que foi capaz de sumariamente expropriar as 

poupanças do povo alemão na reforma monetária de 1948. 

O segundo ponto é o de que as relações de subordinação entre 

vencidos e vencedores foram focalizadas aqui para que se tenha uma 

idéia de quão longe de uma democracia estava a Alemanha do pós-guerra, 

não para passarem por um quadro completo da sociedade de então. Os 

vencedores não se deixaram envolver inteiramente pelas comodidades da 

situação em que se encontravam. Alguns envidaram tremendos esforços e 

até sacrificaram-se pessoalmente, não só para cumprir o que entendiam 

ser sua missão, de organizar um país quebrado física e 

psicologicamente, mas também incomodados com o sofrimento de uma 

população sem pespectivas em meio aos escombros de sua própria terra. 

A energia e a inteligência de muitos .militares foram dedicadas à 

reabertura das estradas destruídas ou entulhadas; à restauração dos 

serviços ferroviários e das comunicações; à reparação de pontes, 

portos, estações e prédios públicos; à retomada da produção; à 
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confecção de planos para reorganizar a administração do Estado, 

restaurar as finanças e sanear a moeda. 

Até mesmo simples soldados abriram mão de suas rações e dos 

presentes enviados por seus familiares, optando por alimentar e 

consolar órfãos na terra desolada. Ressalte-se também que o governo 

militar americano deliberadament8 impôs cargas sobre os contribuintes 

do seu próprio país de origem com a finalidade de importar alimentos, 

sementes e outros implementos que permitiram evitar os sofrimentos 

decorrentes de desnutrição, ou mesmo a morte, de grande parcela da 

população alemã_. 

3. A Administração nos Primeiros Anos 

o governo americano de ocupação (conhecido por OMGUS, de 

"Office of Military Government for the U. S. Zone") foi administrado 

pelo General Lucius D. Clay desde o início da ocupação até maio de 

1949, embora ele tenha assumido o cargo de governador militar somente 

a partir de março de 1948. Tal administração deveria pautar-se pelas 

indicações algo genéricas fornecidas pelo topo da hierarquia militar 

americana no documento JCS-l067. A influência do Plano Morgenthau 

sobre esse documento ia longe o bastante para que preconizasse a 

eliminação dos estratos sócio-econômicos dos grandes empresários e 

donos de terra. Aliás, o próprio Clay chegou à Alemanha imbuído da 

idéia de que os alemães deveriam sofrer para compreender o mal que seu 

país havia causado. 

Inicialmente, sob influência do JCS-l067, o governo buscava 

culpados pelo regime nazista e acusava os homens de negócios de haver 

dado suporte econômico àquele regime; por isso, estava marcadamente 

interessado em infligir penalidades àquela camada social em 

particular, quebrando os cartéis (na prática, ameaçando as grandes 

empresas em geral, para quem é difícil desembaraçar-se da acusação de 

cartelização). Imbuídos de uma visão semelhante, a pequena parcela de 

alemães anti-nazistas sobreviventes preconizavam a estatização das 

grandes empresas. ~A administração militar não foi tão longe, mas 

inicialmente seguiu o documento até o ponto de pretender reduzir a 

produção industrial alemã e desmontar cerca de 1210 fábricas. 
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Cedo, porém, Clay começou a modificar seus pontos de vista, 

à medida que se dava conta do alcance da destruição do pais e percebia 

a gravidade da situação do povo alemão. Além disso, seus assessores 

lhe apontavam o fato de que os esforços de recuperação da Europa 

seriam menos penosos e com mais chances de sucesso caso a Alemanha 

voltasse a produzir. Assim, pouco a pouco o governo de ocupação foi se 

envolvendo com a tarefa de recuperar a economia alemã, e ao mesmo 

tempo, quanto mais se envolvia, menos seriamente considerava a 

diretriz de que a ocupação tinha por finalidade sobretudo punir os 

vencidos . 

A mudança de orientação refletiu-se, entre outras coisas, em 

como o governo militar lidou com a questão do setor industrial. Com o 

passar do tempo foi ficando claro que a Alemanha precisaria exportar 

produtos industriais para cobrir suas importações - ou os governos 

aliados ocidentais teriam que pagar por elas. O pais precisava 

importar matérias-primas agricolas e bens de primeira necessidade para 

uma população à beira da desnutrição em massa (e mais imediatamente à 

beira da morte durante o inverno excepcionalmente frio de 1946-7) . 

Clay convenceu-se a adiar parcialmente, reduzir e finalmente 

interromper o desmonte industrial . 

Assim, apesar da dureza das diretrizes do JCS-1067, o 

governo militar não deixou de se ocupar com a recuperação da economia 

alemã. Necessitando estar preparado para demonstrar que obedecia aos 

seus superiores, Clay pode recorrer a instruções de inspiração 

praticamente oposta no Handbook for Mili tary Government .in Germany . 

Aqui expressava-se preocupação com evitar que os contribuintes dos 

países aliados ocidentais mantivessem às suas custas o povo alemão. No 

Handbook admitia-se recuperar economicamente o pais até o ponto em que 

este se habilitasse a exportar e, em conseqüência, a poder pagar as 

importações de alimentos de que carecia . 

Mais ainda: no que se refere diretamente ao JCS-1067, Clay 

descobriu que podia mencionar a orientação de evitar fome e rebeliões 

internas citada nas próprias diretrizes, ao lado das restrições que a 

situação colocava ao governo. Por um lado, a alimentação do povo 

alemão requeria considerável despesa de importações que o país ocupado 

não podia pagar enquanto estivesse quebrado; por outro lado, era 
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desejável aliviar a carga sobre os contribuintes americanos. Logo, 

restava a recuperação como forma de garantir a alimentação do povo 

alemão. 

