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1. INTRODUÇÃO 

 

 O estudo sobre os desafios da gestão municipal da Macroplan (2018a) mostra a 

evolução recente das 100 maiores cidades brasileiras, com população acima de 273 mil 

habitantes, a qual inclui a cidade de São Luís, no decênio 2006-2016.   

Por meio do Índice dos Desafios da Gestão Municipal – IDGM, os gestores 

públicos municipais podem identificar as áreas que mais precisam de intervenções 

estratégicas, tendo em vista que em muitas cidades há sérios problemas habitacionais, de 

saneamento, de violência, de exclusão social, dentre outros. Assim, o IDGM passa a ser um 

instrumento e um aliado do planejamento municipal. 

Para analisar a evolução das cidades na última década, a Macroplan elabora 

IDGM, que engloba 15 indicadores em 4 eixos estratégicos para a gestão pública: (1) 

Educação; (2) Saúde; (3) Segurança e (4) Saneamento e Sustentabilidade. 

Logo, visando ao futuro que queremos das cidades, o IDGM contribui para 

alicerçar as diretrizes de longo prazo que a população almeja, principalmente, quanto às 

oportunidades de trabalho, cultura, boas condições de habitação, acessibilidade e cuidado 

ao meio ambiente. 

 

2. METODOLOGIA 

 

A metodologia utilizada pela Macroplan é semelhante à do Programa das Nações 

Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) para o cálculo do Índice de Desenvolvimento 

Humano (IDH). Assim, o IDGM varia 0 a 1, quanto mais próximo de 1 melhor é o 

desempenho dos municípios. Para tanto, os critérios para o IDGM são: 

 

a) Os indicadores cujo crescimento indica melhoria, a fórmula é:   

 

𝐼𝑖 =
𝑣𝑖 − 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑚í𝑛𝑖𝑚𝑜

𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜 − 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑚í𝑛𝑖𝑚𝑜
 

 

b) Os indicadores cujo crescimento indica piora, a fórmula é: 

 

𝐼𝑖 =
𝑣𝑖 − 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜

𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑚í𝑛𝑖𝑚𝑜 − 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜
 

 

Para o IDGM, a Macroplan prioriza indicadores finalísticos com dados 

atualizáveis para todos os municípios brasileiros, de modo que seja possível fornecer uma 

análise comparativa e da evolução do índice nos municípios na última década.  
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A Macroplan (2018) leva em consideração os dados anuais disponíveis das 

seguintes variáveis para a construção do IDGM1:  

 

 

Tabela 1 – Indicadores para a construção do IDGM 2018 

Variável Descrição Fonte 

1. Educação     

Matrículas em creche sobre 
o total de crianças de 0 a 3 
anos de idade (2005 –2017) 

Total de matrículas em creches 
(redes municipal, estadual, federal e 
particular) dividido pelo total de 
crianças de 0 a 3 anos  

 Censo Escolar; IBGE 

Proporção de Crianças de 4 
a 5 anos matriculadas em 
pré-escola (2005 –2017) 

Total de matrículas em pré-escola 
(redes municipal, estadual, federal e 
particular) dividido pelo total de 
crianças de 4 a 5 anos.  

CENSO Escolar; IBGE 

Índice de Desenvolvimento 
da Educação Básica(IDEB) 
na rede pública (Municipal, 
Estadual e Federal) (2005-
2015)  

Índice que mensura a qualidade da 
educação brasileira. O índice varia de 
0 a 10 e em seu cálculo são 
combinados dois fatores: 
desempenho dos estudantes na Prova 
Brasil, aplicada a cada dois anos, e a 
Taxa de Aprovação 

 INEP 

2. Saúde     

Taxa de mortalidade 
prematura por Doenças 
Crônicas Não 
Transmissíveis (DCNT) 
(2008 –2015) 

 Calculado pelo número de óbitos 
prematuros (30 a 69 anos) por DCNT 
registrados nos códigos CID-10 
selecionados, em determinado ano e 
município de referência por 100.000 
habitantes entre 30 e 69 anos  

DataSUS 

Proporção de Nascidos 
Vivos de mães com 7 ou 
mais consultas de pré-natal 
(2008 –2016) 

Número de nascidos vivos de mães 
residentes no município de 
referência e ano com sete ou mais 
consultas de pré-natal sobre o 
Número de nascidos vivos de mães 
residentes no nomunicípio de 
referência e período  

DataSUS 

Cobertura das Equipes de 
Atenção Básica (%) (2008 –
2015):  

Cobertura populacional estimada 
pelas equipes de Atenção Básica. 

