Ranking De Competitividade Dos Municípios:

3ª edição

Glossário de Indicadores
DIMENSÃO

PILAR

INDICADOR

DESCRIÇÃO DO INDICADOR

Razão entre as transferências correntes
realizadas e a receita corrente total da
administração pública municipal
Razão entre os investimentos liquidados e a
Taxa de investimento receita corrente líquida da administração pública
municipal
Dependência fiscal

Sustentabilidade fiscal
Despesa com pessoal

Endividamento
Custo da função
administrativa

Custo da função
legislativa

Razão entre a despesa total com pessoal e a
receita corrente líquida ajustada da
administração pública municipal
Razão entre a dívida consolidada líquida e a
receita corrente líquida da administração pública
municipal
Razão entre o custo da função administrativa do
poder executivo e a receita corrente líquida da
administração pública municipal

Razão entre o custo da função legislativa e a
receita corrente líquida da administração pública
municipal

Percentual de acertos do município nas
Qualidade da
verificações do ranking da qualidade da
informação contábil e
informação contábil e fiscal dos municípios no
fiscal
Siconfi

INSTITUIÇÕES

Período dos dados utilizados em
cada edição do Ranking de
Competitividade dos Municípios

POLARIDADE

UNIDADE DE MEDIDA

OBSERVAÇÕES

FONTE

PERÍODO REFERENTE NESTA EDIÇÃO

DATA DA COLETA
DOS DADOS

DADOS ATUALIZADOS
EM RELAÇÃO À ÚLTIMA
EDIÇÃO DO RANKING?

Negativa

Porcentagem

-

Siconfi

2021

20/07/2022

Sim

Positiva

Porcentagem

-

Siconfi

2021

20/07/2022

Sim

Negativa

Porcentagem

2 municípios (Breves (PA) e Saquarema (RJ)) apresentam valores incorretos para este indicador (despesa total com pessoal em relação a RCL ajustada inferior a 5 porcento). Para estes
municípios substitui-se os valores por missing e atribui-se nota normalizada igual a zero no indicador

Siconfi

2021

20/07/2022

Sim

Negativa

Porcentagem

-

Siconfi

2021

20/07/2022

Sim

Negativa

Porcentagem

1 município apareceu com custo da função administrativa igual a zero (Teresópolis (RJ)). Para este município substitui-se o valor por missing e atribui-se nota normalizada igual a zero no
indicador

Siconfi

2021

20/07/2022

Sim

Negativa

Porcentagem

22 municípios apareceram com custo da função legislativa igual a zero (Barcarena (PA), Belém (PA), Castanhal (PA), Redenção (PA), Açailândia (MA), Bacabal (MA), Balsas (MA), Barra do
Corda (MA), Chapadinha (MA), Paço do Lumiar (MA), Pinheiro (MA), Santa Inês (MA), São Luís (MA), Ribeirão das Neves (MG), Ubá (MG), Nilópolis (RJ), Niterói (RJ), Almirante Tamandaré
(PR), Colombo (PR), Fazenda Rio Grande (PR), Paranaguá (PR) e São José dos Pinhais (PR)). Para estes municípios substitui-se os valores por missing e atribui-se nota normalizada igual a
zero no indicador

Siconfi

2021

20/07/2022

Sim

Porcentagem

O Tesouro Nacional alterou a metodologia de cálculo do ranking da qualidade da informação contábil e fiscal. Na edição anterior do Ranking de Competitividade dos Municípios (2ª
edição) utilizamos como informação para este indicador a nota geral da qualidade da informação contábil e fiscal para o ano base de 2020 (indicador sintético que representava o
desempenho do município nesta temática). Na nova edição do ranking da qualidade contábil e fiscal, o Tesouro Nacional descontinuou o cálculo da nota geral e passou a optar por uma
metodologia de ranqueamento simplificada, utilizando-se o percentual de acertos dos entes nas verificações como a variável de interesse. Em outras palavras, passou a considerar que
quanto maior o percentual de acertos que o ente obtiver, melhor será a sua classificação. Esta será a informação que utilizaremos para este indicador a partir desta 3ª edição do Ranking
de Competitividade dos Municípios. Assim, devido a esta alteração metodológica efetuada pelo Tesouro Nacional, os dados brutos deste indicador apresentados nesta 3ª edição do
Ranking de Competitividade dos Municípios não são comparáveis aos dados brutos deste indicador apresentados na edição anterior do Ranking de Competitividade dos Municípios (2ª
edição). Por fim, eventuais alterações de desempenho e de posições entre os municípios neste indicador comparando-se a 2ª e a 3ª edição do Ranking de Competitividade dos Municípios
poderá ter como uma das causas esta mudança metodológica.

Tesouro Nacional

2021

11/07/2022

REDESIM

2021

RAIS

Positiva

NOVO
INDICADOR?

