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RESUMO 

Esta nota técnica apresenta os resultados do Índice CFA de Governança Municipal – 

IGM/CFA e suas três dimensões, para a cidade de São Luís, comparando dados de 2016 a 

2018. O IGM/CFA é calculado a partir de dados municipais secundários retirados de bases 

como IBGE, STN, DATASUS, INEP E SNIS, e faz o acompanhamento anual da situação dos 

municípios brasileiros. O IGM/CFA é um índice diferenciado dos outros devido a sua 

mensuração de maior abrangência sobre dimensões da governança pública, esse 

indicador traz a discussão referente a importância da gestão para a promoção do 

desenvolvimento municipal. 

1. INTRODUÇÃO 

O Sistema CFA/CRA busca promover a Ciência da Administração, valorizando as 

competências profissionais, a sustentabilidade das organizações e o desenvolvimento do 

país. Através desses valores, objetiva-se a partir do desenvolvimento do Índice de 

Governança Municipal expandir o debate sobre a importância da gestão para a promoção 

do desenvolvimento municipal. 

O Índice CFA de Governança Municipal foi lançado em novembro de 2016 pelo Conselho 

Federal de Administração e consiste em uma métrica da governança pública nos 

municípios brasileiros a partir de três dimensões: Finanças, Gestão e Desempenho. Foi 

elaborado a partir de dados secundários e considera áreas como saúde, educação, gestão 

fiscal, habilitação, recursos humanos, transparências, violência entre outras. A partir da 

construção de extenso banco de dados municipais extraídos de bases públicas como STN, 

PNUD, IBGE e DATASUS, foi possível gerar um resultado para cada dimensão e para o 

Índice.  

O Índice CFA de Governança Municipal se diferencia de todos os demais índices já usados 

para mensuração da performance municipal por contemplar uma visão mais ampliada 

sobre as dimensões da governança pública, atrelada a um inovador conjunto de metas a 

serem atingidos pelo município que serão detalhados na metodologia adotada para 

cálculo do índice. 

O Índice pode auxiliar os gestores dos municípios a visualizar as necessidades e/ou boas 

práticas de sua região. Pode ajudar cidadãos com acesso a informação, estimulando a 

participação social, contribuindo ainda para maior integração do governo com a 

sociedade. No Setor Privado, pode orientar suas ações voltados para o desenvolvimento, 
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incluindo alocação de recursos e público-alvo de suas atividades. Para pesquisadores os 

dados possibilitam diversos tipos de análises sobre os municípios, estados e regiões 

brasileiras, sendo possível identificar exemplos de boas práticas e os principais desafios 

enfrentados.  

2. METODOLOGIA 

O Índice será utilizado para reconhecer, registrar e disseminar as boas práticas de gestão 

brasileiras por meio de publicações, eventos e prêmios. O Índice CFA de Governança 

Municipal – IGM-CFA consiste em uma métrica da governança pública nos municípios 

brasileiros a partir de três dimensões: Finanças, Gestão e Desempenho. 

Em 2018, foi construída uma nova metodologia, destacando-se dois pontos principais: 

agrupamento de municípios semelhantes e definição de metas a serem atingidas pelos 

municípios. A revisão da metodologia do IGM envolveu 3 etapas apresentadas na figura 

abaixo. Na primeira foi realizada uma revisão dos indicadores, na segunda a revisão do 

modelo de cálculo e na terceira realizada a apuração do desempenho seguindo essa nova 

metodologia. 

 

Figura 1 Etapas da revisão da metodologia IGM 
Fonte: IGM/CFA 

Dentro desse processo de revisão do IGM foram estabelecidos dois princípios 

norteadores. No primeiro, a cobertura de municípios do IGM com nota deveria ser 

mantida ou ampliada e, na segunda, a periodicidade de atualização dos indicadores deve 

ser o mais frequente possível de forma que a informação mais antiga tenha até 4 anos. 

Dessa forma, o IGM 2.0 deverá ser mais abrangente e dinâmico permitindo uma melhor 

mensuração do desempenho dos municípios brasileiros. 