DataSUS 

Mortalidade Infantil (2006 
–2016): 

Número de óbitos de menores de um 
ano de idade, por mil nascidos vivos, 
na população residente no município 
de referência, no ano considerado  

DataSUS 

3.  Segurança     

                                                      
1 Segundo a Macroplan (2018), os pesos dos indicadores e das áreas que compõem o indicador sintético 
foram definidos a partir de uma análise par-a-par dos indicadores de cada área e, em seguida, das próprias 
áreas, seguindo a metodologia da Análise Hierárquica de Prioridades (AHP), baseado no estudo de Saaty, 
Thomas L na obra Toma de Decisiones para Líderes – El processo analítico jerarquíco la toma de decisiones em um mundo 
complejo. 
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Variável Descrição Fonte 

Taxa de Homicídios por 100 
mil habitantes (2006–
2016):  

Número de homicídios no município 
de residência (óbitos por agressões e 
intervenções legais: CID 10: X85-Y09 
e Y35-Y36), conforme definição do 
Atlas da Violência 2016 do Ipea, em 
relação à população residente.  

DataSUS; IBGE 

Taxa de óbitos em acidentes 
de trânsito a cada 100 mil 
habitantes (2006–2016):  

Número de homicídios no município 
de residência (CID 10: V01-V99, 
segundo a última versão da 
Classificação Internacional de 
Doenças da Organização Mundial de 
Saúde) em relação à população 
residente.  

DataSUS; IBGE 

4. Saneamento e 
Sustentabilidade   

  

Índice de esgoto tratado 
(2006 –2016) 

Calculado pela soma do volume de 
esgoto tratado e volume de esgoto 
bruto exportado e tratado nas 
instalações do importador sobre a 
diferença do volume de água 
consumido pelo volume de água 
tratada e exportada.  

Sistema Nacional de 
Informações sobre Saneamento 

do Ministério das Cidades 
(SINIS) 

Índice de perdas na 
distribuição de água (2006 
–2016) 

Calculado pela soma do volume de 
água produzido e o volume de água 
tratada importado menos a soma do 
volume de água consumido e o 
volume de serviço, isso tudo sobre a 
soma do volume de água produzido e 
o volume de água tratada importado 
menos o volume de serviço.  

Sistema Nacional de 
Informações sobre Saneamento 

do Ministério das Cidades 
(SINIS) 

Índice de atendimento de 
água (2006 –2016) 

Calculado pela razão entre a 
população total atendida com 
abastecimento de água e a população 
total residente nos municípios de 
referência com abastecimento de 
água, segundo o IBGE. 

Sistema Nacional de 
Informações sobre Saneamento 

do Ministério das Cidades 
(SINIS) 

Taxa de cobertura de coleta 
de resíduos domiciliares 
(2009 –2016) 

Calculado pela razão entre a 
população total atendida nos 
municípios de referência com serviço 
de coleta de Resíduos Domiciliares 
(RDO) e a população total do 
município.  

Sistema Nacional de 
Informações sobre Saneamento 

do Ministério das Cidades 
(SINIS) 

Índice de atendimento de 
esgoto (2006 –2016) 

Calculado pela razão entre a 
população total atendida com 
esgotamento sanitário e a população 
total residente nos municípios de 
referência com abastecimento de 
água.  

Sistema Nacional de 
Informações sobre Saneamento 

do Ministério das Cidades 
(SINIS) 

Fonte: Macroplan, 2018a. 
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3. RESULTADOS 

3.1 Análise do IDGM no Brasil 

 No Brasil, os destaques para o IDGM 2018 foram as cidades de Maringá 

(0,748) no Paraná, Piracicaba (0,739), São José do Rio Preto (0,738), Jundiaí (0,733) e São 

José dos Campos (0,727) em São Paulo. É importante ressaltar que não há uma cidade 

modelo que seja melhor em todas as áreas que compõem o índice, e sim, segundo a 

Macroplan (2018) há municípios que concentram, no máximo, boas posições em três 

áreas, tal como pode ser visto na Figura 1. Há também concentração de municípios com 

melhores IDGM 2018, nas dimensões educação, saúde, segurança e saneamento e 

sustentabilidade, em três estados: São Paulo, Santa Catarina e Paraná, como pode ser visto 

na Figura 1.  

Figura 1 – IDGM 2018: Melhores municípios  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Macroplan, 2018a, p. 75. 