1ª edição

2ª edição

3ª edição

Não

2019

2020

2021

Não

2019

2020

2021

Não

2019

2020

2021

Não

2019

2020

2021

Não

2019

2020

2021

https://siconfi.tesouro.gov.br/sico
nfi/pages/public/consulta_finbra/fi
nbra_list.jsf

Não

2019

2020

2021

Sim

https://rankingmunicipios.tesouro.gov.br/

Não

-

2020

2021

21/06/2022

Sim

https://www.gov.br/empresas-enegocios/pt-br/mapa-deempresas/painel-mapa-deempresas

Não

2019

2020

2021

2020

30/06/2022

Sim

https://bi.mte.gov.br/bgcaged/

Não

2018

2019

2020

CGU

2019-2020

08/07/2022

Não

https://mbt.cgu.gov.br/publico/da
dos_abertos

Não

2018

2020

2020

LINK PARA OS DADOS
https://siconfi.tesouro.gov.br/sico
nfi/pages/public/consulta_finbra/fi
nbra_list.jsf
https://siconfi.tesouro.gov.br/sico
nfi/pages/public/consulta_finbra/fi
nbra_list.jsf
https://siconfi.tesouro.gov.br/sico
nfi/pages/public/consulta_finbra_r
gf/finbra_rgf_list.jsf
https://siconfi.tesouro.gov.br/sico
nfi/pages/public/consulta_finbra_r
gf/finbra_rgf_list.jsf
https://siconfi.tesouro.gov.br/sico
nfi/pages/public/consulta_finbra/fi
nbra_list.jsf

Tempo médio para abertura de empresas
Tempo para abertura
levando-se em consideração o tempo na etapa
Funcionamento da máquina
de empresas
de viabilidade e o tempo na etapa de registro
pública

Negativa

Horas

1) Tempo na etapa de viabilidade: Tempo referente a etapa de pesquisa prévia por parte da administração pública para informar a viabilidade de endereço e do nome empresarial para a
atividade selecionada;
2) Tempo na etapa de registro/inscrição: Tempo referente a etapa de análise do órgão registral integrado na REDESIM (Junta Comercial, Cartório PJ ou OAB) para obtenção do registro e
da inscrição no CNPJ da Receita Federal do Brasil.
Observação: Para o cálculo do tempo para abertura de empresas não são incluídas na base as aberturas de empresas do tipo MEI (Microempreendedor Individual)

Qualificação do
servidor

Razão entre o número de servidores públicos
municipais da administração direta com ensino
superior e o número total servidores públicos
municipais da administração direta

Positiva

Porcentagem

Apesar de o IBGE continuar divulgando novas edições da pesquisa MUNIC, observamos que na pesquisa referente ao ano de 2019 o tema formação dos servidores públicos municipais da
administração direta não fez parte da pesquisa. Por este motivo, e pela não garantia de que esse tema será abordado em pesquisas futuras da MUNIC, desde a 2ª edição do Ranking de
Competitividade dos Municípios este o indicador de qualificação do servidor é computado a partir de dados da RAIS. Eventuais alterações de posições entre os municípios neste indicador
comparando-se a 1ª e a 2ª edição do Ranking de Competitividade dos Municípios poderá ter como uma das causas esta mudança metodológica (alteração da fonte dos dados).

Transparência
municipal

Nota na Escala Brasil Transparente 360º da
administração pública municipal, abrangendo as
notas em transparência passiva e transparência
ativa

Positiva

Cobertura da atenção
primária

Razão entre a população cadastrada por equipes
da Estratégia de Saúde da Família (eSF) e da
Atenção Primária (eAP) financiadas pelo
Ministério da Saúde no município e a população
do município

Positiva

Porcentagem

1) Este indicador mensura a cobertura de atenção primária à saúde das equipes financiadas pelo Ministério da Saúde no município.
2) Este indicador foi incluído a partir da 3ª edição do Ranking de Competitividade dos Municípios para substitur o antigo indicador de "Cobertura da atenção básica", o qual teve sua
atualização descontinuada pelo Ministério da Saúde a partir de 2021.

e-Gestor Atenção
Básica

dez/21

18/07/2022

Não aplicável

https://egestorab.saude.gov.br/pa
ginas/acessoPublico/relatorios/rel
CoberturaAPSCadastro.xhtml

Sim

-

-

2021

Cobertura de saúde
suplementar

Razão entre a população do município
beneficiária de plano de saúde privado e a
população total do município

Positiva

Porcentagem

Este indicador inclui os beneficiários de plano de saúde de todos os tipos de contrato (contrato individual ou familiar e qualquer tipo de contrato coletivo). O termo "beneficiário" referese a vínculos aos planos de saúde, podendo incluir mais de um vínculo para um mesmo indivíduo.

ANS

dez/21

23/06/2022

Sim

http://www.ans.gov.br/anstabnet/
cgi-bin/dh?dados/tabnet_02.def

Não

-

2020

2021

Cobertura vacinal

Indicador sintético da taxa de cobertura de
vacinação para o conjunto de imunobiológicos
definidos pelo Programa Nacional de
Imunizações. Individualmente a taxa de
cobertura de cada vacina é calculada por meio da
razão entre o número de doses aplicadas da dose
vacinal indicada (1ª, 2ª, 3ª dose ou dose única,
conforme a vacina) e a população alvo

Positiva

Porcentagem

-

Datasus

2021

23/06/2022

Sim

http://tabnet.datasus.gov.br/cgi/d
hdat.exe?bd_pni/cpnibr.def

Não

2019

2020

2021

Atendimento prénatal

Razão entre o número de nascidos vivos com
sete ou mais consultas pré-natal e o número de
nascidos vivos

Positiva

Porcentagem

-

Datasus

2020

23/06/2022

Sim

http://tabnet.datasus.gov.br/cgi/d
eftohtm.exe?sinasc/cnv/nvbr.def

Não

2018

2019

2020

Mortalidade materna

Razão entre a quantidade de óbitos maternos e o
número de nascidos vivos (por grupo de 100 mil)