Mas isso não significa que a preocupação com a recuperação 

tenha sido coerentemente e integralmente adotada pelo governo de 

ocupação; a meta inicial de punir a Alemanha continuou a ter 

influência sobre a atitud2 dos aliados para com o pais. Tal meta 

somente desapareceu complf.:!tamente a partir de 1948, quando o 

acirramento do conflito entre os soviéticos e os demais aliados levou 

a uma maior aproximação entre os últimos e o povo alemão. 

4. A Diminuição do Capital Fisico 

A guerra resultou em destruição de uma grande parcela da 

infra-estrutura do pais, particularmente habitações e sistema de 

transportes, bem como de instalações de empresas. No inicio da 

ocupação, muitas cidades não tinham eletricidade, água encanada ou 

gás. Os serviços de correios e de comunicações estavam parados, muitas 

estradas e pontes estavam destruidas as que restavam eram 

requisitadas para uso próprio 

de prédios transformou vastas 

meio a ruas entulhadas de 

Hannover como exemplo, que 

pelos exércitos ocupantes. 

áreas da cidades em pilhas 

escombros. Backer (1971, 

teve mais de 60% das 

A destruição 

de ruinas em 

p. 33) cita 

edificações 

domiciliares destruidas; segundo Orlow (1991, p. 244), o mesmo ocorreu 

com 50% das habitações em Hamburgo e 80% em Colônia. Informação 

semelhante é dada em termos mais gerais por Davis (1967, p. 107), 

dizendo que nas cidades de porte grande arrasadas por bombardeios, a 

extensão da destruição variava entre 50% e 75% das edificações, 

enquanto que nas pequenas cidades atingidas chegava a 90%. 

A conseqüência disso foi que milhões estavam residindo entre 

restos de paredes ou nos espaços cedidos pelos escombros. Rara era a 

entidade pública ou privada, comercial, agricola, industrial, 

financeira ou educativa, que não enfrentasse obstáculos à retomada das 

atividades devido a instalações e equipamentos de algum tipo estarem 

quebrados ou despedaçados. A parcela das locomotivas e dos vagões 
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inutilizados ao menos temporariamente superava 60% e 40%, 

respectivamente I,Backer, 1971, p. 90). A falt.a de combustiveis, além 

do despedaçamento das estradas de ferros e rodagem pelo bombardeio, 

impediam ou cortavam inteiramente a comunicação entre áreas 

consumidoras e fornecedoras. Não é dificil imaginar as dificuldades ao 

funcionamento da economia nessas circunstãncias; por exemplo: quando 

mais adiante as autoridades de ocupação resolveram reativar o comércio 

exterior alemão, tinham que depender de conexões telefônicas de má 

quu.lidade e que levavam de uma manhã a dias para se completar uma 

ligação. 

Diferentemente dos enormes estragos sobre prédios urbanos e 

infra-estrutura de transportes, a destruição de estabelecimentos 

industriais era bem menos grave, variando de 10% a 20% (Grosser, 1955, 

p. 86). Por um lado, prevenindo-se dos bombardeios, os nazistas haviam 

espalhado geograficamente as instalações produtivas, sobretudo aquelas 

para fins bélicos, além de tê-las camufl~do. Por outro lado, os 

bombardeios haviam se concentrado em áre.:.s civis, peis os élliudos 

acreditCivanl quo vonceriam a guerra mais rapidarr.ente se quebr(!ssem o 

ânimo do povo alemão, enfraquecendo assim o que se presumia ser o 

enorme apoio dado ao regime nazista. Há quem sugira que as instalações 

industriais foram deliberadamente poupadas porque influe~tes sogmentos 

empresariais americanos tinham participações acionárias das meSn1ô.s. 

Apesar dos menores estragos ao capital físico das empresas, 

o nivel de atividade da produção e do comércio era mínimo por ocasião 

da ocupação. Na área ocupada pelos americanos, mais de 90% dos 

estabelecimentos industriais estavam parados (Backer, 1971, p. 34); o 

indice de produção industrial com base 100 em 1936 chegara a apenas 33 

em 1946 (Grosser, 1955, p. 86). O baixo nivel de atividade se devia en 

parte aos prejuízos físicos aos estabelecimentos, mas também a falta 

de materia.is, energia e combustíveis; e, sobretudo, como se veria mais 

adiante, devia-se à ausência de incentivos no povo alemão para 

trabalhar e produzir. 

O setor público também estava paralisado por rC.zões 

semelhantes; adema.is, boa parte dos postos de direção estavam 

abandonados, pois os ocupantes anteriores, profundamente comprometido2 

com o nazismo, haviam fugido por temor a previsiveis castigos, levando 
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ou tendo inutilizado parte dos registros públicos. O bombardeio de 

prédios públicos havia dest.ruído arquivos e equipamentos necessários à 

atividade. Somen.:e as autoridades municipais mantinham algum tipo de 

atividade estatal, tal como o racionamento. 

Outras dificuldades por que passava a economia alemã 

decorriam da deforganização social e institucional posterior à guerra. 

Uma delas ligava-se ao fato de que esta economia sempre necessitara de 

importêções de alimentos ou f menos diretamente, de insumos agrícolas 

vindos do exterior, p~ra suprir o consumo de sua população; em 1945 a 

situação era calamitosa, pois não havia importações comerciais e a 

produção domés'.:.ica estava muito reduzida. As rações oficiais estavam 

fornecendo fiellOS da metade do montante mínimo de calorias para 

p~8servação da saúde. 