REVISÃO DOS INDICADORES 

A revisão dos indicadores analisou o banco de dados do IGM que contava com 475 

variáveis disponíveis totalizando, para os 5.570 municípios, cerca de 2 milhões e 400 mil 

dados, e que teve a incorporação de mais de 200 novas variáveis. Dessa forma, com esse 

banco de dados completo começou o processo de filtro para seleção das variáveis. 
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A primeira parte do filtro envolveu uma análise qualitativa das variáveis que avaliou 

algumas características como a periodicidade de apuração, a abrangência da cobertura e 

a qualidade dos dados. Já a segunda parte, quantitativa, envolveu uma análise de 

correlação com os demais indicadores do IGM com objetivo de evitar sobreposição e 

redundância das informações. 

Após a pré-seleção das variáveis foi realizado um trabalho de Data Quality com objetivo 

de tratar a base de dados de eventuais problemas como erros de preenchimento, formato 

do dado, entre outros. Como resultado desse trabalho de seleção as novas variáveis que 

compõe o IGM nas dimensões Finanças (Quadro 1), Dimensão (Quadro 2) e Gestão 

(Quadro 3). 

 

Quadro 1 Variáveis que compõem a dimensão Finanças 
Fonte: IGM/CFA 
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Quadro 2 Variáveis que compõem a dimensão Desempenho 
Fonte: IGM/CFA 

 

Quadro 3 Variáveis que compõem a dimensão Gestão 
Fonte: IGM/CFA 

AGRUPAMENTO DOS MUNICÍPIOS 

Com objetivo de melhorar o processo de apuração dos resultados foi construída uma nova 

metodologia que envolveu 3 etapas. A primeira foi o agrupamento dos municípios com 
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perfil similar, a segunda definir as metas para cada grupo e a terceira uma nova forma de 

cálculo da nota dos municípios. 

Assim, a primeira etapa envolveu agrupar os municípios que tenham perfis similares por 

meio de clusters. Para a criação dos clusters foi utilizado um algoritmo de inteligência 

artificial para identificar qual variável melhor explicava a variação de desempenho dos 

municípios e como resultado foram identificadas as variáveis porte[1] e PIB per capita. 

Assim, um cluster é um subgrupo de municípios que apresenta um porte e um PIB per 

capita similar e, dessa forma, podem ser comparados de forma mais adequada. Como 

resultado foram definidos oito clusters, conforme Quadro 4. 

 

Quadro 4 Classificação dos clusters 

Fonte: IGM/CFA 

DEFINIÇÕES DAS METAS 

O IGM 2.0 inovou também ao utilizar um sistema de metas para os municípios. Por meio 

dele será possível definir qual o desempenho esperado para cada variável no município 

considerando suas condições e potencialidades. 

Uma boa meta precisa ser desafiadora, com objetivo de estimular a melhoria, e ao mesmo 

tempo alcançável. Após realizar o agrupamento foram definidas as metas para cada 

cluster utilizando como referência o decil dos municípios com melhor desempenho em 

cada variável. As variáveis podem ainda ter dois tipos de polaridade que influenciam na 

escolha de qual decil será utilizado como referência para a meta (Quadro 5) 
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Quadro 5 Tipos de polaridades aplicadas ao IGM/CFA 

Fonte: IGM/CFA 

Essa nova metodologia de metas por cluster reduz o problema de municípios que sejam 

outliers, e por isso, poderiam distorcer a referência e desempenho de todos os demais 

municípios. Outro benefício é a sua utilização para identificar e compartilhar boas práticas 

para os demais municípios com mesmo perfil. 

APURAÇÃO DOS RESULTADOS 

Com a definição das metas a última etapa é a apuração do resultado de cada município. 

Para essa etapa foi utilizada como fórmula a diferença entre o resultado atual do 

município e a sua meta. Dessa forma, quanto maior a distância do desempenho atual o 

município para sua meta pior será o seu desempenho.  

Quanto menor for essa distância maior será a sua nota. Após o cálculo dessa diferença o 

resultado é convertido em uma nota que varia de 0 a 10. Caso o município supere a meta 

ele terá nota máxima 10 com objetivo de evitar distorções de uma variável em outras no 

cálculo final do desempenho (Figura 1). 