Negativa

Taxa de mortalidade por
grupo de 100 mil

-

Datasus

2020

23/06/2022

Sim

http://tabnet.datasus.gov.br/cgi/d
eftohtm.exe?sim/cnv/mat10br.def

Não

2018

2019

2020

Desnutrição na
infância

Razão entre a população de 0 a 5 anos,
acompanhada pelo SISVAN, diagnosticada com
desnutrição aguda (IMC para a idade classificado
como "magreza acentuada") e a população total
de 0 a 5 anos acompanhada pelo SISVAN

Negativa

Porcentagem

Este indicador não adota como população referente todas as crianças de 0 a 5 anos residentes no município, mas sim somente as crianças de 0 a 5 anos que são acompanhadas pelo
SISVAN

SISVAN

2021

01/07/2022

Sim

https://sisaps.saude.gov.br/sisvan/
relatoriopublico/index

Não

-

2020

2021

Razão entre a população de 0 a 5 anos,
acompanhada pelo SISVAN, com obesidade (IMC
Obesidade na infância para a idade classificado como "obesidade") e a
população total de 0 a 5 anos acompanhada pelo
SISVAN

Negativa

Porcentagem

Este indicador não adota como população referente todas as crianças de 0 a 5 anos residentes no município, mas sim somente as crianças de 0 a 5 anos que são acompanhadas pelo
SISVAN

SISVAN

2021

01/07/2022

Sim

https://sisaps.saude.gov.br/sisvan/
relatoriopublico/index

Não

-

2020

2021

Não

2018

2019

2020

Acesso à saúde

Qualidade da saúde

Acesso à educação

Mortalidade na
infância

Razão entre a quantidade de óbitos de menores
de 5 anos e o número de nascidos vivos (por
grupo de 1.000)

Negativa

Taxa de mortalidade por
grupo de 1 mil

-

Datasus

2020

23/06/2022

Sim

mortalidade geral (filtro por faixa
etária):
http://tabnet.datasus.gov.br/cgi/d
eftohtm.exe?sim/cnv/obt10br.def
nascidos vivos:
http://tabnet.datasus.gov.br/cgi/d
eftohtm.exe?sinasc/cnv/nvbr.def

Mortalidade por
causas evitáveis

Razão entre a quantidade de óbitos na faixa
etária de 5 a 49 anos por causas evitáveis e a
população estimada na faixa etária de 5 a 49
anos (por grupo de 100 mil)

Negativa

Taxa de mortalidade por
grupo de 100 mil

A definição de mortes por causas evitáveis se refere às mortes que seriam evitáveis caso houvesse um melhor funcionamento do sistema de saúde. A população de cada município na
faixa etária correspondente foi estimada pela Gove

Datasus

2020

23/06/2022

Sim

http://tabnet.datasus.gov.br/cgi/d
eftohtm.exe?sim/cnv/evitb10br.de
f

Não

2018

2019

2020

Taxa de atendimento Educação infantil

Razão entre a população de 0 a 5 anos
matriculada na rede de ensino e a população
estimada de 0 a 5 anos

Positiva

Porcentagem

A população de cada município na faixa etária correspondente foi estimada pela Gove

INEP

2021

30/06/2022

Sim

https://www.gov.br/inep/ptbr/acesso-a-informacao/dadosabertos/sinopsesestatisticas/educacao-basica

Não

2019

2020

2021

Taxa líquida de
matrícula - Ensino
fundamental

Razão entre a população de 6 a 14 anos
matriculada no nível de ensino regular adequado
para a faixa etária (ensino fundamental) e a
população estimada de 6 a 14 anos

Positiva

Porcentagem

A população de cada município na faixa etária correspondente foi estimada pela Gove

INEP

2021

30/06/2022

Sim

https://www.gov.br/inep/ptbr/acesso-a-informacao/dadosabertos/sinopsesestatisticas/educacao-basica

Não

2019

2020

2021

Taxa líquida de
matrícula - Ensino
médio

Razão entre a população de 15 a 17 anos
matriculada no nível de ensino regular adequado
para a faixa etária (ensino médio) e a população
estimada de 15 a 17 anos

Positiva

Porcentagem

A população de cada município na faixa etária correspondente foi estimada pela Gove

INEP

2021

30/06/2022

Sim

https://www.gov.br/inep/ptbr/acesso-a-informacao/dadosabertos/sinopsesestatisticas/educacao-basica

Não

2019

2020

2021

Alunos em tempo
integral - Educação
infantil

Razão entre o número de matrículas no ensino
infantil em tempo integral e o número de
matrículas no ensino infantil

Positiva

Porcentagem

-

INEP

2021

30/06/2022

Sim

Não

2019

2020

2021

Alunos em tempo
integral - Ensino
fundamental

Razão entre o número de matrículas no ensino
fundamental em tempo integral e o número de
matrículas no ensino fundamental

Positiva

Porcentagem

-

INEP

2021

30/06/2022

Sim

Não

2019

2020

2021

Alunos em tempo
integral - Ensino
médio

Razão entre o número de matrículas no ensino
médio em tempo integral e o número de
matrículas no ensino médio

Positiva

Porcentagem

-

INEP

2021

30/06/2022

Sim

Não

2019

2020

2021

Positiva

Nota normalizada de 0 a 10

Como não houve atualização dos dados deste indicador nesta edição, toda a variação de posição dos municípios em relação à última edição do Ranking de Competitividade dos
Municípios é decorrente exclusivamente da inclusão dos novos municípios que passaram a compor o recorte populacional em análise.