Os rrob1emas 

de 25% do t8rritório 

da oferta agrícola incluíam o fato de que mais 

da Alemanha derrotada lhe foi tomado. Isso 

resultou em U;Ea perda de cerca de 20% da capacidade produtiva de 1936 

(Eucken e Heyer, 1948, p. 53), com impacto sobretudo na produção 

agrícola. Parte da região que produzia internamente um excedente de 

alimentos par~ as outras regiões foi perdida em benefício da Polônia e 

da ocuoélcão ~ussa. 
~ ~ 

Para mdior gravidade da situação, a população aume~tou. As 

mortes provocadas pela guerra foram mais do que compensedas pela 

entrada no pais de milhões de deportados e refugiados fugindo das 

regiões sol .. domínio soviético. Para se ter uma idéia, em 1948 os 

refugiados advindos do leste viriam a compor cerca de 25% da população 

t.otal das zonas americana e britânica (Bluecher, 1948, p. 71). A 

maioria do,; deportadas e refugiados era de mulheres, velhos e crianças 

(Eucken e Meyer, 1948, p. 53); apenas um em cada seis ou sete 

transferid~s podiam ingressar na força de trabalho (Bluecher, 1948, p. 

64). 

Além disso, os governos de ocupação sentiam-se sob a 

obrigação moral de oferecer assistência a cerca de dois milhões de 

vagabundos e flagelados, eufemisticamente 

deslocadé'.s" , que perambulavam pela Alemanha, 

chamados "pessoas 

carregando sacos e 

puxando carrinhos improvisados, na eternR busca de comida e abrigo. As 

"pessoas deslocndas' eram o restante de quase seis milhões e meio de 
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renda. Em suma, todos os grupos ganham sendo que os 10'7. mais pobres 

seguidos da classe média (quarto e quInto décimos) são aqueles que menos 

ganham. Por ourtro lado, os 10'7. maIs ricos, seguidos da classe média 

alta (oitavo e nono décimos) são os grupos que mais ganham. 

Além desse rápido crescimento não ter beneficiado Igualmente 

todos os grupos este tampouco foI contínuo ao longo das décadas. De 

fato, a taxa de crescimento da renda média variou substancialmente nas 

três décadas: 3,2'7. nos anos 60, 5,6'7. nos 70 e -0,3'7. nos 80. 

Durante os anos 60, os ganhos foram quase InexIstentes no melo 

da distribuição (quinto, sexto e sétimo décimos) onde o crescimento da 

renda média foi da ordem de 1'7.. O crescimento econômico beneficiou 

desproporcionalmente os 10'7. mais ricos cuja renda média apresenta um 

crescimento superior a 5'7.. Numa posição intermediárIa ficaram os 10'7. 

mais pobres e o nono décimo cujo crescimento na renda médIa atingiu 

cerca de 3,0'7. (veja gráficos 2 e 3). Em suma, durante a década de 60 

todos os décimos ganharam o que sIgnIfica que há domInâncIa de primeira 

ordem. Contudo, o crescimento foI claramente mal distribuído levando a 

um aumento no grau da desigualdade 

Durante os anos 70 o crescimento econômIco foI multo mais 

elevado 'c milito melhor distribu(do. Novamente, todos os décimos ganharam 

o que significa que neste período, assim como na década anterior, temos 

dominância de primeira ordem. Contudo, o quarto, quinto e sexto décimos 

obtiveram, outra vez, um crescimento abaixo da média. Em particular, 

durante este período, os 10'7. maIs pobres apresentaram a segunda maior 

taxa de crescimento sendo, em médIa 6'7. ao ano, maior do que a taxa de 

crescimento da renda média dos 10'7. mais ricos na década passada (ver 

gráficos 2 e 4). 
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Durante os anos 80, a severa redução na taxa de crescimento 

~ total teve um claro impacto distributivo. O nível de renda de todos os 

'" grllpos, com exceção dos 107. mais ricos, decresceu ao longo da década o -., 
-., que implica que, neste período, não temos dominância de primeira ordem. 

'- /' Além disso, a magnitude da queda de renda foi tão mais elevada quanto 

--- menor o nível de renda do grupo. Em particular, a renda média dos 107. -., 
-... mais pobres decresceu a uma taxa de 6,07. ao ano que foi, pelo menos, 

" duas vezes maior do que a taxa de decréscimo em qualquer outro grupo 

'-
'-

(ver gráficos 2 e 5). 

'- Portanto, ao todo, ao longo destas três décadas, todos os 

" grupos ganharam, mas os 107. mais pobres foram os que menos ganharam. 

'-
'-

Embora a renda deste grupo tenha crescido 6,07. ao ano na década de 70, 

" na década de 80 a renda deste grupo decresceu, também, de 6,07. ao ano. 

" Portanto, para os 107. mais pobres o saldo no período coincide com o 

" " 
crescimento da sua renda na década de 60. Os 107. mais rico, por outro 

" lado, apresentaram um crescimento estável de mais de 5,07. ao ano nas 

" " 
duas primeiras décadas e um crescimento irrisório, mas positivo, na 

.., década de oitenta e, portanto, foi de longe o grupo cuja renda mais 

'- cresceu nos últimos trinta anos. 

