Câmara de Gestão Pública (CGP)

O que é a página Acesso Exclusivo?
A página Acesso Exclusivo é um ambiente destinado aos profissionais de Administração e Empresas
registradas nos Conselhos Regionais de Administração (CRA). Nessa página é possível ter acesso, além
das informações do IGM, a um banco de dados capaz de fornecer um diagnóstico ainda mais preciso
do município a partir de informações complementares, tais como:
•

•
•
•
•
•
•

Painel Interativo: permite uma maior flexibilidade nas comparações entre municípios
permitindo verificar de modo detalhado o desempenho dos municípios bem como
acompanhar a série histórica;
IGM x Localidade: facilita o entendimento sobre o agrupamento dos municípios por região,
microrregião e mesorregião;
Simulador do IGM: é possível aferir a performance do município a partir da melhoria de um
determinado indicador ou variável;
Mapas: permite visualizar geograficamente, de forma interativa, as notas dos municípios;
Conceitos: traz um detalhamento conceitual sobre os indicadores que compõem o IGM;
Capacitação: capacitação contendo a relação de ofertas de cursos gratuitos ou pagos
(parcerias) voltados para a gestão pública;
Série Histórica: comparação do IGM dos anos anteriores 2017, 2018, 2019 e 2020 chegando
ao detalhamento das variáveis.

Página inicial do Acesso Exclusivo
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Como funciona o Ranking IGM-CFA?
O ranking do IGM foi desenvolvido de modo a comparar municípios com características semelhantes.
Embora existam diferentes metodologias para a geração de grupos, um dos pilares do IGM foi a
facilidade de compreensão dos resultados. Desse modo, foram separados municípios em 8 grupos
(clusters) divididos por porte populacional e PIB per capita. Optou-se por um ranking dividido em
grupos visando facilitar a prospecção de boas práticas a partir de realidades semelhantes. Veja como
são divididos os municípios:

Como pesquisar os dados do meu município e comparar
com os dados de outro município?
Ao clicar no botão explore os dados do IGM você encontrará três opções: Análise, Compare e Ranking,
conforme figura.
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Com a opção ANÁLISE selecionada basta digitar o nome do município que se deseja analisar, logo
aparecerá o nome do município, basta clicar em cima do nome do município e em seguida clicar em
VER PERFIL.

Como comparar os dados do meu município com os de
outro município?
Na opção COMPARE inicialmente você terá que optar entre dois tipos de comparação DENTRO DO
GRUPO ou TODOS OS MUNICÍPIOS.
Na opção DENTRO DO GRUPO o modo de comparação será feito entre municípios do mesmo grupo
em que se deseja fazer a comparação ou ainda digitar o nome do município de referência. Feito isso
apenas os municípios pertencentes ao referido grupo estarão disponíveis para a comparação.
Já na opção TODOS OS MUNICÍPIOS a busca é feita entre todos os municípios sem qualquer distinção,
cuja análise tem um caráter mais de curiosidade do que propriamente de uma avaliação, tendo em
vista que as metas são específicas para cada grupo.

Durante o modo de comparação, o usuário poderá clicar no botão CLIQUE E APRODUNDE A
COMPARAÇÃO DE INDICADORES para ter um acesso mais detalhado dos dados dos municípios
comparados permitindo uma visualização mais objetiva a partir dos valores de cada variável e das
metas estipuladas para cada uma delas.
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Como realizar uma pesquisa mais refinada?
Através desse botão EXPLORE O RANKING DO GRUPO DESTE MUNICÍPIO é possível fazer uma busca
refinada de municípios podendo realizar diversos filtros como: dimensão, estado e grupo.

No botão DIMENSÃO o usuário poderá escolher entre IGM, Finanças, Gestão e Desempenho e desta
forma os municípios serão ordenados inicialmente pela maior nota da dimensão escolhida. Ainda é
possível realizar um ajuste fino delimitando a busca por municípios dentro de uma determinada faixa
populacional, PIB per capita e área territorial, conforme figura a seguir:

Como ter acesso à base de dados?
A base de dados do IGM-CFA está disponível apenas na página Acesso Exclusivo para os profissionais
de Administração e Empresas devidamente registradas.
Através da base de dados no formato “Excel” é possível realizar inúmeros filtros, facilitando ainda mais
os estudo dos dados apresentados pelo IGM-CFA.

Para ter acesso a base de dados, basta acessar a página Acesso Exclusivo clicar
no ícone Base de Dados.
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Acessando os dados do IGM-CFA anos anteriores
(série histórica)
Parte das informações do IGM dos anos anteriores encontra-se disponível no site. No entanto para ter
acesso a série histórica de cada variável é necessário entrar na página “Acesso Exclusivo, sendo
possível fazer uma análise da evolução municipal no IGM-CFA desde 2017 até sua última versão (2020).
Nesta página ainda é possível ainda fazer comparações entre as séries históricas de vários municípios,
identificando, por exemplo, municípios com melhores notas em determinada variável, permitindo
dessa forma, prospectar melhores práticas de gestão ou de políticas públicas nesses municípios que
obtiveram bons resultados.

Acesso à Biblioteca, Notícias e Capacitação
Nos ícones abaixo, o usuário poderá acessar a Biblioteca cujo acervo é composto por guias, manuais,
cases de sucesso, além de estudos e pesquisas voltadas para gestão municipal. Em Notícias, são
relacionadas as matérias publicadas pelo CFA sobre o IGM ou ações da Câmara de Gestão Pública e em
Capacitação, são apresentadas entidades parceiras do CFA que oferecem cursos gratuitos com diversos
temas ligados à capacitação na área pública.
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