INEP

2019

18/07/2022

Não

https://www.gov.br/inep/ptbr/areas-de-atuacao/pesquisasestatisticas-eindicadores/ideb/resultados

Não

2019

2019

2019

Positiva

Nota normalizada de 0 a 10

Como não houve atualização dos dados deste indicador nesta edição, toda a variação de posição dos municípios em relação à última edição do Ranking de Competitividade dos
Municípios é decorrente exclusivamente da inclusão dos novos municípios que passaram a compor o recorte populacional em análise.

INEP

2019

18/07/2022

Não

https://www.gov.br/inep/ptbr/areas-de-atuacao/pesquisasestatisticas-eindicadores/ideb/resultados

Não

2019

2019

2019

IDEB - Ensino
fundamental anos
iniciais

IDEB - Ensino
fundamental anos
finais
Qualidade da educação

Indicador de qualidade dos anos iniciais do
ensino fundamental (1º ao 5º ano) da educação
pública do Brasil, formulado a partir dos dados
de fluxo escolar e do desempenho nas avaliações
da rede de ensino
Indicador de qualidade dos anos finais do ensino
fundamental (6º ao 9º ano) da educação pública
do Brasil, formulado a partir dos dados de fluxo
escolar e do desempenho nas avaliações da rede
de ensino
Indicador de qualidade do ensino médio da
educação pública do Brasil, formulado a partir
dos dados de fluxo escolar e do desempenho nas
avaliações da rede de ensino

Positiva

Nota normalizada de 0 a 10

Como não houve atualização dos dados deste indicador nesta edição, toda a variação de posição dos municípios em relação à última edição do Ranking de Competitividade dos
Municípios é decorrente exclusivamente da inclusão dos novos municípios que passaram a compor o recorte populacional em análise.

INEP

2019

18/07/2022

Não

https://www.gov.br/inep/ptbr/areas-de-atuacao/pesquisasestatisticas-eindicadores/ideb/resultados

Não

2019

2019

2019

ENEM

Nota média entre todas as cinco provas no ENEM
(linguagens, códigos e suas tecnologias; ciências
humanas e suas tecnologias; redação;
matemática e suas tecnologias; ciências da
natureza e suas tecnologias) dos alunos
formandos do ensino médio

Positiva

Pontuação de 0 a 1000

A partir da edição de 2020, não consta mais nos microdados do ENEM a informação sobre o município de residência do aluno. Assim, a partir desta 3ª edição do Ranking de
Competitividade dos Municípios passaremos a agrupar a nota média no ENEM pelo município de localização da escola e não mais pelo município de residência do aluno. Assim, eventuais
alterações de desempenho e de posições entre os municípios neste indicador comparando-se a 2ª e a 3ª edição do Ranking de Competitividade dos Municípios poderá ter como uma das
causas esta mudança metodológica.

INEP

2021

18/07/2022

Sim

https://www.gov.br/inep/ptbr/acesso-a-informacao/dadosabertos/microdados/enem

Não

2019

2019

2021

Mortes violentas
intencionais

Razão entre o número de óbitos classificados
como mortes violentas intencionais (por local de
ocorrência) e o número de habitantes (por grupo
de 100 mil)

Negativa

Taxa de mortalidade por 100
mil habitantes

Classificação de coleta - Grande Grupo CID10 : X85-Y09 Agressões e Y35-Y36 Intervenções legais e operações de guerra. Neste indicador, as classificações de coleta utilizando-se o Grande
Grupo CID10 e o conceito de Mortes Violentas Intencionais são equivalentes. Para maiores detalhes ver a página 211/218 em https://forumseguranca.org.br/wpcontent/uploads/2019/10/Anuario-2019-FINAL_21.10.19.pdf

Datasus

2020

23/06/2022

Sim

http://tabnet.datasus.gov.br/cgi/d
eftohtm.exe?sim/cnv/ext10br.def

Não

2018

2019

2020

Mortes por causas
indeterminadas

Razão entre o número de óbitos por causas
externas a partir de "eventos cuja intenção é
indeterminada" (por local de ocorrência) e o
número de habitantes (por grupo de 100 mil)

Negativa

Taxa de mortalidade por 100
mil habitantes

Classificação de coleta - Grande Grupo CID10 : Y10-Y34 Eventos cuja intenção é indeterminada

Datasus

2020

23/06/2022

Sim

http://tabnet.datasus.gov.br/cgi/d
eftohtm.exe?sim/cnv/ext10br.def

Não

2018

2019

2020

Negativa

Taxa de mortalidade por
grupo de 100 mil

As mortes por razões de segurança se referem as seguintes classificações Grande Grupo CID 10: V01-V99 Acidentes de transporte; X85-Y09 Agressões; Y10-Y34 Eventos cuja intenção é
indeterminada; Y35-Y36 Intervenções legais e operações de guerra. Apesar de este indicador ser altamente correlacionado com o indicador de "Mortes violentas intencionais", optou-se
por mantê-lo no ranking, com redução de peso pelo critério de ponderação, haja vista o alarmante cenário da mortalidade de jovens por razões de segurança no Brasil. A população de
cada município na faixa etária correspondente foi estimada pela Gove