" '-
. Todas as estimativas descritas nesta seção indicam que, entre 

" 1960 e 1989, a distribuição de renda melhorou no sentido de dominância 

" estocástica de primeira ordem. Este fato tem duas importantes 

" " 
implicações. Em primeiro lugar, na ausência de "InveJa", o nível de 

'- bem-estar social aumenta, inequivocamente, de 1960 a 1989. Em segundo 

" " 
lugar, este resultado Implica redução na pobreza, qualquer que seja a 

" " " '-' 
~ 

~ 
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I inha de pobreza utilizada 
7

. No entanto, todas estas melhoras estão 

concentradas nos anos 60 e 70, onde a distribuição de renda melhorou no 

sentido de dominância estocástica de primeira ordem. Durante os anos 80, 

contudo, não s6 não houve melhora na distribuição de renda como houve 

uma redução na renda média, com a queda na renda sendo altamente 

concentrada entre os grupos mais pobres. 

4- SENSIBILIDADE A FLUTUA COES ECONOMICAS 

Para medir a sensibilidade da renda de cada décimo da 

distribuição a flutuações econômicas estimamos o desvio-padrão dos 

resíduos de regressões do logaritmo da renda de cada décimo da 

distribuição em uma tendência linear . 

Os resultados são apresentados no Gráfico 6 e revelam uma 

sensibilidade a flutuações econômicas que varia, consideravelmente, de 

acordo com a posição de cada grupo na distribuição. A sensibilidade 

tende a ser consideravelmente maior para os 207. mais pobres, moderada 

para os 107. mais ricos e menor no centro de distribuição . 

Os 107. mais pobres, portanto, têm não apenas o menor nível de 

renda e a menor taxa de crescimento mas, também, o maior grau de 

sensibilidade a flutuações econômicas . 

7 J:: claro, a I inha de pobreza deve permanecer constante, em termos reais, 
no tempo. 
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5- DOMINANCIA DE SEGUNDA ORDEM: CRESCIMENTO VERSUS EaUIDADE 

Durante as últimas três décadas, todos os grupos ganharam. 

Assim, na ausência de "inveja", houve uma melhora de bem-estar 

independente de se a sociedade tem preocupações com eqUidade ou não . 

Considerando as três décadas separadamente, resultados qualitativamente 

idênticos são obtidos tanto para os anos 60 quanto para os anos 70, já 

que todos os grupos beneficiaram-se do crescimento em cada uma destas 

décadas. Nos anos 80, contudo, o crescimento foi negativo o que levaria 

a uma inequ(voca piora de bem-estar caso este crescimento fosse negativo 

para todos os grupos. No entanto, como mostramos, mesmo nos anos 80 a 

renda dos mais ricos continuou a crescer. Assim, uma piora em bem-estar 

não pode ser determinada puramente da hipótese de ausência de inveja; 

preocupações com eqUidade têm que ser introduzidas para que uma piora em 

bem-estar ao longo da década de 1980 possa ser estabelecida . 

Para uma sociedade que valoriza eqUldade, conforme discutido 

na seção 2.4, não é necessário que a renda média de todos os grupos 

decline para que haja uma piora de bem-estar. Basta que a renda média 

dos a7. mais pobres decline, ae[0,100), isto é, que haja dominância de 

segunda ordem. Como ao longo da década de 80 a média global declinou e o 

único grupo cuja renda média cresceu foi o dos 107. mais ricos, segue que 

a distribuição de renda em 1970 domina a de 1980 pelo crItérIo de 

dominância de segunda ordem. Assim, em qualquer sociedade onde haja 

preferência por eqUidade mas não haja "inveJa", os acontecimentos da 

década de 1980, necessariamente, levam a que esta década seja percebida 

como uma década onde houve uma queda de bem-estar . 

Com o objetivo de confirmar esta predição, o Gráfico 7 compara 

estimativas para a renda média dos a7. maIs pobres em 1980 e 1989. Este 
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gráfico ratifica nossas previsões de que a distribuição de renda de 1980 

domina, segundo o critério de dominância de segunda ordem, a 

distribuição de renda em 1989. Portanto, se a sociedade brasileira 

valoriza eqüidade, houve uma queda de bem-estar entre 1980 e 1989. 

Como mencionado na seção 2.4, um procedimento alternativo para 

estabelecer dominância de segunda ordem é comparar a curva de Lorenz 

generalizada para as duas distribuições. A distribuição com maior curva 

de Lorenz generalizada domina no sentido de dominância de segunda ordem . 

Este procedimento alternativo é ilustrado na Gráfico 8 que ratifica que 

a distribuição para 1980 domina a de 1989 pelo critério de dominância de 

segunda ordem. 

Já que a curva de Lorenz generalizada é o produto da curva de 

Lorenz (a qual capta completamente a desigualdade na distribuicãol e a 

renda média, uma de suas grandes vantagens é que ela capta os dois 

componentes da distribuição de renda que afetam o nível de bem-estar: 

renda média e desigualdade de renda. Conforme esperado, já que a renda 

média de todos os grupos cresceu de 1960 para 1989, o Gráfico 9, ao 

comparar as curvas de Lorenz generalizadas para 1960 e 1989, revela uma 

melhora inequívoca no bem-estar durante as últimas três décadas. Esta 

melhora poderia ser o resultado dos efeitos de um concomitante aumento 

na média e uma redução na desigualdade, ou poderia ser o resultado de 

efeitos com sentidos contrários de um aumento na média e um aumento no 

grau de desigualdade. Assim, com relação a desigualdade, o único 

resultado que podemos obter a partir da dominância de segunda ordem é 

que o aumento na desigualdade não pode ser grande o suficiente para que 

seu impacto sobre o bem-estar supere o impacto positivo do crescimemnto 

econômico. Portanto, como o nível do crescimento econômico foi muito 

15 



-. ..., 
-. .. ---. -
----_ . 

