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1. INTRODUÇÃO
Atualmente os gestores municipais vivenciam um contexto
desafiador no Brasil. Segundo dados da FIRJAN (GANDRA,
2016), os municípios enfrentam sua pior situação em dez
anos, com 87,4% das prefeituras em situação difícil ou crítica.
Superar esse cenário e ainda gerar resultados para a sociedade
que demanda cada vez mais serviços com melhor qualidade é o
desafio enfrentado pela maioria das prefeituras brasileiras.
O gestor não pode priorizar, em especial no atual
momento, apenas a questão fiscal e deixar de entregar resultados
para a sociedade, como a redução de serviços por exemplo. Ao
mesmo tempo, já não é mais possível pensar apenas nas ações
da prefeitura, em temas, como saúde e educação, sem avaliar a
sustentabilidade fiscal a médio e longo prazo.
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Por isso, o Índice CFA de Governança Municipal, o
IGM-CFA, foi desenvolvido com uma visão mais abrangente
dos resultados do município envolvendo a dimensão Fiscal, a
Qualidade da Gestão e o Desempenho. A busca pelo equilíbrio
dos resultados do município nessas três dimensões é o principal
desafio a ser alcançado pelos gestores. Dessa forma, o presente
capítulo discorre sobre a metodologia desenvolvida para a criação
do IGM-CFA, os principais resultados obtidos e as considerações
finais sobre o trabalho realizado.
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A primeira etapa de construção do Índice consistiu em
pesquisa e comparação entre os principais índices nacionais e
internacionais relacionados ao desempenho e à governança
no setor público – pressupondo que estes incluem, de alguma
forma direta ou indireta, métricas sobre capacidades, qualidades
institucionais, esforços, resultados e percepções de valor. A partir
dessa pesquisa intensiva, foi construído um quadro comparativo
com o objetivo de identificar seus objetos de mensuração e, assim,
suas semelhanças. Foram analisados dezoito índices, dos quais
onze eram índices de governança e sete eram índices relativos
a áreas específicas que poderiam compor o Índice CFA de
Governança Municipal (sub-índices). Como etapa seguinte, foi
realizada uma análise mais detalhada para cada um dos índices,
dando atenção às dimensões, aos indicadores, à metodologia e às
fontes de dados de cada um.
Foi realizada, ainda, coleta de dados secundários de
diferentes bases de dados municipais como IBGE, DATASUS,
INEP, STN e PNUD, com objetivo de construir um banco de
dados integrado de informações municipais.
A partir da coleta, foi desenvolvido um banco de dados
com o ano mais recente de realização de cada uma das pesquisas,
quais variáveis cada uma aborda, o método de coleta de dados, e
se elas abrangem todos os municípios ou não.
Após a análise dos índices já existentes e seus objetos,
da avaliação das fontes de informações disponíveis sobre o
desempenho dos municípios, e da consulta a especialistas nas
diferentes dimensões de desempenho de gestão pública, chegouse as três dimensões de governança do índice envolvendo Gastos
e Finanças Públicas, Qualidade da Gestão e Desempenho.
Com esses três blocos definidos para compor o IGM-CFA,
iniciou-se a coleta de dados para sua mensuração.

O banco de dados inicial contava com quatrocentos e
setenta e cinco variáveis para os cinco mil quinhentos e setenta
municípios, gerando aproximadamente 2,4 milhões de dados,
que foram classificados nas três dimensões que compõem o IGMCFA. Com esse banco estruturado, foi realizada uma análise
estatística dos dados para verificar sua correlação e relevância
envolvendo:
1. Tratamento dos dados: consiste na identificação
do tipo de variável em análise, ou seja, se a variável é
quantitativa ou qualitativa. As variáveis quantitativas
foram padronizadas para que sua variação se limitasse
ao intervalo entre 0 e 1. As variáveis qualitativas, em
sua grande maioria, foram variáveis binárias, situação
em que se assumem apenas dois valores possíveis 0=não
e 1=sim. Variáveis qualitativas não binárias foram
transformadas em binárias.
2. Análise fatorial exploratória: técnica estatística de
análise multivariada que permite analisar o padrão
de correlação de um conjunto inicial de variáveis
e reduzi-lo a um conjunto menor de indicadores
mais parcimonioso que, em última instância, facilita
a interpretação das dimensões que se deseja analisar.
Além de reduzir o número de variáveis iniciais, o uso
de tal análise permite evitar que variáveis redundantes
sejam consideradas no IGM-CFA.
3. Ponderação dos indicadores e dimensões: a construção
do IGM-CFA não estabeleceu pesos diferenciados
para os indicadores nem para as próprias dimensões do
Índice. Logo, a média simples foi utilizada para obter os
resultados de cada dimensão e do IGM-CFA.
Capítulo 2