Datasus

2020

23/06/2022

Sim

http://tabnet.datasus.gov.br/cgi/d
eftohtm.exe?sim/cnv/ext10br.def

Não

2018

2019

2020

Negativa

Taxa de mortalidade por 100
mil habitantes

Classificação de coleta - Grande Grupo CID10 : V01-V99 Acidentes de transporte por local de ocorrência

Datasus

2020

23/06/2022

Sim

http://tabnet.datasus.gov.br/cgi/d
eftohtm.exe?sim/cnv/ext10br.def

Não

2018

2019

2020

Negativa

Taxa de internações por 100
mil habitantes

Classificação de coleta - Grande Grupo CID10 : V01-V99 Acidentes de transporte por local de residência

Datasus

2021

23/06/2022

Sim

http://tabnet.datasus.gov.br/cgi/d
eftohtm.exe?sih/cnv/frbr.def

Não

2019

2020

2021

Positiva

Porcentagem

Indicador SNIS: IN055_AE - Índice de atendimento total de água.
Observação: Como o operador do sistema não é obrigado a fornecer o serviço para toda a população, habitantes de áreas rurais ou a população residente em propriedades irregulares,
podem estar excluídas desse indicador. Só é considerada para cálculo a população informada pelos prestadores. Por volta de 20 milhões de pessoas no Brasil não estão mensuradas neste
indicador.

SNIS

2020

15/06/2022

Sim

http://app4.mdr.gov.br/serieHistor
ica/#

Não

2018

2019

2020

Negativa

Porcentagem

Indicador SNIS: IN049_AE - Índice de perdas na distribuição

SNIS

2020

15/06/2022

Sim

http://app4.mdr.gov.br/serieHistor
ica/#

Não

-

2019

2020

Não

-

2019

2020

Razão entre a quantidade de óbitos de jovens
Mortalidade de jovens
(faixa etária de 15 a 29 anos) por razões de
por razões de
segurança e a população estimada de jovens (por
segurança
grupo de 100 mil)

Mortalidade nos
transportes
Morbidade nos
transportes

Cobertura do
abastecimento de
água

Razão entre o número de óbitos provocados por
acidentes de transporte (por local de ocorrência)
e o número de habitantes (por grupo de 100 mil)
Razão entre o número de internações
provocadas por acidentes de transporte (por
local de residência) e o número de habitantes
(por grupo de 100 mil)
Razão entre a população atendida por
abastecimento de água e a população do
município

Perdas na distribuição Razão entre o volume de água não consumida e
de água
o volume de água total

Saneamento

Perdas no
Razão entre o volume de água não faturado e o
faturamento de água
volume de água total
Razão entre a população atendida com
Cobertura da coleta
esgotamento sanitário e a população do
de esgoto
município
Razão entre o volume de esgoto tratado e a
Cobertura do
diferença entre o volume de água consumida e o
tratamento de esgoto
volume de água exportada
Cobertura da coleta
de resíduos
domésticos
Destinação do lixo

Razão entre a população atendida pelo serviço
de coleta de resíduos domésticos e a população
do município
Razão entre a massa de resíduos depositados em
solo com destinação inadequada (depósito em
lixões ou aterros controlados) e a população do
município

Razão entre a emissão líquida (emissões –
Emissões de gases de remoções) de toneladas de gases de efeito estufa
efeito estufa
(medido em carbono equivalente (CO2e GWPAR5)) e o PIB municipal em mil reais

Cobertura de floresta Razão entre a área de floresta no município e a
natural
área total do município

Meio ambiente

https://www.gov.br/inep/ptbr/acesso-a-informacao/dadosabertos/sinopsesestatisticas/educacao-basica
https://www.gov.br/inep/ptbr/acesso-a-informacao/dadosabertos/sinopsesestatisticas/educacao-basica
https://www.gov.br/inep/ptbr/acesso-a-informacao/dadosabertos/sinopsesestatisticas/educacao-basica

IDEB - Ensino médio

SOCIEDADE

Segurança

Não houve uma atualização de edição do levantamento utilizado como indicador para a 3ª edição do Ranking de Competitividade dos Municípios (continuamos utilizando a nota na 2ª
edição da Escala Brasil Transparente 360º). Porém, houve a atualização da nota dos seguintes municípios: Itapeva (SP), Caçapava (SP), Nova Lima (MG), Mairiporã (SP), Parintins (AM),
Teófilo Otoni (MG), Poços de Caldas (MG), Cachoeiro de Itapemirim (ES), Itapevi (SP), Palmas (TO), Caruaru (PE), Niterói (RJ), Serra (ES), Natal (RN), Belo Horizonte (MG) e Salvador (BA).
Nota normalizada de 0 a 10
Como não houve atualização dos dados deste indicador nesta edição (com exceção dos municípios acima citados), toda a variação de posição dos municípios em relação à última edição
do Ranking de Competitividade dos Municípios é decorrente exclusivamente da inclusão dos novos municípios que passaram a compor o recorte populacional em análise.