... ... 

... ... .. 

... ... ... 

... ... ... ... 
... ... .. ... 
-. ... 
... ... 
~ 

~ ... 
~ -. ... ... ... 
-.. 
'
~ 

~ 

'
~ .. 
... ... 

elevado neste período, a evidéncla de uma melhora no sentido de 

dominância de segunda ordem, impõe limites multo pouco restritivos sobre 

em quanto poderia ter aumentado a desigualdade durante este período. Por 

isso, na próxima seção investigaremos diretamente a evolução do grau de 

desigualdade durante as últimas três décadas 

6- DESIGUALDADE 

o Gráfico 10 revela um claro aumento na desigualdade de 1960 a 

1976; um período de moderada redução na desigualdade de 1976 a 1981; uma 

fase de crescimento moderado na desigualdade de 1983 a 1986; e, 

finalmente, um período, novamente, de severo aumento na desigualdade de 

1986 a 1989. fi. desigualdade em 1989 é a maior em todo período, levando, 

portanto, a um aumento certo na desigualdade de 1960 a 1989 . 

o gráfico 11 apresellta as curvas de Lorenz para um número 

selecionado de anos. Como foi visto na seção 2.4, uma curva de Lorenz 

mais alta implica um menor grau de desigualdade. Assim, este gráfico 

mostra, claramente, a piora na desigualdade de renda ocorrida nos 

últimos trinta anos. 

7- CONCLUSOES 

Apesar de uma melhora inequívoca no bem-estar durante estas 

três décadas, os ganhos foram tão desproporcional mente alocados no topo 

da distribuição que o grau de desigualdade aumentou substancialmente. t 

importante, contudo, enfatizar que o aumento na desigualdade não foi 

grande o suficiente para compensar os ganhos do crescimento econômico e 
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fazer com que os pobres empobrecessem em termos absolutos. Estes 

tornaram-se mais pobres em termos relativos; em termos absolutos, a 

renda destes cresceu já que todos os grupos se beneficiaram com o 

processo de rápido crescimento econômico. 

Em suma, de 1960 a 1989 a desigualdade aumentou mas o 

crescimento da renda média foi tão grande que todos os grupos econômicos 

experimentaram melhorias em seus níveis absolutos de renda. Como 

conseqUência, o bem-estar cresceu e a pobreza diminuiu, a despeito de um 

gigantesco aumento na desigualdade. Devemos enfatizar, no entanto, que 

se o grau de desigualdade não tivesse aumentado, então, os ganhos de 

bem-estar e as reduções na pobreza durante o período teriam sido muito 

maiores do que realmente o foram. Em outras palavras, o aumento na 

desigualdade atenua a redução na pobreza e as melhoras no bem-estar que 

poderiam ser obtidas por um rápido processo de crescimento econômico, 

mas, de forma alguma, foi o aumento na desigualdade grande o suficiente 

para conduzir a um aumento na extensão da pobreza ou a uma redução no 

n(vel de bem-estar social. 
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A EVOLUCAO DO BEM-ESTAR E DA DESIGUALDADE NO BRASIL DESDE 1960 

1- INTRODUCAO 

"1 Ricardo Paes de Darroi •• 
Rosane Silva Pinto de Mendunça 

o produto interno bruto per capita no Brasil em 1990 é cerca 

de duas vezes e meia o produto per capita em 1960, o que corresponde a 

uma taxa de crescimento anualizada de 3,07.. Poucas economias 

experimentaram, durante este período, taxas de crescimento anuais de tal 

magnitude. Dos cem países para os quais o Banco Mundial (World Bank 

0991:204-5» tem informações sobre o crescimento do produto nacional 

bruto per capita de 1965 a 1989
2

, menos de 1/4 destes cresceu a uma taxa 

igualou superior a 3,07. ao ano. Em particular, entre os países 

latino-americanos, apenas México, Equador e Paraguai cresceram a taxas 

Iguais ou superiores a 3,07. ao ano. 

Este crescimento econômico não foi nem igualmente distribuído 

ao longo deste período e nem tampouco beneficiou Igualmente todos os 

segmentos da população e, portanto, levou a um substancial aumento na 

desigualdade de renda neste período. Por exemplo, o coeficiente de gini 

elevou-se de 0.50 em 1960 (veja Langoni 0973:tabela 3.6» para 0.62 em 

1990 (Bonelli e Ramos 0992:tabela 1)). 

• Gostaríamos de agradecer a Luiz Eduardo Cruz, Luclane Bastos Silva, 
fp.trícia Milhazes pelo excelente apoio a este trabalho . 
..1PEAlRlo, Yale Universlty, IUPERJ e lEI/UFRJ. 

PUC/Rio e IPEA/Rlo . 

2 Neste período, o Brasil cresceu a uma taxa de 3,57. aa. 
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Essas duas mudanças, o crescimento da renda e o crescimento da 

desigualdade, afetam o bem-estar em direções opostas. O objetivo central 

deste trabalho é, não somente, documentar estas duas mudanças como, 

também, investigar em que medida o aumento da desigualdade mitigou o 

efeito do crescimento da renda sobre o nível de bem-estar. Em 

particular, procuraremos investigar em que medida o crescimento na 

desigualdade foi de tal ordem que, apesar de todo o crescimento 

econômico, não houve uma melhora inequívoca do bem-estar nesse período. 