A Tabela 1 expõe a quantidade final de indicadores e
variáveis por dimensão e no total:
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Dimensão

Quantidade de Indicadores

Quantidade de Variáveis

Gastos de Finanças Públicas

2

3

Qualidade da Gestão

7

45

Desempenho

6

17

Total no IGM-CFA

15

65

Tabela 1: Quantidade de indicadores e variáveis no IGM

Após os procedimentos estatísticos, foram gerados
resultados entre 0 e 1 para as três dimensões, e o IGM-CFA
foi obtido com base na média aritmética simples das dimensões
mensuradas, conforme fórmula abaixo:

Na figura a seguir, apresentam-se a estrutura do Índice, os
indicadores selecionados para cada dimensão e o que cada um
deles significa.
Na seleção de indicadores por dimensão, os valores faltantes
impossibilitaram que o IGM-CFA fosse calculado para todos os
cinco mil quinhentos e setenta municípios. Dessa forma, nem
todas as dimensões tiveram o mesmo número de municípios
mensurados. Os gráficos abaixo ilustram a quantidade de
municípios com dados suficientes no Índice e em cada uma de
suas dimensões.
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Figura 1: Estrutura do IGM-CFA
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Figura 2: Gráficos de municípios por dimensão

Como limitações da metodologia, alguns aspectos também
relevantes do desempenho não puderam ser considerados neste
Índice devido à falta de dados municipais referentes à inovação,
à mobilidade, ao valor público e à participação social. Além
disso, ressalta-se que considerar um município como unidade
observacional pode não condizer fielmente à realidade, pois,
idealmente, deveríamos enxergar a região metropolitana como
um todo, na busca de um retrato mais fidedigno de determinada
localidade. Deve-se destacar também, como limitação, os
diferentes períodos de apuração dos indicadores do IGM-CFA,
uma vez que cada fonte de dados tem sua periodicidade de
mensuração.

3. RESULTADOS
Os resultados do Índice apresentaram uma nota para
mais de três mil e trezentos municípios, o que representa uma
abrangência relevante de 60% do total de municípios brasileiros.
Serão apresentados nesta seção os dez primeiros municípios no
ranking do IGM-CFA, quatro mapas que ilustram a situação geral
do Brasil tanto no IGM-CFA quanto em suas três dimensões, e o
portal de consulta online dos resultados do Índice.

3.1 TOP 10 NO IGM-CFA
O ranqueamento dos municípios deve ser visto de uma
forma positiva, como um ideal a ser seguido. Importa menos
a colocação e mais o grupo no qual o município está inserido,
visto que, com a enorme quantidade de municípios existentes,
tem-se também uma grande diversidade de perfis municipais.
Comparações literais dizem pouco, e, portanto, na hora de
analisar resultados mais específicos, é importante considerar o
porte do município, sua história, a cultura política e as transições
ali ocorridas, a existência de instituições estruturadas, sua posição
geográfica e fluxos econômicos.
Na tabela a seguir são apresentados os dez primeiros1
municípios no Índice CFA de Governança Municipal:

Posição

Estado

Município

Pontuação no
Ranking

1º

SP

ILHABELA

0,767

2º

SP

SANTANA DE PARNAIBA

0,759

3º

SC

BOMBINHAS

0,758
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1 Para Brasília, que não possui um Índice FIRJAN de Gestão Fiscal, em razão de não
ser um município, foi simulado o resultado do IFGF por meio da obtenção de dados
fiscais no sistema SICONFI da STN (mesma fonte utilizada pela FIRJAN) e o cálculo
foi realizado a partir da metodologia explicada no Anexo Metodológico, disponível
online na página do IFGF.
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Posição

Estado

Município

Pontuação no
Ranking

4º

SP

SAO BERNARDO DO CAMPO

0,756

5º

DF

BRASILIA

0,736

6º

SP

SANTOS

0,731

7º

SP

INDAIATUBA

0,727

8º

RS

GRAMADO

0,727

9º

SC

BALNEARIO CAMBORIU

0,726

10º

SC

RIO DO SUL

0,720

Tabela 2: Top 10 no IGM-CFA

Observa-se que alguns estados predominam nessa
colocação, como é o caso de São Paulo, que contém cinco
municípios entre os dez melhores, seguido por Santa Catarina
com três municípios.