3.2 Análise do IDGM de São Luís 

O IDGM 2018 de São Luís foi de 0,519 pontos, 83ª posição no ranking entre 

as 100 maiores cidades. O IDGM 2018 leva em consideração informações sobre São Luís 

em quatro eixos (educação; saúde; segurança e saneamento e sustentabilidade) no 

período de 2006 a 2016. Assim, durante esse período, o IDGM de São Luís caiu 31 posições 

no ranking. Por sua vez, Maringá (0,748 pontos) foi o melhor município entre os 100 

maiores no IDGM 2018, representado pela seta pontilhada amarela, na Figura 2.  
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2006 2016 2006 2016

Geral 0,513 0,519 52º 83º Maringá

Educação 0,455 (2007) 0,488 (2017) 27º (2007) 64º (2017) Piracicaba

Saúde 0,467 0,516 79º 83º Blumenau

Segurança 0,738 0,549 36º 84º Mauá

Saneamento e Sustentabilidade 0,596 0,563 67º 86º Santos

 São Luís - IDGM 2018

Posição no RankingIDGM
IDGM

Melhor 

colocado no 

IDGM 2018

Figura 2 – São Luís: IDGM geral 2018 

 

 

 

 

Fonte: Macroplan, 2018b. 

No que se refere às dimensões do IDGM 2018, São Luís perdeu posições no 

ranking nacional em todas as variáveis que compõem o índice, notadamente, em 

Segurança: saiu da 36ª posição (0,738) em 2006 para 84ª (0,549) em 2016.  

Tabela 2 - São Luís: IDGM dimensões 2018 

 

 

 

 

 

Fonte: Macroplan, 2018b. 

Quando analisamos as variáveis que compõem cada dimensão do índice, 

verifica-se que, conforme a Tabela 3: 

i. Educação: Na educação infantil, matrículas de crianças de 0 – 3 anos de idade 

aumentaram, porém São Luís perdeu 21ª posições entre 2007 e 2017; enquanto as 

matrículas de crianças de 4 a 5 anos reduziram, acompanhadas também de perda no 

ranking nacional, saiu do 3º lugar para 38º, e na educação fundamental, apesar da 

melhora do IDEB em 2015, São Luís também perdeu posição; 

ii. Saúde: A taxa de mortalidade por doenças crônicas não transmissíveis por 100 mil 

habitantes de 30 a 69 anos e a taxa de mortalidade infantil por mil nascidos vivos se 

reduziram entre 2006 e 2016. Consultas de pré-natal e população com cobertura de 

equipes de atenção básica aumentaram, porém não melhoram a posição do município; 

iii. Segurança: a taxa de homicídios por 100 mil habitantes aumentou entre 2006 e 2016, 

piorando a posição de São Luís no ranking, de 42º lugar para 86ª. Por outro lado, a taxa 

de óbitos no trânsito por 100 mil habitantes melhorou, contudo não foi suficiente para 

melhorar o ranking do município; 

iv. Saneamento e Sustentabilidade: o melhor indicador correspondeu à coleta de lixo, 

atendendo toda a população do município, ficando em 2º lugar entre as cidades. Outro 
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Educação Infantil Índice Posição Índice Posição

Matrículas na creche (Razão entre o total de crianças de 0

a 3 anos de idade e o nº de matrículas na creche) 16,60% 32º 25,60% 53º

Matrículas na pré-escola (Razão entre o total de crianças

de 4 a 5 anos de idade e o nº de matrículas na pré-escola) 100% 3º 91,80% 38º

Educação Fundamental Índice Posição Índice Posição

IDEB¹ Ensino Fundamental I (Rede Pública) 3,8 61º 4,6 84º

IDEB¹ Ensino Fundamental II (Rede Pública) 3,3 60º 4,0 66º

Saúde Índice Posição Índice Posição

Taxa de mortalidade por doenças crônicas não transmissíveis (DCNT) 

(Por 100.000 habitantes de 30 a 69 anos)
298,1 34º 275,9 33º

Consultas pré-natal (Proporção de nascidos vivos de mães com 7 ou mais 

consultas de pré-natal)
34,20% 94º 49,00% 95º

Atenção Básica² (% da população com cobertura das equipes de atenção básica) 40,50% 78º 42,96% 88º

Taxa de mortalidade infantil (Por mil nascidos vivos) 16,7 71º 15,8 95º

Segurança Índice Posição Índice Posição

Taxa de homicídios (Por 100.000 habitantes) 27,1 42º 55,5 86º

Taxa de óbitos no trânsito (Por 100.000 habitantes) 13,8 18º 12,1 37º

Saneamento e Sustentabilidade Índice Posição Índice Posição

Índice de esgoto tratado (% do volume de água consumida) 8,90% 72º 11% 88º

Índice de perdas de água (% do volume de água consumida) 65% 92º 62,70% 95º

Índice de atendimento de água (% da população) 93,70% 48º 82,10% 89º

Índice de coleta de lixo³ (% da população) 100% 6º 100% 2º

Índice de coleta de esgoto (% da população atendida com água) 49,90% 50º 47,80% 72º

