
O Índice de Qualidade do 
Desenvolvimento (IQD) 
em março mostrou, mais 
uma vez, que o desenvolvi-
mento brasileiro continuava 
instável. Os resultados ruins 
do último trimestre de 2008 
– conseqüentes da crise in-
ternacional – continuaram 
influenciando negativamente 
a tendência dos indicadores. 
Chama atenção, contudo, 
que o IQD de março (221,2 
pontos) aponte para uma sig-
nificativa desaceleração na 
tendência de queda na qua-
lidade do desenvolvimento 
brasileiro (ver adiante, p.2).

A análise dos subíndices que 
compõem o IQD concluem 
ser o Índice de Qualidade 
do Crescimento o único que 
ainda mantém a tendência 
de piora. Em março, a qua-
lidade do crescimento ficou 
em 200,2 pontos, em contra-
partida aos 209,2 pontos de 
fevereiro. O número, no en-
tanto, encobre o crescimento 
da produção de bens de con-
sumo duráveis em 28,8%, de 
bens de capital em 14,3%, 
e de bens intermediários 
em 16,0%. Este movimento 

refletiu-se na expectativa dos 
empresários, que melhorou 
em 8,4% no mesmo período. 
O resultado ruim ficou com 
a folha real de salários na 
indústria: caiu 12,4% entre 
fevereiro e março. A variável 
ambiental manteve o resulta-
do anterior devido ao fato de 

a média dos 12 meses, fecha-
da em março, indicar menor 
número médio de queimadas 
e redução da emissão de CO

2
 

industrial. 

O Índice de Qualidade da In-
serção Externa se apresentou 
estável em março, atingindo 
semelhantes 175,7 pontos de 
fevereiro. Apesar da estabili-
dade referente ao mês ante-
rior, ainda é o subíndice de 
pior resultado, prejudicando 
a trajetória recente do desen-
volvimento do país. Sua ma-

nutenção ocorreu devido ao 
balanço entre o aumento em 
1,9% nas reservas, após cinco 
meses de queda, e a redução 
de 1,3% na participação dos 
produtos manufaturados no 
total exportado. Por sua vez, 
o investimento estrangeiro 
direto cresceu novamente 
sua participação no total de 
investimento estrangeiro, e 
os termos de troca ainda não 
iniciaram a reversão dos re-
sultados negativos dos meses 
anteriores.

O Índice de Qualidade do 
Bem-Estar, por mais um 
mês consecutivo, continua 
sendo o único subíndice a 
apresentar boa qualidade. 
Com 305,6 pontos em mar-
ço, manteve-se estável em 
relação a fevereiro, devido: 
i) ao aumento de 0,2% no 
percentual de trabalhadores 
formais; ii) à queda de 1,1% 
na desigualdade de renda, 
medida pelo índice de Gini; 
e iii) ao aumento de 73,5 
mil pessoas com rendimento 
superior a R$ 1.610,00. Em 
contrapartida, a taxa de de-
semprego cresceu 5,9% – de 
8,5% para 9%. 
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Desacelera-se tendência de queda na 
qualidade do desenvolvimento brasileiro

Queda na folha de pagamentos e recuperação lenta dos  
bens de capital ainda reduzem índice 
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Componentes do IQD

Há significativo crescimento com 
distribuição de renda e melhor  
inserção externa.
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400 a 500
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Pouco crescimento, pequena 
distribuição de renda e alguma 
melhoria na inserção externa.
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Crescimento, distribuição  de renda 
e melhor inserção externa não 
evoluem na mesma direção.
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Baixo ou nenhum crescimento, 
não há distribuição de renda e 
inserção externa piora.
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Há retrocesso econômico e social e 
declínio do desenvolvimento.
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Índice de Qualidade do Desenvolvimento

IQD aponta para mudança de tendência e fim da piora  
na qualidade do desenvolvimento

