
O Índice de Qualidade do 
Desenvolvimento (IQD) mos-
trou, pela primeira vez desde o 
início da crise, que a qualidade 
do desenvolvimento brasileiro 
voltou a crescer. O índice atin-
giu 226,89 pontos em abril, 
em contrapartida aos 221,25 
em março. Depois de apresen-
tar, a partir de fevereiro, desa-
celeração nos indicadores que 
pioravam a qualidade do de-
senvolvimento, o IQD, com-
posto pelo Índice de Qualidade 
do Crescimento (inclusive meio 
ambiente), Índice de Qualidade 
da Inserção Externa e Índice de 
Qualidade do Bem-Estar, re-
verteu a tendência de queda e 
apontou para o que deve repre-
sentar o início da recuperação 
do país.

A análise de cada um dos 
índices integrantes do IQD 
mostra que o Índice de Quali-
dade do Crescimento permane-
ceu praticamente constante, 
alcançando 200,25 pontos em 
abril contra 200,92 em março. 
Sua situação, dentro da escala 
do índice, portanto, mantém-
se instável. Contribuíram para 
isto, por um lado, a melhoria 

nas expectativas dos empresá-
rios (avançou 8,4%) e a redu-
ção dessazonalizada dos focos 
de queimadas e de emissão de 
CO2. Por outro lado, houve 
queda na produção de bens de 
capital ( -5,9%), de bens de 
consumo duráveis (-6,3%), e 
na folha de pagamentos ( -1%).

O Índice de Qualidade 
da Inserção Externa, por sua 
vez, apresenta, pelo 19o mês 
consecutivo, o pior resultado 
entre os três subíndices, al-
cançando 189,19 pontos em 
abril e apontando qualidade 
ruim para o desenvolvimento. 
Contudo, este saldo confir-
ma a tendência de reversão do 
IQD e corresponde ao melhor 
score desde janeiro deste ano  

(jan. = 182,43 pontos). A qua-
lidade ainda ruim da inserção 
externa se deve, principalmen-
te, à queda na participação de 
produtos manufaturados nas 
exportações do país. Na com-
paração com o mês anterior, 
porém, verifica-se aumento das 
reservas (US$ 158 milhões en-
tre março e abril) e dos inves-
timentos diretos estrangeiros, 
responsáveis por 93% da en-
trada de recursos de não resi-
dentes no país.

No que se refere ao Índi-
ce de Qualidade do Bem-Estar, 
não obstante sua manutenção 
enquanto o subíndice de maior 
pontuação, este apresentou es-
tabilidade em relação a abril 
(março e abril = 305,56 pon-
tos). Tal estabilidade prende-se 
ao aumento na taxa de pobreza 
e à queda no número de pesso-
as (104.446) com rendimento 
real superior a R$ 1.601,34. 
Ao mesmo tempo, registraram-
se redução de 1,1% na taxa de 
desocupação e crescimento de 
0,3% na formalização da mão 
de obra. O índice de Gini per-
maneceu estável (0,501). 
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Qualidade do desenvolvimento melhora pela 
primeira vez desde setembro de 2008

Recuperação do investimento direto estrangeiro e melhoria na expectativa 
dos empresários ajudam a melhorar o índice 
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Índice de Qualidade do Desenvolvimento

O Índice de Qualidade do Desenvolvimento aponta mudança 
favorável de tendência 

O resultado do IQD em 
abril confirma a mudança 
de tendência verificada nos 
últimos meses. O gráfico 1 
mostra que as variações do 
índice tornaram-se negati-
vas a partir de dezembro de 
2007, adiantando os primei-
ros sinais de crise – frutos, 
basicamente, dos problemas 
gerados nas economias dos 
países ricos. 

Desde então até janeiro 
de 2009, os números gerados 
pelo IQD apresentaram vari-
ações negativas fortes, deix-
ando claro o agravamento 
do quadro econômico e seus 
impactos sobre as questões 
sociais. Em novembro de 
2008, por exemplo, quando 
ficaram visíveis os efeitos dos 
problemas internacionais so-
bre a economia brasileira, o 
IQD caiu 9,1% (out./2008= 
258,25 pontos e nov./2008= 
234,83 pontos). No mesmo 

período, outra característica 
tornou-se marcante: a forte os-
cilação dos números, apontan-
do para a grande insegurança 
dos agentes econômicos. 

Contudo, é visível que, 
a partir de fevereiro deste 
ano, verificou-se mudança na 
tendência vivida pela econo-
mia do país. Os problemas 
com a qualidade do desen-
volvimento brasileiro, inicia-
dos desde que as nações mais 
ricas entraram em crise, ten-
deram primeiro à estabilidade, 

e em abril mostraram os pri-
meiros sinais de reversão. 

