
O Índice de Qualidade do De-
senvolvimento (IQD), ao analisar o 
crescimento econômico, a inserção 
externa, a distribuição dos frutos do 
progresso e o meio ambiente, apon-
tou que a qualidade do desenvolvi-
mento brasileiro continua instável e 
ainda não melhorou, apesar dos úl-
timos índices econômicos divulga-
dos. Por tratar-se de um indicador 
de tendências, o IQD mostra que os 
resultados ruins do último trimestre 
de 2008 ainda influenciam negati-
vamente os números do primeiro 
trimestre do ano. 

Para realizar essa análise, o IQD 
constrói três subíndices: índice de 
qualidade do crescimento, índice de 
qualidade da inserção externa, e ín-
dice de qualidade do bem-estar. Para 
o índice de qualidade do crescimen-
to, observaram-se variáveis como 
produção setorial, massa salarial, 
confiança dos empresários e meio 
ambiente. Para o índice de qualida-
de da inserção externa analisaram-se 
a composição das exportações, do 
investimento estrangeiro, os termos 
de troca, a renda líquida enviada ao 
exterior e as reservas internacionais. 
Por fim, para o índice de qualidade 
do bem-estar foram tomadas a taxa 
de pobreza, a mobilidade social, a 
desigualdade de renda, o desempre-
go e a ocupação formal. Cada um 
dos subíndices varia entre 500 (óti-
mo para o desenvolvimento) e zero 
(péssimo para o desenvolvimento), 
e a média dessazonalizada dos três 
resulta no Índice de Qualidade do 
Desenvolvimento.

Assim, em fevereiro, o IQD al-
cançou 224,0 pontos – uma queda 
insignificante de 0,6% em relação a 
janeiro. Porém, se comparado com 
fevereiro de 2008, a diminuição da 
qualidade do desenvolvimento che-
ga a 28,7%. Contribuiu para isso a 
queda do Índice de Qualidade do 
Crescimento, que foi de 222,8 em 
janeiro para 209,3 pontos em feve-
reiro (instável), motivada pela con-
tração na produção de bens de capi-
tal (10,3% entre janeiro e fevereiro 

de 2009 e 36,9% entre fevereiro de 
2008 e o mesmo mês de 2009). A 
folha real de salários na indústria 
também caiu 2% entre o primeiro e 
o segundo mês do ano. No entanto, 
se comparada com fevereiro do ano 
anterior, seu valor é 1,9% maior, 
indicando que, no mercado de tra-
balho, já se procedeu ao ajuste de 
maior fôlego. O mais interessante, 
contudo, foi a melhora na expec-
tativa dos empresários, que cresceu 
2,9% depois de queda contínua 
desde setembro de 2008. 

O Índice de Qualidade da In-
serção Externa ainda sofre os efeitos 
da grave crise internacional: em feve-

reiro não ultrapassou os 175,7 pon-
tos (inferior aos 182,4 de janeiro), 
confirmando seu momento ruim 
e prejudicando a trajetória recente 
do desenvolvimento do país. Isto se 
deveu: à redução das reservas, que 
caíram 1,22 bilhão entre janeiro e fe-
vereiro, e são 3,1% menores do que 
em fevereiro de 2008; ao volume de 
remessas líquidas de renda ao exte-
rior (US$ 1,8 bilhão); e aos termos 
de troca que ainda sentem as quedas 
que sofreram desde dezembro de 
2008. O resultado só não foi pior 
porque as exportações de manufatu-
rados sobre o total vendido ao exte-
rior cresceram 8,4% em relação ao 
mês de janeiro, passando de 49,1% 
para 45,3%. Tal participação, en-
tretanto, é ainda inferior ao mesmo 
mês do ano passado, quando atingiu 
53,9% do total exportado.

O Índice de Qualidade de 
Qualidade do Bem-Estar foi o único 
que apresentou melhoria, voltando 
ao patamar de dezembro (305,6 
pontos). Mesmo assim, seu valor em 
fevereiro é 10,8% inferior ao experi-
mentado no mesmo mês do ano pas-
sado. A discreta melhora nos primei-
ros meses de 2009 tem origem na 
queda da desigualdade, cujo índice 
de Gini caiu de 0,507 para 0,502 en-
tre janeiro e fevereiro, e no aumento 
do número de pessoas ocupadas (27 
mil) com rendimento superior a R$ 
1.601,34. A taxa de pobreza mante-
ve-se estável em 31,2%.
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A qualidade do desenvolvimento piora em fevereiro
Agravamento da qualidade na inserção externa e queda na produção de 

bens de capital reduzem o índice

Escala do  
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Componentes do IQD

Há significativo crescimento com 
distribuição de renda e melhor  
inserção externa.

