
O IQD (Índice de Qua
lidade do Desenvolvimento) 
de junho registrou forte 
queda, marcando 273,8 
pontos, e continuando, as-
sim, na área de instabilidade 
do desenvolvimento. Ao se 
analisarem os subíndices que 
compõem o IQD (Índice de 
Qualidade do Crescimen
to, Índice de Qualidade da 
Inserção Externa e Índice de 
Qualidade do BemEstar), é 
possível notar que todos se-
guiram a mesma tendência.

O Índice de Qualidade 
da Inserção Externa, por 
exemplo, sofreu queda de 
pouco mais de 6,7 pontos 
em relação ao mês ante-
rior, tendo alcançado os 
229,7 pontos. A renda lí-
quida enviada ao exterior 
experimentou uma variação 
dessazonalizada de 1,3%, 
percentual este idêntico ao 
aumento nas reservas inter-
nacionais. As exportações 
de manufaturados regis-
traram queda de 6,2% no 

período em relação ao total 
de exportações, e o inves-
timento estrangeiro direto 
representou apenas 20% 
do total dos investimentos 
estrangeiros. Este subíndice 
se enquadrou na área classi-
ficada como instável do de-
senvolvimento.

O Índice de Qualidade 
do BemEstar, que marcava 
324,07 pontos no mês de 
maio, em junho caiu para 
314,8 pontos, permane-
cendo na área classificada 
como boa. O desemprego 
caiu 6,7% no mês de junho, 
e o índice de Gini apre-
sentou queda de 0,6%, se 
comparado ao período an-
terior. O número de pessoas 

com rendimento superior a  
R$ 1.660,00 cresceu leve-
mente em relação a maio, 
a uma taxa de 0,8%, mas 
a taxa de pobreza, por seu 
turno, subiu 1,3%. 

O Índice de Qualidade
do Crescimento também 
sofreu forte redução em 
relação ao período ante-
rior, tendo marcado 292,5 
pontos em junho – 34,16 
pontos a menos do que em 
maio. O crescimento da 
produção de bens de capi-
tal foi menor que o de bens 
de consumo, assim como o 
crescimento da produção de 
bens de consumo duráveis 
foi menor que o de bens 
de consumo não duráveis.  
A produção de bens de con-
sumo caiu 2,9%, enquanto 
a produção de bens de ca-
pital, 6,2%. O índice de 
confiança da indústria caiu 
0,7%. O subíndice retor-
nou para a área classificada 
como instável.
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A qualidade do desenvolvimento 
brasileiro sofre queda

Escala do  

índice de qualidade 

do desenvolvimento

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.

pÉSSima
0 a 100

 
pONtOS
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Índice de Qualidade do Desenvolvimento

IQD interrompe trajetória ascendente do último mês 
e apresenta queda em junho

Variação mensal do Índice de Qualidade do Desenvolvimento (dez./2003-jun./2010)

O resultado do IQD de 
junho apresenta queda em re-
lação aos períodos anteriores. 
Todos os subíndices aponta-
ram reduções no mês de junho, 
o que contribui para o IQD ter 
atingido seu pior momento 
desde dezembro de 2009. 

Os 273,8 pontos regis-
trados no mês  continuam 
distantes da área classificada 
como ótima, apesar de serem 
maiores do que os índices 
apresentados entre março de 
2007 e abril de 2008, período 
em que, apesar da crise come-
çar a atingir os países ricos, 
ainda não havia afetado a tra-

jetória dos países emergentes, 
como o Brasil. No entanto, 
revela-se clara uma dificulda-
de da qualidade do desenvol-
vimento brasileiro para man-
ter uma trajetória permanen-
temente ascendente.

O subíndice Qualidade 
do Crescimento sofreu gran-
de diminuição com relação 
a maio devido às quedas na 
produção de bens de capital, 
na confiança da indústria e na 
produção de bens de consu-
mo duráveis. O subíndice foi 
então rebaixado para a área 
classificada como instável, 
com 292,5 pontos em maio.

O Índice de Qualidade do 
BemEstar também apresentou 
queda no mês de junho, em-
bora ainda permaneça na área 
classificada como boa, ao mar-
car 314,8 pontos. Esta dimi-
nuição se deve principalmente 
ao aumento da taxa de pobre-
za – ao contrário dos períodos 
anteriores, quando esta vinha 
apresentando diminuição. 

O Índice de Qualidade 
da Inserção Externa, após leve 
recuperação em maio, volta a 
cair em junho, retornando à 
mesma taxa registrada em ja-
neiro (229,7 pontos), o que 
contribui para que a Qualidade
da Inserção Externa ainda per-
maneça na área classificada 

como instável. O resultado 
indica que, apesar de a crise 
estar sendo amenizada, ainda 
há certa desconfiança externa, 
uma vez que o investimento 
estrangeiro direto representou 
apenas 20% do total dos inves-
timentos estrangeiros no país.

Pelos resultados dos últi-
mos meses do IQD e do Sen
sor IPEA, o qual analisa a con-
fiança do setor produtivo em 
vários aspectos da economia, 
é possível esperar que, em bre-
ve, os subíndices alcancem, 
pelo menos, a área classificada 
como boa do IQD, não obs-
tante a queda observada no 
mês de junho. 

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