Razão entre a área do município em que houve
desmatamento com indícios de
Desmatamento ilegal
ilegalidade/irregularidade e a área total do
município

Negativa

Porcentagem

Indicador SNIS: IN013_AE - Índice perdas faturamento

SNIS

2020

15/06/2022

Sim

http://app4.mdr.gov.br/serieHistor
ica/#

Positiva

Porcentagem

Indicador SNIS: IN056_AE - Índice de atendimento total de esgoto referido aos municípios atendidos com água

SNIS

2020

15/06/2022

Sim

http://app4.mdr.gov.br/serieHistor
ica/#

Não

2018

2019

2020

Positiva

Porcentagem

Indicador SNIS: IN046_AE - Índice de esgoto tratado referido à água consumida

SNIS

2020

15/06/2022

Sim

http://app4.mdr.gov.br/serieHistor
ica/#

Não

2018

2019

2020

Positiva

Porcentagem

Indicador SNIS: IN015_RS - Taxa de cobertura do serviço de coleta de rdo em relação à população total do município

SNIS

2020

15/06/2022

Sim

http://app4.mdr.gov.br/serieHistor
ica/#

Não

2018

2019

2020

Negativa

Toneladas por habitante (por
ano)

O indicador é formulado usando-se o município de origem dos resíduos.
O indicador visa penalizar os municípios que ainda destinam o depósito de lixo em solo de forma inadequada (os municípios que apresentam a nota máxima não destinam resíduos a
lixões ou a aterros controlados)

SNIS

2020

15/06/2022

Sim

http://app4.mdr.gov.br/serieHistor
ica/#

Não

2018

2019

2020

Negativa

Toneladas por mil reais

Seguindo o padrão adotado pelo SEEG Municípios, considerou-se neste estudo a métrica GWP (Global Warming Potential) e não a métrica GTP (Global Temperature Change Potential)
para a determinação do carbono equivalente (CO2e)

SEEG Municípios

2019

10/07/2022

Sim

http://seeg.eco.br/download

Não

-

2018

2019

Porcentagem

Nesta 3ª edição do Ranking de Competitividade dos Municípios este indicador passou a considerar também as formações do tipo "Restinga arborizada", uma vez que o MapBiomas
passou a mapeá-las e as incluiu na classificação "Floresta". Além disso, o MapBiomas passou a considerar na classificação "Floresta" de fato somente "Floresta Natural". O uso do solo
para "Floresta Plantada" passou a compor a classificação "Agropecuária" (chamando-se agora "Silvicultura (monocultura)"). Continuaremos a nomear este indicador como "Cobertura de
floresta natural" para explicitar que nele não se inclui floresta plantada.
Assim, eventuais alterações de desempenho e de posições entre os municípios neste indicador comparando-se a 2ª e a 3ª edição do Ranking de Competitividade dos Municípios poderá
ter como uma das causas esta mudança metodológica.

MapBiomas

2020

27/06/2022

Sim

https://mapbiomas.org/estatistica
s

Não

-

2019

2020

Sim

http://alerta.mapbiomas.org/relat
orio
ou
https://plataforma.alerta.mapbio
mas.org/downloads

Não

-

2020

2021

Não

-

2020

2021

Positiva

Negativa

Porcentagem

Neste indicador foi utilizada a seguinte definição de área com indícios de desmatamento ilegal/irregular:
"Se em um alerta de desmatamento ocorrer qualquer uma das condições de (I) a (V), listadas abaixo, considera-se que há indício de irregularidade/ilegalidade no desmatamento na área
total do respectivo alerta de desmatamento:
(I) Se não existe Autorização de Supressão da Vegetação (ASV) no imóvel onde ocorreu o alerta;
(II) Se há sobreposição (parcial ou total) com áreas protegidas por Lei (Unidades de Conservação (UC) (exceto Área de proteção ambiental (APA)) e Terras Indígenas (TI));
(III) Se há sobreposição (parcial ou total) com as áreas protegidas dentro dos imóveis rurais (Reserva legal (RL), Área de Preservação Permanente (APP) e nascentes);
(IV) Se há sobreposição (parcial ou total) com áreas de Planos de Manejo Florestal Sustentável (PMFS) na Amazônia e no Cerrado;
(V) Se existem áreas de embargo no imóvel onde ocorreu o desmatamento."

MapBiomas

2021

20/07/2022

* Como estas áreas protegidas dentro dos imóveis rurais (em (III)) são autodeclaradas em informações do CAR, há possivelmente subestimação do desmatamento irregular dentro dos
imóveis rurais. De forma geral, conforme metodologia adotada pelo MapBiomas e amplo destaque nos relatórios anuais do desmatamento, os números de desmatamento ilegal são
subestimados.
Quase a totalidade dos alertas (acima de 98%) e da respectiva área total dos alertas (acima de 99%) de desmatamento possuem indício de irregularidade/ilegalidade, de acordo com o
MapBiomas.

Velocidade do
desmatamento ilegal

Inserção econômica

HA/dia/alerta

MapBiomas

2021

20/07/2022

Sim

http://alerta.mapbiomas.org/relat
orio
ou
https://plataforma.alerta.mapbio
mas.org/downloads

MapBiomas

2020

27/06/2022

Sim

https://mapbiomas.org/estatistica
s

Não

-

2019

2020

Áreas recuperadas

Razão entre a área recuperada no município e a
área total do município

Positiva

Porcentagem

População vulnerável

Razão entre a quantidade de pessoas inscritas no
Cadastro Único e a população do município

Negativa

Porcentagem

-

Ministério da
Cidadania

dez/21

30/06/2022

Sim

https://aplicacoes.mds.gov.br/sagi
/vis/data/home.php

Não

2019

2020

2021

Razão entre a quantidade de pessoas
Formalidade no
empregadas em atividades formais em dezembro
mercado de trabalho
e a população estimada acima de 15 anos