2006 2016

2006 2016

São Luís - Síntese dos Indicadores

2007 2017

2006 2016

indicador que chama atenção é a abrangência de atendimento de água, 82,1% da 

população ludovicense é beneficiada em 2016, porém esse resultado é menor em 

relação a 2006 (9,7%). 

  

Tabela 3 – São Luís: síntese de indicadores do IDGM 2018 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: Macroplan, 2018b. Notas: 1. Os dados de IDEB vão de 2005 a 2015; 2. Os dados de 
Atenção Básica vão de 2008 a 2015; 3. Os dados de índice de coleta de lixo vão de 2009 a 
2016. 
 

Logo, por meio da análise das variáveis que compõem os subíndices do IDGM 

2018 verifica-se, que em grande parte, há melhora dos indicadores, porém São Luís perde 

posições no ranking entre as capitais brasileiras. Isso ocorre porque as outras capitais 

estão conseguindo, de forma mais efetiva, melhorar seus indicadores, um desafio 

adicional para o município acompanhar esse ritmo. 

Isso fica mais evidenciado quando comparamos a cidade de São Luís com 

outros municípios de características semelhantes, como disponibilidade de receita per 

capita, densidade populacional e desigualdade de renda, denominado análise por cluster2. 

                                                      
2 Para a análise do cluster, foram considerados os seguintes municípios: Goiânia (GO), Fortaleza (CE), São 
Luís (MA), Vila Velha (ES), Manaus (AM), Recife (PE), Natal (RN), João Pessoa (PB), Salvador (BA), Belém 
(PA), Aracaju (SE), Maceió (AL). 
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Por meio desse tipo de comparação, verifica-se que São Luís está em primeiro lugar 

quanto às matrículas na creche e na pré-escola e coleta de lixo. Por outro lado, nos demais 

indicadores, ainda está abaixo do desempenho dos melhores municípios. (Figura 3) 

 
Figura 3 – São Luís: Análise por cluster IDGM 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LEGENDA: 

Fonte: Macroplan, 2018b.  

Por fim, a Macroplan (2018) elenca o que é necessário fazer para que São Luís 

alcance o melhor do cluster em cada indicador sintetizadas na Figura 4. Assim, a 

instituição estima que São Luís estaria no 16º lugar geral no ranking do IDGM, caso 

conseguisse concretizar essas ações.  
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Figura 4 – São Luís: gaps em relação ao melhor do cluster 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Macroplan, 2018b. 
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4. Considerações Finais 

O desafio para o município de São Luís será melhorar o IDGM para os próximos 

anos, almejando as melhores posições no ranking entre os 100 maiores municípios. 

Porém, isso também perpassa sobre a sua capacidade fiscal em concretizar as medidas 

cabíveis para a promoção dos indicadores que compõe o índice3. 

Levando em consideração a capacidade do município em gerar receita própria, 

em 2016, ficou na 53ª posição entre os 100 maiores, com índice de R$ 0,46. Quanto menor 

esse índice, maior é a dependência do município por transferências intergovernamentais. 

Ademais, 54,3% (66º lugar) da destinação do da receita corrente é definida em 

leis ou convênios em 2016, quanto maior o indicador, menor a liberdade do gestor público 

em alocar os recursos. Quanto à capacidade de poupar, São Luís configura-se na 45ª 

posição, com um índice de 5,5% em 2016, ou seja, mede a parcela da renda disponível da 

receita corrente após a cobertura das despesas de pessoal e custeio e da amortização e 

juros da dívida; assim, quanto maior o indicador, maior a capacidade de financiar 

investimentos. 

No que se refere ao endividamento bruto, que mede o percentual entre receita 

orçamentária e de operações de crédito, precatórios, obrigações a pagar em circulação, 

obrigações legais e tributárias, São Luís está no 45º lugar, com índice de 24,4%.  

Logo, no âmbito do gestor público municipal, o desafio maior será melhorar os 

indicadores que não estão bons, dada a limitação de recursos financeiros, tendo em vista 

a baixa arrecadação de tributos per capita no município (R$ 576,36), ocupando a 49º lugar 

em 2016 entre os 100 maiores municípios brasileiros. 
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