O IQD apurado para março 
apresenta a primeira mudança 
de tendência desde o início da 
crise. Os gráficos aqui dispostos 
levam à percepção de ter havido 
forte desaceleração no movi-
mento de piora na qualidade 
do desenvolvimento brasileiro 
vivido até então. Na verdade, 
desde janeiro de 2008, o IQD 
caiu 94,4 pontos, representan-
do uma variação equivalente 
a -29,9%. Contudo, se no 
período forem destacados dois 
momentos (de janeiro a no-
vembro de 2008 e de janeiro a 
março de 2009), fica evidente 
a mudança de direção do ín-
dice para melhor. 
Por exemplo, no primeiro 
período (jan.-nov. de 2008), a 
queda da qualidade do desen-
volvimento brasileiro medida 
pelo IQD foi em média de 
-2,9% ao mês. Para os meses 
de janeiro a março, entretanto, 
a queda foi de apenas -1,5%. 
E mais além: se observados os 
meses separadamente, verifica-
se que a queda entre fevereiro 
e janeiro foi de -1,8%, e entre 
março e fevereiro, de -1,2%.   
Se análise concentrar-se sobre 

os subíndices que compõem 
o IQD, esse movimento fica 
ainda mais evidente. No caso 
do Índice de Qualidade da In-
serção Externa, o movimento 
foi idêntico, com o índice per-
dendo -3,8% ao mês de sua 
qualidade no primeiro período, 
e desacelerando a piora no seg-
undo (-1,9% ao mês). Também 

no mesmo sentido do indicador 
síntese, a queda entre fevereiro 
e janeiro foi de -3,7%, e igual a 
zero entre março e fevereiro. Isto 
se deveu, em grande medida, ao 
aumento da participação dos 
bens manufaturados no total 
exportado e ao crescimento do 
investimento estrangeiro direto 
em relação ao total investido no 
país por não-residentes.          
Para o Índice de Qualidade do 
Bem-Estar, a melhora mês a mês 
é ainda mais visível. No pri-
meiro período, o índice perdia 

qualidade à taxa de -2,3% ao 
mês, mas no segundo período 
seu valor voltou a crescer, ten-
do subido, em média, 1,6% ao 
mês. Os motivos de tal resulta-
do residem no crescimento da 
ocupação formal sobre o total 
de ocupados, assim como nos 
avanços possíveis sobre a desi-
gualdade e crescimento percen-

tual das pessoas com rendi-
mento acima de R$ 1.610,00 
por mês em relação à popu-
lação em idade ativa (PIA).
Apenas para o Índice de 
Qualidade do Crescimento os 
números não são tão bons. 
Parte deste desempenho ruim 

advém do caráter de indicador 
de tendência – e não meramente 
conjuntural – do IQD. Assim, 
por exemplo, observa-se aceler-
ação nos problemas do cresci-
mento econômico brasileiro 
entre o primeiro e o segundo 
período. No primeiro, a pior 
média mensal ficou em -2,5%, 
e no segundo agravou-se para 
-5,2%. Para entender o signifi-
cado destes números é preciso 
ter em conta que o índice, por 
ser dessazonalizado, carregou 
forte influência da desaceler-

ação da economia no final do 
ano passado, marcadamente na 
indústria. Isto se refletiu, como 
esperado, nos números do pri-
meiro trimestre do ano. 
Outro fato digno de nota é 
que o setor de bens de capital 
foi fortemente comprometido 
com os problemas de crédito e 
expectativas ruins do começo 
do ano, respondendo com uma 
queda de 46,9% de seu produto 
desde setembro do ano pas-
sado até fevereiro de 2009. Os 
números de março, porém, fo-
ram mais positivos e mostraram 
crescimento da produção de 
bens de capital (14,3% entre 
fevereiro e março), de bens de 
consumo duráveis (28,8%) e de 
bens intermediários (16,0%). 
Este aumento na produção 
de setores essenciais ao cresci-
mento econômico, somado à 
contínua melhora nas expectati-
vas dos empresários e aos sinais 
de retorno do crédito, provav-
elmente mudará, em breve, a 
tendência do Índice de Quali-
dade do Crescimento, revertendo 
definitivamente a tendência do 
IQD

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
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“IQD apurado para 
março revela mudança 

de tendência pela 
primeira vez desde o 

início da crise”