Ótima
400 a 500

 
pONtOS

Menor crescimento, alguma 
distribuição de renda e pouca 
melhoria na inserção externa.

BOa
300 a 400

 
pONtOS

Crescimento, distribuição  de renda 
e melhor inserção externa não 
evoluem na mesma direção.

iNStável
200 a 300

 
pONtOS

Baixo ou nenhum crescimento, 
não há distribuição de renda e 
inserção externa piora.

Ruim
100 a 200

 
pONtOS

Há retrocesso econômico e social e 
declínio do desenvolvimento.
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Índice de Qualidade do Desenvolvimento

A qualidade do desenvolvimento torna-se instável  
em 2008 e 2009

Até fevereiro, a qualidade do 
desenvolvimento não reagiu 
a algumas boas notícias que 
chegaram da economia bra-
sileira no primeiro trimestre. 
Na verdade, o IQD mostrou 
que os resultados ruins dos 
últimos meses de 2008 ainda 
influenciam negativamente 
as diferentes dimensões do 
desenvolvimento do país. O 
exame do gráfico 1 aponta 
os motivos: ali fica claro 
que o crescimento do IQD 
vinha desacelerando desde o 
começo de 2007, e passou a 
variar negativamente no pri-
meiro trimestre de 2008. Ou 
seja, a partir dali, a qualidade 
do desenvolvimento brasileiro 
começou a piorar, evidencian-
do a necessidade de ações cor-
retoras que evitassem regressão 
nos avanços alcançados até 
então.
Mas é outro o fato que chama 
atenção: a crescente instabi-
lidade do índice, que aponta 
para a falta de solidez das 

variáveis-chave que funda-
mentam o processo de desen-
volvimento (crescimento 
econômico, distribuição dos 
frutos do progresso, inserção 

externa e preservação do meio 
ambiente). Em outras pala-
vras, os agentes econômicos, 
frente aos sinais negativos do 
exterior, com reflexos diretos 
sobre alguns setores do mer-
cado interno e sobre o crédito, 
tornaram-se apreensivos, pou-
co propensos ao risco, evitan-
do novos investimentos e en-
dividamento – embora atentos 

a oportunidades. 
Com isso, foi possível observar 
a oscilação do IQD de -5,1% 
em maio de 2008 para 1,6% 
já no mês seguinte. Ao final do 

ano a instabilidade aumenta 
e, acompanhando os resulta-
dos ruins do último trimes-
tre, vê-se o índice desabar 
9,1% (novembro), subir 
2,9% em seguida (dezem-
bro), para, em janeiro, cair 
novamente (5,6%).
Nesse ambiente de insta-
bilidade da qualidade do 
desenvolvimento, destacam-
se como os maiores respon-
sáveis pelas oscilações brus-

cas do IQD e seus subíndices 
variáveis como produção de 
bens de capital, produção de 
bens de consumo duráveis, 
números de pessoas ocupadas 
com renda superior a R$ 1,6 
mil, índice de Gini, partici-
pação dos manufaturados na 
exportação total, e termos de 
troca.
Vale notar ainda que o re-

sultado alcançado em feverei-
ro e algumas boas notícias que 
chegaram do mercado interno 
nos meses de março e abril — 
mercado de trabalho e ven-
das — apontam para redução 
dessa volatilidade e possível 
início de reversão da trajetória 
de queda do IQD. No mesmo 
sentido, outro indicador do 
Ipea, o Sensor*, mostra que 
o setor produtivo brasileiro 
reduziu sua apreensão em re-
lação a variáveis fundamentais 
como acesso ao crédito, queda 
na margem de lucro e diminu-
ição das vendas, melhorando a 
avaliação em relação ao futuro. 
Em síntese, foram as variáveis 
sociais do Índice de Qualidade 
do Bem-Estar que evitaram 
uma queda mais acentuada do 
IQD e, portanto, devem tam-
bém ajudar a arrefecer a volati-
lidade nos próximos meses

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

“chama atenção a 
crescente instabilidade 
do IQD, apontando 
para a falta de solidez 

das variáveis-chave 
que fundamentam 

o processo de 
desenvolvimento”


