
Specific | Específicos
refletem informações facilmente comunicáveis;

Measurable | Mensuráveis
demonstram se os resultados foram alcançados;

Achievable | Atribuíveis
contém metas alcançáveis e realistas;

Relevant  | Relevante
avaliam questões expressivas;

Time | Temporais
atualizados anualmente.

Por que IGM-CFA®?
Para observar e destacar o desenvolvimento dos municípios brasileiros, 
criamos o Índice CFA de Governança Municipal. Atualizado anualmente, 
ele possibilita aos gestores e à população uma análise comparativa da 
qualidade da gestão de cada município.

Diferentemente de outros índices, o IGM-CFA adota uma visão mais abran-
gente, contemplando indicadores fiscais, de gestão e de desempenho. 
São utilizadas diversas fontes de dados de bases públicas como: Secretaria 
do Tesouro Nacional, IBGE, Datasus, INEP, entre outras.

Metas
Para incentivar a evolução do desempenho de cada município, criamos 
metas anuais. É simples entender como o cálculo é feito: a meta de 
cada indicador corresponde ao desempenho dos 10% melhores de cada  
grupo (cluster). 

• Conceitos sobre os indicadores 
que compõem o IGM-CFA;

• Painéis Interativos com mapas dos 
indicadores do IGM-CFA;

• Biblioteca contendo artigos técnicos, guias, 
casos de sucesso, legislação relacionada aos 
municípios, dentre outros documentos.

• Capacitação contendo a relação de ofertas 
de cursos gratuitos ou pagos (parcerias) 
voltados para a gestão pública;

• Série histórica IGM-CFA de anos anteriores;

• Simulador em que o gestor público poderá analisar 
a performance do município a partir da melhoria 
de um determinado indicador ou variável.

Acesso  
Exclusivo

 
Algumas das vantagens 
do acesso exclusivo 
no portal são:

Workshop de Gestão Pública

O Conselho Federal de Administração e os Conselhos 
Regionais de Administração também realizam um trei-
namento específico na ferramenta IGM-CFA, com foco 
na aplicação prática.

Este treinamento ocorre no Workshop de Gestão Pública, 
evento realizado em cada estado e que conta com pro-
fissionais de Administração e gestores públicos.

O evento já foi realizado em treze estados, com mais de 
550 profissionais capacitados e mais de 1910 gestores 
públicos sensibilizados.

Para mais informações, acesse a página do IGM-CFA. 

Acesse e saiba
mais sobre o IGM-CFA:

igm.cfa.org.br

Câmara de Gestão Pública
igm.cfa.org.br ■ cgp@cfa.org.br 

(61) 3218.1842



Consultar
Município

Comparar
Municípios IGM-CFA®

Ranking

Consultar
por Estado

Consultar
por Grupo

Contato

Compare os resultados da 
sua cidade com os demais 
municípios de todo o país

Com essa ferramenta é possível 
realizar o benchmarking e assim 

assimilar politicas públicas 
de sucesso.

Realize uma pesquisa 
mais detalhada com 

parâmetros predefinidos.

Com filtros mais sensíveis é possí-
vel encontrar municípios de carac-
terísticas semelhantes e com isso 

garantir uma comparação 
mais alinhada com a 

sua realidade.

Saiba a coloca-
ção do seu municí-

pio em relação a outros de 
mesma característica.

Neste ponto é possível ter uma 
ideia da colocação de sua cidade 
em âmbito nacional e descobrir 

os municípios com melhores 
resultados no IGM-CFA

Tire suas 
dúvidas, entre em 

contato conosco e saiba 
mais sobre a ferramenta.

O Conselho Federal de Administra-
ção através da Câmara de Gestão 

Pública está a disposição para 
tirar suas dúvidas sobre a fer-

ramenta IGM-CFA.

Consulte as informações 
do seu Municípios de forma 

rápida e fácil.

Tenha acesso às informações de 
seu município através de indi-

cadores e gráficos de fácil 
interpretação. 

Obtenha um pano-
rama do seu estado atra-

vés das médias municipais.

Em uma análise estadual é possível 
entender um pouco mais sobre as 

tendências e oportunidade de 
melhoria em cada unidade 

da federação. 

Sistema interativo: 
Painel IGM-CFA®

Lançado em 2016, o Índice CFA de Governança Municipal 
(IGM-CFA) foi criado com o intuito de auxiliar os gestores 
públicos a entender, por meio de dados consolidados, quais 
são as oportunidades de melhorias em seu município.

Baseado em uma consulta que utiliza Bussines Inteligence 
(BI), o novo painel interativo do IGM-CFA apresenta uma 
nova forma de analisar informações.

Os dados são apresentados em forma de gráficos e tabe-
las, com diversas opções de seleções para consulta. 

Agora, é possível obter dados conso-
lidados dos Estados e dos Grupos 
de forma direta, concisa e de 
fácil compreensão. 

Além disso, há opção para 
comparação de até dois 
municípios, com uma visua-
lização amigável e limpa. 

O ranking por grupo também 
está disponível, com opção de 
acesso a todo o ranking e não ape-
nas aos cinco primeiros municípios.

A estrutura do IGM-CFA, desenvolvida com base nos 
conceitos da governança e cadeia de valor, considera 
três dimensões: Finanças, Gestão e Desempenho. Estas 
dimensões são divididas em indicadores e variáveis e são 
capazes de gerar um diagnóstico municipal, cujo objetivo 
é apontar diretrizes para a elaboração e priorização de polí-
ticas públicas.

Assim, o profissional de Administração pode utilizar esta 
ferramenta para auxiliar os gestores públicos a desenvolver 
a gestão municipal com o conhecimento e as ferramen-
tas necessárias.