3.2 MAPAS
Uma visualização mais ampla sobre os resultados obtidos
no Índice e em cada dimensão pode ser realizada a partir dos
mapas das figuras a seguir. Ao os observar, torna-se clara a
proporção de municípios em cada dimensão e no IGM-CFA,
além de grandes diferenças regionais.
No mapa de Gastos e Finanças Públicas, é possível perceber
que as regiões com menores notas são Norte, Nordeste e parte da
região Sudeste (Minas Gerais). Além disso, observando a região
Sul, apesar de sua maioria ser esverdeada, o que representa bons
índices, uma parte significante à sudoeste do estado do Rio
Grande do Sul, obteve baixa performance nesta dimensão.

Figura 3: Mapa Índice de Gastos e Finanças Públicas

Em Qualidade da Gestão, a região Sul se destaca pela alta
concentração de municípios com boas notas. Também se percebe
que, na faixa litorânea, a tendência são melhores resultados. No
resto do país, esta dimensão é mais equilibrada, variando de
maneira similar entre vermelho, amarelo e verde.

Capítulo 2
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Figura 4: Mapa Índice de Qualidade da Gestão

O mapa do Índice de Desempenho, por considerar a maior
quantidade de municípios, é o mais claro para visualização dos
resultados. Nesta imagem, é possível inferir que as regiões Sul,
Sudeste e parte do Centro Oeste possuem notas satisfatórias,
enquanto a grande maioria dos municípios, nas regiões Norte e
Nordeste, estão abaixo da média do Brasil.

Figura 5: Mapa Índice de Desempenho

Por fim, observa-se o mapa do Índice de CFA Governança
Municipal, no qual os melhores resultados ocorreram nas regiões
Sul e Sudeste e Centro-Oeste. Quanto à região Norte, percebese pela área branca uma menor representatividade dessa região
no IGM-CFA devido às lacunas de dados. De modo geral, os
resultados apresentaram um Brasil dividido, onde a maioria dos
municípios com melhores resultados se concentra nos estados de
São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul.
Capítulo 2
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Figura 6: Mapa IGM-CFA

3.3 CONSULTA ONLINE DOS RESULTADOS
Com objetivo de incentivar a utilização das informações
por gestores públicos, administradores, pesquisadores, imprensa
e sociedade, a Câmara de Gestão Pública do CFA disponibilizou
o acesso a toda a base de dados do IGM-CFA por meio do
endereço eletrônico cgp.cfa.org.br/igm. Nesse portal é possível
ter acesso ao ranking nacional, estadual e ainda consultar o
desempenho detalhado de cada município conforme a Figura 7
apresenta.

Figura 7: Plataforma de consulta online ao IGM-CFA

4. CONCLUSÃO

Capítulo 2

O IGM-CFA se destaca e se diferencia de todos os demais
índices já utilizados no contexto brasileiro para mensuração da
performance municipal, uma vez que contempla uma visão mais
ampliada sobre as dimensões do desempenho, e, em especial,
sobre a relação entre a dimensões fiscal, gestão e desempenho.
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A partir das informações produzidas pelo IGM-CFA, será
possível promover debates sobre as boas práticas adotadas pelos
municípios com bom desempenho, desenvolver estratégias de
compartilhamento e disseminá-las, bem como criar ações de
reconhecimento dos gestores. Dessa forma, o CFA desempenha
seu papel institucional de defensor da gestão pública como
importante referência para melhoria dos resultados e do
fortalecimento do papel do administrador nesse contexto.
Por esse motivo, espera-se que as informações apresentadas
neste capítulo possam favorecer o debate e o desenvolvimento
de uma governança para resultados, que se gere, cada vez mais,
valor público à sociedade.
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