 

Figura 1 Exemplo utilizando o Município A 

Fonte: IGM/CFA 

Assim, após o cálculo da nota do município em todas as variáveis é feita uma média por 

dimensão e depois do IGM. Com esse resultado os municípios podem ser ranqueados por 

cluster demonstrando o quanto o seu desempenho, em média, está distante da meta. 

Notas metodológicas 

O Governo federal está constantemente atualizando suas bases de dados a partir das 

informações enviadas pelos municípios em função de problemas como erros de 

preenchimento ou reprocessamento. Dessa forma, é possível existir diferença de 

informações dependendo do dia da extração da informação de forma que inclusive possa 

alterar a colocação no ranking do município de São Luís, por exemplo. 
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Existem diferentes sistemas que apuram a mesma variável dentro do Governo federal, 

utilizando diferentes metodologias, e isso pode gerar distorções nos dados. Por isso, é 

importante sempre relacionar o dado com a sua fonte e a data de extração. 

Na variável de Regularidade com o CAUC foi estabelecida como meta a ausência de 

qualquer pendência para todos os clusters. Esse critério deve-se em função da 

importância para o município da manutenção da sua regularidade de prestação de contas 

com o Governo Federal. Apenas para esse caso não foi considerado o decil. 

Nas situações onde o município não tenha informação será atribuída a nota 0 e calculada 

a nota com as demais informações disponíveis. Dessa forma, mesmo que o município não 

tenha alguma variável, será possível apurar sua nota geral do IGM. 

3. RESULTADOS  

O Gráfico 1 mostra a evolução anual do IGM-CFA de São Luís em comparação com o IGM-

CFA do melhor municipio do grupo,  entre 2016 a 2018. 

 
Gráfico 1 Desempenho comparativo entre São Luís e o melhor município do 

grupo entre 2016 a 2018 
Fonte: IGM/CFA 

 
Na sua última avaliação, o IGM-CFA de 2018 de São Luís foi 5,74 enquanto no mesmo ano 

o melhor de seu grupo obteve 8,34, quando comparado com o ano de 2017, a capital 

maranhense teve a pior performance e demonstra uma perca significativa do 

desempenho aumentando ainda mais sua distância para sua meta. 
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Na dimensão Finanças (Gráfico 2), que analisa a disponibilidade de recursos e Gestão 

Fiscal dos municípios, a capital maranhense obteve nota de 4,69, onde houve uma queda 

brusca em investimentos e fiscal em relação ao ano anterior. Já o equilíbrio previdenciário 

permanece inalterado. 

 
Gráfico 2 IGM de São Luís na dimensão Finanças entre 2016 a 2018 

Fonte: IGM/CFA 
Na dimensão Gestão (Gráfico 3) são avaliadas as práticas de administração adotadas 

pelos municípios, São Luís obteve IGM 6,95. Houve um aumento no planejamento e 

transparência em relação ao ano anterior, apresentando melhoras, mas o destaque fica 

para a qualidade de investimento que aumentou de 4,88 em 2017 para 6,34 em 2018 

superando até mesmo o pico de 5,25 no ano de 2016. 

 
Gráfico 3 IGM de São Luís na dimensão Gestão entre 2016 a 2018 

Fonte: IGM/CFA 
 

A dimensão Desempenho (Gráfico 4) busca avaliar os resultados de políticas públicas 

para a sociedade, cujo município de Apucarana obteve a maior nota (9,46) no grupo 7 

enquanto São Luís obteve 5,56. 
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Em relação ao ano anterior, há um resultado inferior nos resultados das políticas públicas 

na área de Educação, Vulnerabilidade Social e Saúde, sendo esta última a queda mais 

brusca desde 2016 se mostrando bem abaixo de índices registrados anteriormente. 

Apesar de um leve aumento na Qualidade Habitacional, a Segurança permanece estagnada 

a 3 anos seguidos e a capital maranhense ao todo tem seu pior ano com sua nota mais 

baixa. 