Como o crescimento na renda e na desigualdade não foram 

igualmente distribuídos ao longo desse período, procuraremos descrever a 

evoulação de seus impactos sobre o bem-estar para cada uma das décadas 

separadamente. 

2- PRELIMINARES 

2.1- O CONCEITO DE DISTRIBUICAO DE RENDA E DE DESIGUALDADE NA 

DISTRIBUICAO DE RENDA 

Para alcançar este objetivo, descrevemos como a distribuição 

de renda evoluiu entre 1960 e 1989 no Brasil. Existe na literatura uma 

certa confusão entre os conceitos de distribuição de renda e 

desigualdade de renda. Neste trabalho o conceito de distribuição de 

renda coincide com aquele, tradicionalmente, utilizado em estatística, 

isto é, o montante de renda apropriado por cada um dos segmentos da 

população enquanto que, como desigualdade na distribuição de renda 

2 entendemos a fraçãQ da renda apropriada por cada um desses segmentos . 

2 Por exemplo, o que Bonelli e Ramos Cl992:tabela 1)) chamam de 
indicadores da distribuição de renda nós aqui chamamos de indicadores da 
desigualdade na distribuição de renda. Segue, da forma como definimos 
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2.2- QUAL DISTRIBUICAO? 

Não há uma distribuição única de renda para o Brasil num ponto 

do tempo, mas várias, dependendo do conceito de renda e da unidade de 

análise utilizada. Por exemplo, podemos descrever a evolução da 

distribuição dos domicílios de acordo com sua renda per capita assim 

como a distribuição da populaçãQ economicamente ativa segundo sua renda 

pessoal. Estes são apenas dois exemplos; existem várias outras 

possibilidades. Neste estudo, concentramo-nos na análise da evolução 

temporal da distribuição da populaçãQ economicamente ativa f.Q!!l renda 

positiva de acordo com sua renda pessoal. Mudanças, através do tempo, no 

nível de fecundidade e no número de pessoas com rendimento por domícilio 

podem tornar a evolução temporal desta distribuição bem diferente, por 

exemplo, da evolução da distribuição de todos Indivíduos, de acordo com 

a renda domiciliar per capita (Hoffmann e Kageyama (1986) e Barros e 

Mendonça (1992» . 

2.3- CLASSES DE RENDA 

Para Investigarmos a evolução da distribuição· de renda no 

Brasil entre 1960 e 1989 computamos, para cada ponto no tempo, os decis 

da dis~ribuição e, baseados nestes. dividimos a população em dez grupos 

nos quais cada Indivíduo pertence ao grupo ), )=1 •...• lO. quando sua 

renda está entre o (j-1) e o )-ésimo decil
3

. Esses dez grupos em que 

dividimos a população são os chamados décimos da distribuição. 

esses dois conceitos. que a média da distribuição de renda é essencial 
para descrever a distribuição de renda mas irrelevante à descrição da 
desigualdade na dlstrbuição de renda . 

J Onde o zero-ézlmo e o décimo decll são definidos como sendo • 
respectivamente. o menor e o maior valor da renda atingida na população. 
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Toda informação que utilizamos neste trabalho é construída a 

partir da renda média dos décimos da distribuição para cada ponto no 

tempo. Os valores utilizados para as rendas médias dos décimos da 

distribuição em cruzeiros de 01 de setembro de 1960 encontram-se na 

Tabela AI, no apêndice. Os dados em valores correntes para a 

distribuição de renda em 1960 e 1970 foram obtidos de Langonj(1973:21,62 

e 64). A distribuição para 1976 foi obtida de I8GE0979:64) e 

Bonelli0982: 18) e as distribuições para 1977, 1979, 1981 e 1983 foram 

obtidas de IBGE(I984: 135-147). A distribuição em valores correntes para 

1980 foi obtida de Denslow e Tyler(I983:877) e as distribuições em 

valores correntes para 1984 a 1989 foram obtidos de Bonelll e 

Sedlacek(I991:52,53 e 67). Para transformar as distribuições em valores 

correntes para valores de 01 de setembro de 1960, utilizamos o índice 

geral de preços (disponibilidade interna), obtido de I8GE(I987:193-198) 

para o período de 1960 a 1980 e o INPC (restrito), obtido de 

I8GE(I989:465) e IGBE(I991:820, para o período de 1980 a 1989. 

A metodologia utilizada para estimar a renda média dos décimos 

da distribuição a valores constantes de 01 de setembro de 1960 (tabela 

AI), a partir destas fontes, encontra-se descrita no apêndice . 

2.4- A RELACAO ENTRE DISTRIBUICAO DE RENDA E BEM-ESTAR 

Tradicionalmente, o estudo de como mudanças na distribuição de 

renda afetam o bem-estar é feito de forma indireta. Num primeiro estágio 

da evolução da distribuição de renda deriva-se a evolução do nível médio 

da renda e do grau de desigualdade de renda. Num segundo estágio, 

investiga-se como as alterações no nível e na desigualdade de renda 

influenciaram o nível de bem-estar. Este método encontra dificuldades em 
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identificar o efeito de mudanças na distribuição de renda sobre o 

bem-estar sempre que as alterações no nível da renda e no grau de 

desigualdade forem na mesma direção. Por exemplo, casa haja um 

crescimento na renda e um crescimento na desigualdade. Nestes casos, os 

impactos individuais das variações no nível de renda e das variações no 

grau de desigualdade têm sentidos contrários e este método não provê um 

critério de como comparar a magnitude destes dois efeitos. 