Positiva

Porcentagem

A população de cada município na faixa etária correspondente foi estimada pela Gove

RAIS

2020

30/06/2022

Sim

http://bi.mte.gov.br/bgcaged/login
.php

Não

2018

2019

2020

Crescimento dos
empregos formais

Razão entre o número de empregos formais em
dezembro do ano correspondente e o número de
empregos formais em dezembro do ano anterior,
menos 1

Positiva

Porcentagem

-

RAIS

2020

30/06/2022

Sim

http://bi.mte.gov.br/bgcaged/cage
d_rais_vinculo_id/login.php

Não

2018

2019

2020

Recursos para
pesquisa e
desenvolvimento
científico

Razão entre o valor total dos recursos para
fomento científico provenientes do CNPQ e a
população do município

Positiva

Reais per capita

Considera-se no indicador os recursos destinados a todas as linhas de fomento científico: apoio a eventos científicos, a periódicos, a projetos de pesquisa, a pesquisadores e recursos para
bolsas. Os dados foram agrupados por “cidade de destino”

CNPQ

2021

24/06/2022

Sim

http://dadosabertos.cnpq.br/pl/or
ganization/cnpq

Não

2019

2020

2021

Razão entre o número de trabalhadores formais
Empregos no setor empregados em dezembro em estabelecimentos
criativo
dos setor criativo e o número de trabalhadores
formais empregados em dezembro

Positiva

Porcentagem

As CNAEs referentes ao setor criativo constam no Anexo 2 No seguinte estudo do SEBRAE:
https://m.sebrae.com.br/Sebrae/Portal%20Sebrae/UFs/RJ/Menu%20Institucional/Sebrae_SET_nov12_ec_crtv.pdf

RAIS

2020

30/06/2022

Sim

ftp://ftp.mtps.gov.br/pdet/microd
ados/RAIS/

Não

2018

2019

2020

Razão entre o valor do saldo de crédito
concedido, computado ao final do período, pelos
bancos comerciais (e pelos bancos múltiplos com
carteira comercial) e a população do município

Positiva

Reais per capita

As operações de crédito computadas no indicador incluem empréstimos e títulos descontados; financiamentos; financiamentos rurais à agricultura e à pecuária referentes a custeio,
investimentos e comercialização; financiamentos agroindustriais; financiamentos imobiliários; outros créditos e outras operações de crédito

Banco Central

dez/21

20/06/2022

Sim

https://www4.bcb.gov.br/fis/cosif/
estban.asp?frame=1

Não

2019

2020

2021

Não

2017

2018

2019

Não

2017

2018

2019

https://www.ibge.gov.br/estatistic
as/economicas/contasnacionais/9088-produto-internobruto-dosmunicipios.html?t=resultados&c=1
100049
https://www.ibge.gov.br/estatistic
as/economicas/contasnacionais/9088-produto-internobruto-dosmunicipios.html?t=resultados&c=1
100049

PIB per capita

Razão entre o Produto Interno Bruto municipal
no ano e a população do município

Positiva

Reais per capita

-

IBGE

2019

23/06/2022

Sim

Crescimento do PIB
per capita

Razão entre o Produto Interno Bruto per capita
municipal no ano correspondente e o Produto
Interno Bruto per capita municipal no ano
anterior, menos 1

Positiva

Porcentagem

-

IBGE

2019

23/06/2022

Sim

Complexidade
econômica

Indicador de complexidade econômica que
mensura o nível de sofisticação da estrutura
produtiva municipal

Positiva

Nota normalizada pela
normal padrão

-

RAIS

2020

01/07/2022

Sim

ftp://ftp.mtps.gov.br/pdet/microd
ados/RAIS/

Não

2018

2019

2020

Renda média do
trabalho formal

Razão entre a massa salarial mensal média do
trabalho formal (para os vínculos ativos em
dezembro) e o número de trabalhadores formais
com vínculo ativo em dezembro

Positiva

Reais por trabalhador formal

-

RAIS

2020

01/07/2022

Sim

http://bi.mte.gov.br/bgcaged/cage
d_rais_vinculo_id/login.php

Não

2018

2019

2020

Positiva

Porcentagem

-

RAIS

2020

01/07/2022

Sim

http://bi.mte.gov.br/bgcaged/cage
d_rais_vinculo_id/login.php

Não

2018

2019

2020

Positiva

Porcentagem

A população de cada município na faixa etária correspondente foi estimada pela Gove

INEP

2021

30/06/2022

Sim

Não

2019

2020

2021

Não

2018

2019

2020

Inovação e dinamismo
econômico

Razão entre a renda média mensal dos
trabalhadores formais com vínculo ativo em
Crescimento da renda
dezembro no ano correspondente e a renda
média do trabalho
média mensal dos trabalhadores formais com
formal
vínculo ativo em dezembro no ano anterior,
menos 1
Taxa bruta de
Razão entre o número de matrículas no ensino
matrícula - Ensino
técnico e profissionalizante e a população
técnico e
estimada de 15 a 24 anos
profissionalizante
Capital humano