 
Gráfico 4 IGM de São Luís na dimensão Desempenho entre 2016 a 2018 

Fonte: IGM/CFA 
 

4. RANKING 

São Luís pertence ao grupo 7, o qual se define por ter acima de 100.000 habitantes e um 

PIB Per Capita até R$ 28.900. No ranking nacional dos municípios pertencente a esse 

grupo em 2018, São Luís ocupou a 104ª posição, com um IGM igual a 5,74 e as dimensões 

tiveram o seguinte resultado, 4,69 em Finanças, 6,95 em Gestão e 5,56 em Desempenho.  

O melhor resultado do grupo 7 foi do município Birigui-SP, seu IGM foi igual 8,34, o pior 

resultado foi apresentado pelo município de Altamira-PA, com IGM de 2,73.  A Tabela 1 

apresenta os resultados do IGM e suas dimensões para essas três colocações.   

POSIÇÃO MUNÍCIPIO UF IGM FINANÇAS GESTÃO DESEMPENHO 

1 Birigui SP 8,34 7,69 8,50 8,83 

104 São Luís MA 5,74 4,69 6,95 5,56 

154 Altamira PA 2,73 0,83 2,10 5,25 

Tabela 1 Ranking nacional do IGM e suas três dimensões no Grupo 07 em 2018. 
Fonte: IGM/CFA, 2020 - tabela reproduzida parcialmente. 

        

Na dimensão Finanças (Tabela 2), no ranking estadual, o município com melhor 

resultado é São José de Ribamar mantendo sempre seu equilíbrio previdenciário. A capital 
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maranhense aparece como o terceiro melhor resultado havendo uma redução de sua nota 

em relação aos anos anteriores. 

POSIÇÃO MUNÍCIPIO UF FINANÇAS 

1 
São Jose de 

Ribamar 
MA 5,22 

2 Timon MA 4,97 

3 São Luís MA 4,69 

4 Açailandia  MA 4,64 

5 Caxias MA 4,15 

Tabela 2 Ranking estadual do IGM na dimensão Finanças em 2018 
Fonte: IGM/CFA 

Em Gestão (Tabela 3), São Luís obteve melhoras em relação aos anos de 2016 e 2017 

mostrando resultados superiores em 2018, principalmente devido a sua melhora no 

quesito Planejamento e Qualidade de investimento. A capital maranhense se encontra em 

segundo no ranking do Estado do Maranhão perdendo apenas para o município de 

Bacabal. 

POSIÇÃO MUNÍCIPIO UF GESTÃO 

1 Bacabal MA 7,68 

2 São Luís MA 6,95 

3 
São José de 

Ribamar 
MA 6,17 

4 Timon MA 6,03 

5 Codo MA 5,87 

Tabela 3 Ranking estadual do IGM na dimensão Gestão em 2018 
Fonte: IGM/CFA 

Finalmente, a dimensão Desempenho (Tabela 4) na capital maranhense foi o que 

garantiu a menor classificação entre as três dimensões da IGM. A posição desfavorável 

pode ser explicada pela queda de pontuação na Educação, Saúde e Vulnerabilidade Social 

em relação aos anos de2016 e 2017, havendo uma pequena melhora apenas em Qualidade 

Habitacional em comparação com o ano anterior. A capital maranhense ocupa no ranking 

do Estado do Maranhão a sexta posição, onde Bacabal é a primeira colocada. 

POSIÇÃO MUNÍCIPIO UF DESEMPENHO 

1 Imperatriz MA 6,96 

2 Timon MA 6,05 

3 
São José de 

Ribamar 
MA 5,82 

4 Açailândia MA 5,7 

5 Caxias MA 5,63 

6 São Luís MA 5,56 

Tabela 4 Ranking estadual do IGM na dimensão Desempenho em 2018 
Fonte: IGM/CFA 
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5. CONCLUSÃO 

A partir da disposição dos dados e do acompanhamento feito para o município de São 

Luís, foi possível observar que a capital maranhense apresentou índice pior que nos anos 

anteriores e registrou uma queda diversificada para cada dimensão do IGM. Os melhores 

resultados são observados na dimensão Gestão. 

Os resultados não se demonstraram favoráveis no IGM e suas dimensões havendo ainda 

uma grande disparidade em relação aos outros municípios maranhenses. Diferença esta, 

que, se torna ainda mais elevada quando comparada ao GRUPO 7 no qual a capital 

maranhense se encontra. 
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