Desenvolvimentos recentes (veja Shorrocks( 1983) e Foster e 

Shorrocks(l986)) revelam não somente como o impacto de mudanças na 

distribuição de renda do tipo onde o nível e o grau de desigualdade vão 

na mesma direção podem ser resolvidos mas, também, demonstram que a 

associação entre distribuição de renda e bem-estar é mais facilmente 

visualizada e investigada de forma direta do que via os conceitos de 

nível e grau de desigualdade de renda. 

A literatura recente procura organizar a relação entre 

distribuição de renda e bem-estar em torno de dois critérios que possuem 

interpretações intuitivas bastante claras. Os critérios são denominados 

dominância de primeira ordem e dominância de segunda ordem. 

Define-se dominância de primeira ordem da seguinte forma: uma 

distribuição de renda A domina uma distribuição de renda S pelo critério 

de dominância de primeira ordem quando todos os quantls de A são maiores 

do que os de S. Portanto, em particular, a renda média de todos os 

décimos de A é maior do que a renda média de todos os décimos de S, que 

é como, empiricamente, detectaremos dominância de primeira ordem. A 

interpretação da dominância de primeira ordem é simplificada quando 

pensamos numa sociedade onde não haja mobilidade. Nesta sociedade, se a 

distribuição A representa a distribuição no ponto t e a distribuição B 

5 
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representa a distribuição em t-l, então, A irá dominar B pelo critério 

de dominância de primeira ordem se, e somente se, a renda de todos os 

Indiv(duos nesta sociedade silo maiores ou Iguais em t do que em t-1. Em 

termos gerais, a distribuição de renda no ponto t irá dominar a 

distribuiação de renda em t-l se a comparação da renda das pessoas, na 

mesma posição hierárquica das distribuições, mostrar crescimento, 

qualquer que seja a posição que se considere. A relevância do critério 

de dominânica de primeira ordem ao estudo da relação entre distribuição 

de renda c bem-estar advém do fato que a distribuição A domina a 

distribuição B, pelo critério de dominânica de primeira ordem se, e 

somente se o bem-estar social é maior em A do que em B, qualquer que 

seja a função de bem-estar da sociedade, desde que esta satisfaça os 

critérios do anonimato e da ausência de inveja 4 . 

Além disso, existe uma associação direta entre o critério de 

dominância de primeira ordem e a redução da pobreza: a distribuição A 

domina a distribuição B, pelo critério de dominância primeira ordem se, 

e somente se, a proporção da população abaixo da linha de pobreza é 

menor em A do que em B para qualquer linha de pobreza que se deseje 

adotar. Além disso, se A domina B pelo critério de dominância de 

primeira ordem, então, como demonstrado por Foster e Shorrocks (986), 

4 Anonimato significa que o bem-esta social depende da distribuição de 
renda entre as pessoas mas não de quem recebe que renda, Isto é, numa 
sociedade com duas pessoas p e q e duas rendas 1 e 2, o bem-estar será o 
mesmo se p receber 1 e q receber 2 ou se p receber 2 e q receber 1. 
Matematicamente, isto significa que a função de bem-estar é simétrica. 

Ausência de inveja significa que o aumento da renda de 
qualquer pessoa, mantida constante a renda das demais, não leva a pioras 
no nível de bem-estar, mesmo que a pessoa cuja renda aumentou seja a 
mais rica na sociedade e, portanto, que a renda relativa de todas as 
outras pessoas na sociedade tenha se reduzido. Matematicamente, Isto 
significa, que a função de bem-estar é não-decrescente em cada um de 
seus argumentos. 
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para qualquer linha de pobreza que se deseje adotar, diversos índices de 

pobreza, incluindo a insuficiência de renda, serão menores quando 

calculados para a distribuição A do que quando calculados para a 

distribuição B. 

o problema do critério de dominância de primeira ordem é que 

ele é, para sociedades que valorizam eqUidade (i.e., uma sociedade na 

qual transferências de renda dos pobres para os ricos sempre diminuem o 

bem-estar
5

l, desnecessariamente exigente. De fato, numa sociedade que 

valoriza eqUidade é possível termos um aumento de bem-estar, mesmo que 

nem todos os quantis aumentem. Em outras palavras, se a sociedade 

valoriza eqUidade, um processo de desenvolvimento que não beneficie 

todos os grupos de renda pode, ainda, aumentar o bem-estar desde que o 

crescimento se concentre nas camadas mais pobres e, portanto, traga um 

aumento na eqilidade. Esta questão é extensivamente investigada por 

Shorrocks (1983). Conforme ele demonstra, se a renda média dos a7. mais 

pobres, para todo ae(O,lOOl, for maior para a distribuição A do que para 

a distribuição 8, então, o bem-estar será maior em A do que em 8, caso 

na sociedade não haja inveja e esta valorize eqUidade. Assim, define-se 

o critério de dominância de segunda ordem da seguinte forma: a 

distribuição A domina a distribuição 8, pelo critério de segunda ordem, 

quando a renda média dos a7. mais pobres, para todo ae(O,lOOl, for maior 

para a distribuição A do que para a distribuição B. Em particular, se A 

domina 8 pelo critério de segunda ordem, entAo, para todo neII,IO), a 

renda média dos n primeiros décimos da distrlbulçAo A deve ser maior ou 

igual do que as correspondentes médIas para a dlstrlbulçAo B. Além dessa 

51sto é equivalente a assumir que a função de bem-estar é Schur-Côncava. 
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associação direta entre dominância de segunda ordem e bem-estar social 

que, em particular, tanto nos interessa neste trabalho, dominância de 

segunda ordem está, também, diretamente relacionada à desigualdade e à 

pobreza. Conforme Schorrocks (1983) demonstra, se definirmos a curva de 

Lorenz generalizada como o produto da curva de Lorenz pela média da 

distribuição de renda teremos que a distribuição A domina a distribuição 

13 pelo critério de dominância de segunda ordem se, e somente se, a curva 

de Lorenz da distribuição A posiciona-se acima da curva de Lorenz da 

distrbuição 13. 