Negativa

1) Este indicador mensura a velocidade média diária do desmatamento ilegal por alerta emitido, conforme definição adotada pelo MapBiomas. Um dos objetivos da inclusão deste
indicador é diferenciar o desmatamento ilegal para subsistência (menor velocidade diária por alerta) do desmatamento ilegal em grandes áreas para uso agropecuário (maior velocidade
diária por alerta).
2) Ressalta-se que, pela metodologia adotada no MapBiomas Alerta, a velocidade média do desmatamento ilegal por alerta é sempre subestimada.
1) Este indicador tem o propósito de medir o nível de recuperação de áreas degradadas no município durante o ano referência.
2) O conceito utilizado de área recuperada refere-se à área em que ocorreu a transição do uso do solo de áreas de agropecuária ou áreas não vegetadas para áreas de floresta ou áreas de
formação natural não florestal.
3) Nesta 3ª edição do Ranking de Competitividade dos Municípios este indicador passou a considerar também as formações do tipo "Restinga arborizada", uma vez que o MapBiomas
passou a mapeá-las e as incluiu na classificação "Floresta". Além disso, o MapBiomas passou a considerar na classificação "Floresta" somente "Floresta Natural". O uso do solo para
"Floresta Plantada" passou a compor a classificação "Agropecuária" (chamando-se agora "Silvicultura (monocultura)"). Eventuais alterações de desempenho e posições entre os
municípios neste indicador comparando-se a 2ª e a 3ª edição do Ranking de Competitividade dos Municípios poderá ter como uma das causas esta mudança metodológica. Assim,
eventuais alterações de desempenho e de posições entre os municípios neste indicador comparando-se a 2ª e a 3ª edição do Ranking de Competitividade dos Municípios poderá ter como
uma das causas esta mudança metodológica.

Crédito per capita

ECONOMIA

Média da velocidade desmatamento ilegal por
alerta identificado no município

https://www.gov.br/inep/ptbr/acesso-a-informacao/dadosabertos/sinopsesestatisticas/educacao-basica
https://www.gov.br/inep/ptbr/acesso-a-informacao/dadosabertos/microdados/censo-daeducacao-superior

Taxa bruta de
matrícula - Ensino
superior

Razão entre o número de matrículas no ensino
superior e a população estimada de 18 a 24 anos

Positiva

Porcentagem

Foram consideradas somente as matrículas no ensino superior presencial de acordo com o município de oferta da matrícula

INEP

2020

30/06/2022

Sim

Qualificação dos
trabalhadores em
emprego formal

Razão entre o número de trabalhadores formais
empregados em dezembro com ensino superior
e o número de trabalhadores formais
empregados em dezembro

Positiva

Porcentagem

-

RAIS

2020

01/07/2022

Sim

http://bi.mte.gov.br/bgcaged/cage
d_rais_vinculo_id/login.php

Não

2018

2019

2020

Razão entre o número acessos de telefonia
Acessos de telefonia
móvel e a população do município (por grupo de
móvel
100)

Positiva

Acessos por 100 habitantes

Foram excluídos da análise do indicador todos os acessos via "tipo de produto" da forma "M2M" e "Ponto de Serviço". Os "tipo de produto" da forma "Ponto de Serviço" passaram a ser
desconsiderados da análise a partir da 3ª edição do Ranking de Competitividade dos Municípios. Assim, eventuais alterações de desempenho e de posições entre os municípios neste
indicador comparando-se a 2ª e a 3ª edição do Ranking de Competitividade dos Municípios poderá ter como uma das causas esta mudança metodológica.

ANATEL

dez/21

16/06/2022

Sim

https://www.anatel.gov.br/paineis
/acessos/banda-larga-fixa

Não

2019

2020

2021

Razão entre o número acessos de telefonia
Acessos de telefonia
móvel com tecnologia 4G e o número de acessos
móvel - 4G
de telefonia móvel

Positiva

Porcentagem

Foram excluídos da análise do indicador todos os acessos via "tipo de produto" da forma "M2M" e "Ponto de Serviço". Os "tipo de produto" da forma "Ponto de Serviço" passaram a ser
desconsiderados da análise a partir da 3ª edição do Ranking de Competitividade dos Municípios. Assim, eventuais alterações de desempenho e de posições entre os municípios neste
indicador comparando-se a 2ª e a 3ª edição do Ranking de Competitividade dos Municípios poderá ter como uma das causas esta mudança metodológica.

ANATEL

dez/21

16/06/2022

Sim

https://www.anatel.gov.br/paineis
/acessos/banda-larga-fixa

Não

2019

2020

2021

Telecomunicações
Acessos de banda
larga

Razão entre o número acessos de banda larga e a
população do município (por grupo de 100)

Positiva

Acessos por 100 habitantes

-

ANATEL

dez/21

16/06/2022

Sim

https://www.anatel.gov.br/paineis
/acessos/banda-larga-fixa

Não

2019

2020

2021

Acessos de banda
larga - Fibra ótica

Razão entre o número de acessos de conexão
banda larga via fibra ótica e o número de acessos
de conexão banda larga

Positiva

Porcentagem

-

ANATEL

dez/21

16/06/2022

Sim

https://www.anatel.gov.br/paineis
/acessos/banda-larga-fixa

Não

2019

2020

2021

Razão entre o número de acessos de conexão
Acessos de banda
banda larga com faixa de velocidade superior a
larga - Alta velocidade 34 megabytes e o número de acessos de conexão
banda larga

Positiva

Porcentagem

-

ANATEL

dez/21

16/06/2022

Sim

https://www.anatel.gov.br/paineis
/acessos/banda-larga-fixa

Não

2019

2020

2021