Para a estabilidade do 
IQD, a contribuição mais 
importante foi a do Índice de 
Qualidade do Bem-Estar, cuja 
evolução apresentou menor 
queda no período mais críti-
co, e significativa estabilidade 
desde o final do ano passado. 
Os dados apontam que, apesar 
da crise, a pobreza, a desigual-
dade, o desemprego e a folha 
de pagamentos não haviam 
sofrido a corrosão esperada. 

Ademais, acompanhando 
de perto a piora na indústria, 
que desacelerou bruscamente 
no final do ano passado, o 
Índice de Qualidade do Cresci-
mento impactou intensamente 
o IQD. E o Índice de Quali-
dade da Inserção Externa, por 
seu turno, também mostrou 
o quanto a crise prejudicou o 
desenvolvimento brasileiro: 

os números disponíveis per-
mitem observar a piora nos 
termos de troca, o crescimento 
significativo da renda líquida 
enviada ao exterior, e a queda 
nas reservas.

A partir de fevereiro, no 
entanto, boa parte desse quad-
ro estabilizou-se, indicando 
que o Brasil poderia sofrer 
menos com a crise se compara-
do com os países ricos. Mas 
foi em abril que os números 
apontaram para a reversão da 
tendência: de acordo com as 
análises aqui apresentadas, o 
conjunto de subíndices e das 
variáveis que os compõe torna 
razoável, pela primeira vez 
desde o início da crise, espe-
cular que a economia dá sinais 
claros de que pode reverter 
o quadro de instabilidade e 
voltar a produzir bons resulta-
dos em breve.   

METODOLOGIA O IQD (Índice de Qualidade do Desenvolvimento) é uma pesquisa mensal realizada pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) que capta se o desenvolvimento vivido pelo país, con-
templa os requisitos de crescimento econômico com distribuição dos frutos do progresso e, também, aponta se este movimento tende a sustentar-se no tempo. Para tanto, o indicador é segmentado em três compo-
nentes: Índice de Qualidade do Crescimento, Índice de Qualidade da Inserção Externa e Índice de Qualidade do Bem-Estar. A qualidade do crescimento é garantida se: i) o crescimento da formação bruta de 
capital fixo superar o crescimento da produção de bens de consumo; ii) a produção dos bens de consumo duráveis crescer mais do que a de bens de consumo não-duráveis; iii) houver redução do foco de queimadas 
no país e da emissão de carbono; iv) a massa salarial crescer; e v) se a expectativa dos empresários for positiva. Cada uma destas comparações permite duas pontuações: se o resultado atender aos critérios relaciona-
dos, somam-se 100 pontos; caso contrário, zero ponto. Logo, o Índice de Qualidade do Crescimento pode variar entre 500 pontos (todos os itens favoráveis ao crescimento) e zero ponto (todos desfavoráveis). Do 
mesmo modo, a qualidade da inserção externa é garantida se: i) a exportação de bens manufaturados crescer em relação ao total vendido ao exterior; ii) o investimento direto estrangeiro crescer em relação ao total 
dos investimentos estrangeiros no Brasil; iii) houver elevação dos termos de troca; iv) a renda líquida enviada ao exterior crescer abaixo da média histórica dos últimos 25 anos; v) se crescerem as reservas líquidas in-
ternacionais. O sistema de pontuação de cada item é igual ao aqui descrito anteriormente. Por sua vez, para mensurar melhorias na qualidade da vida social, utiliza-se como proxi: i) a queda na taxa de desemprego; 
ii) o aumento das ocupações formais em relação ao total; iii) a queda na taxa de pobreza; iv) a mobilidade social ascendente (ganhos reais de renda); e v) a queda na taxa de desigualdade de renda (índice de Gini). 
Mais uma vez, o sistema de pontuação dos itens é o mesmo. Por fim, os três componentes são somados e divididos por três a fim de obter uma média dos fatores que influenciam diretamente a qualidade do desen-
volvimento. O resultado desta conta é o IQD. As fontes utilizadas foram IBGE (PIM e PME), Banco Central (balanço de pagamentos), FGV e Ipea (expectativas), Ipea (termos de troca) e INPE (meio ambiente). 

*Para outras informações, números detalhados e aspectos metodológicos, acessar
www.ipea.gov.br

Variação mensal do Índice de Qualidade do Desenvolvimento (dez./2003-abril/2009)
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Variação do IQD Var. IQD dessaz.  

“Economia dá 
sinais de que pode 
reverter o quadro 
de instabilidade e 

voltar a produzir bons 
resultados”