Sendo a curva de Lorenz generalizada o produto da curva de 

Lorenz (a qual capta completamente a c!.eslgualdade na dlstribulcão) e a 

renda média, uma de suas grandes vantagens é captar os dois componentes 

da distribuição de renda que afetam o nível de bem-estar: renda média e 

desigualdade de renda. Baseados no conceito de curva de Lorenz 

generalizada podemos, facilmente, compreender como o critério de 

dominância de segunda ordem resolve o compromisso entre eqUidade e 

crescimento. Por um lado, podemos ver que o bem-estar de uma sociedade 

que se preocupa com eqUidade pode, inequivocamente, aumentar mesmo com 

um crescimento da desigualdade. O único requisito sendo que o 

crescimento na renda média seja grande o suficiente para assegurar um 

aumento na curva de· Lorenz generaliza em cada ponto. Assim, é possível 

que um crescimento econômico suficientemente acelerado possa superar uma 

piora na desigualdade e conduzir a uma melhora no bem-estar. Da mesma 

forma, a curva de Lorenz generalizada permite vlzualizar o fato de que o 

caso oposto não é possível, isto ~, numa sociedade que valoriza 

eqUidade, reduções de desigualdade nunca podem superar quedas na renda 
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média e conduzir a uma melhora, sem amblguldades, no bem-estar6. 

A relação entre dominância de segunda ordem e redução na 

pobreza é paralela à relação entre domInância de primeira ordem e 

redução na pobreza e é investigada em Foster e Schorrocks (1986). 

Conforme os autores demonstram, A domina B pelo critério de segunda 

ordem se, e somente se, para uma linha de pobreza arbitrária, a pobreza 

medida pela insuficiência de renda é menor em A do que em B. 

2.5- ORGANIZACAO 

Com base na análise da evolução da distribuição de renda, 

examinamos quatro questões. Primeiro, na seção 3, investigamos se todas 

classes de renda se beneficiaram do crescimento econômico ou se algumas 

classes perderam, apesar do crescimento global. Na seção 4, analisamos 

quão sensíveis foram os ganhos de renda de cada classe às flutuações 

-
econômicas e, em particular, investigamos se os ganhos dos pobres foram 

mais voláteis. 

Como vimos, em sociedades com preferência por eqUidade, não é 

necessário aumentar a renda de todos os grupos para se obter uma melhora 

no bem-estar. Na seção 5 discutimos esta questão e sua relação com a 

curva de Lorenz generalizada. Por fim, na seçâo 6, InvestIgamos a 

evolução do grau de desigualdade e demonstramos que, de fato, o processo 

61sto pode ser imediatamente provado observando-se que a curva de Lorenz 
generalizada, avaliada em seu ponto extremo à direito, é igual a renda 
média. Assim, se a renda média da distribuição A é menor do que a renda 
média da distribuição B, a curva de Lorenz generalizada da distribuição 
A estará abaixo da curva de Lorenz generalizada da distribuição B pelo 
menos próxImo ao seu extremo direito. Logo, a distribuição A não pode 
dominar a distribuição B pelo critério de dominância de segunda ordem . 
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de desenvolvimento nas últimas três décadas trouxe consigo um aumento na 

desigualdade . 

3- DOMINANCIA DE PRIMEIRA ORDEM: EXISTEM PERDEDORES? 

Dada a magnitude do crescimento econômico no Brasil nas 

últimas três décadas, é conceblvel que a distribuição de renda passou 

por um processo de melhora segundo o critério de dominânica de primeira 

ordem, isto é, é conceb(vel que todos os grupos que mantiveram constante 

sua posição relativa no período beneficiaram-se do processo de 

desenvolvimento, ou seja, não houve perdedores. Como estabelecer 

dominância de primeira ordem é equivalente a estabelecer uma melhora de 

bem-estar para qualquer sociedade onde não haja Inveja, a análise da 

dominância de primeira ordem é a primeira coisa a ser averiguada acerca 

da distribuição de renda no Brasil . 

Conforme descrito na seção 2.4 procuramos, empiricamente, 

detectar melhoras ao longo do tempo na distribuição de renda pelo 

critério de dominância de primeira ordem investigando se a renda média 

de todos os décimos da distribuição cresce ao longo do tempo. 

A Tabela AI, no apêndice, apresenta a evolução temporal das 

rendas médias nos dIversos déclmos da distribuição. Comparando 1960 com 

1989. obtemos que todos os décimos da distribuição se beneficiaram do 

crescimento econômico (ver gráfico 1). Este crescimento, no entanto, não 

beneficiou a todos igualmente: esse crescimento foi tanto maior quanto 

maior o n{vel de renda para todos os grupos aclma da mediana. Abaixo da 

mediana, exceto para os 107. mais pobres, que foram os que menos ganharam 

de todos os grupos, os ganhos foram tão maiores quanto menor o n{vel de 

10 
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