MANDALA DE DESEMPENHO MUNICIPAL
Quatro dimensões representando
os principais temas das
políticas públicas municipais

Relação com os Objetivos de
Desenvolvimento Sustentável (Agenda 2030)
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Revela as capacidades institucionais da gestão municipal e o seu grau de transparência para a implementação das políticas públicas e da Agenda 2030.

Essa dimensão busca analisar o grau de crescimento econômico
do Município e se esse crescimento é traduzido em oportunidades
de alcance de renda para a população. Pretende também ter pistas sobre a competitividade do Município.

ODS relacionados:

ODS relacionados:
EMPREGO DIGNO
E CRESCIMENTO
ECONÔMICO

Indicadores selecionados:
•

Índice de transparência de governos municipais

•

Índice de equilíbrio fiscal

•

Custo da máquina

•
•

INDÚSTRIA,
INOVAÇÃO E
INFRAESTRUTURA

REDUÇÃO DAS
DESIGUALDADES

Indicadores selecionados:
•

PIB municipal per capita

•

Remuneração média dos empregos

Gasto com pessoal

•

Número de empregos formais/ocupação da Rais

Participação em consórcios públicos
intermunicipais

•

Índice de acesso à internet rápida

•

Evolução dos estabelecimentos empresariais

•

Empresas exportadoras no Município

2. Econômica
1. Institucional

Perguntas para reflexão:
Perguntas para reflexão:
•
•
•

Há capacidade financeira para implementação dos ODS?
Há capacidade institucional no Município
para a implementação dos ODS?
Existe capacidade municipal para realização de parcerias visando à implementação
dos ODS?

•
•
•
•
•
•

O crescimento econômico é traduzido em renda para todos?
A população mais vulnerável se beneficia do desenvolvimento econômico?
A economia está sendo desenvolvida para áreas de
maior valor agregado?
A economia local compete com o mercado internacional?
O trabalho é digno para todos?
Todas as pessoas têm oportunidade de alcançar altos
níveis de renda (homens e mulheres / diferentes etnias)?

SOCIAL

AMBIENTAL

Contempla os grandes temas de desenvolvimento social, como: pobreza, desnutrição, saúde, educação, igualdade, cidades e segurança. Essa dimensão pretende analisar as condições de vida e integridade das pessoas nos Municípios em que vivem.

Irá reunir indicadores que medem os sistemas de gestão ambiental, como medidas de prevenção a desastres naturais e demais situações que coloquem a população em risco.

ODS relacionados:

ODS relacionados:

ERRADICAÇÃO
DA POBREZA

FOME ZERO

ENERGIA
ACESSÍVEL E LIMPA

CIDADES E
COMUNIDADES
SUSTENTÁVEIS

BOA SAÚDE
E BEM-ESTAR

EDUCAÇÃO
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Indicadores selecionados:

Indicadores selecionados:
•

Proporção de pessoas vivendo em extrema pobreza

•

Taxa de mortalidade infantil

•

Baixo peso ao nascer

•

Índice de acesso à água

•

Índice de aprendizado adequado

•

Taxa de abandono escolar

•

Índice de mortes por abuso de
álcool e drogas

•

Taxa de homicídios por 100 mil
habitantes

•

Índice de perdas na distribuição de água urbana

•

Índice de atendimento com esgotamento sanitário

•

Índice de tratamento de esgoto

•

Cobertura de coleta de resíduos domiciliares
urbanos

•

Participação em políticas de conservação
ambiental

3. Social
4. Ambiental

Perguntas para reflexão:
•
•
•
•
•
•
•

As pessoas têm comida suficiente para comer?
Todas recebem cuidados médicos básicos?
As pessoas vivem vidas longas e saudáveis?
Todos podem beber água e manterem-se limpos sem ficar doentes?
Todas as pessoas se sentem seguras?
Ninguém sofre ameaças com sua integridade física pessoal?
As pessoas têm fundamentos educacionais para melhorar
suas vidas?

Perguntas para reflexão:
•
•
•
•

O Município está usando seus recursos naturais para que estejam disponíveis às gerações futuras?
O esgoto de todos é coletado e tratado?
Há desperdício de água em sua distribuição?
Os resíduos sólidos possuem destinação
adequada?

A Mandala estará disponível em plataforma on-line
no espaço do contribuinte! Gestor, acesse já a sua!
A Confederação Nacional de Municípios (CNM) em parceria com o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento por meio da iniciativa Articulação de Redes Territoriais
(ART Pnud), assim como outras entidades nacionais e internacionais, reforçam a necessidade de investir na construção de novas
ferramentas de análise que reflitam os grandes temas e permitam
monitorar a evolução do desenvolvimento sustentável.
Após a Conferência Rio+20, realizada em 2012 no Brasil,
193 países-membros da Organização das Nações Unidas (ONU)
construíram coletivamente uma nova Agenda de Desenvolvimento Sustentável, também chamada Agenda Pós-2015 ou Agenda 2030, cujas metas deverão ser alcançadas pelos países até
2030. Composta por 17 Objetivos e 169 metas, a Agenda 2030
representa uma evolução em relação à Agenda do Milênio, por
sua abrangência e por incorporar os meios de implementação
como um objetivo estratégico, transversal. Os objetivos e as metas da agenda abordam as quatro dimensões: social, econômica,
ambiental e institucional.
Um dos desafios da Agenda 2030, da qual o Brasil é também signatário, é localizar seus Objetivos (ODS), o que não significa simplesmente traduzir as práticas e as políticas globais, mas
sim incentivar e divulgar as boas práticas aplicadas para os Municípios brasileiros.
Diante disso, uma força-tarefa da área técnica da CNM selecionou, para 4 dimensões (econômica, social, ambiental e institucional), um conjunto de indicadores e está apresentando aos
Municípios a sua medida inicial em um gráfico do tipo “radar”,
que foi denominado “Mandala”. Os critérios de seleção levaram
em conta: ter dados disponíveis de bases oficiais por Município com periodicidade de aferição inferior a 2 anos. Apesar de
não ter sido possível selecionar indicadores para os 17 ODS, a
Mandala objetiva demonstrar, de forma simplificada e de fácil visualização, qual o grau de desenvolvimento do Município.
Foram selecionados ao todo 24 indicadores, divididos em
quadrantes correspondentes às 4 dimensões e vinculados aos
ODS. O objetivo da “Mandala” é servir de linha de base e oferecer
aos prefeitos e gestores uma base de dados que permita mensurar a evolução desses indicadores.

Outro fator importante foi a adoção de parâmetros para que
se pudesse estabelecer maneiras de analisar a situação atual e
futura. A diversidade existente entre as cidades brasileiras motivou a equipe a agrupar Municípios, de modo que a comparação
se aproxime ao máximo da realidade de cada um. Portanto, foram criados 6 grupos, sendo que um deles é o grupo das capitais. Portanto, será possível comparar a situação do Município
com os seguintes parâmetros: média do país, do Estado e de um
grupo de Municípios similares.
Com isso, a CNM espera apresentar aos gestores no
início de seus mandatos dados sobre a realidade de seus Municípios e motivá-los a promover ações em áreas “deficientes”.
O gráfico está separado em três áreas, representadas por cores. VERMELHO (abaixo do parâmetro), AMARELO (mediano) e
VERDE (acima do parâmetro).
É importante lembrar que os indicadores estão associados a grandes questões de cada uma das dimensões e devem
levar os gestores a um raciocínio analítico. Assim, essa ferramenta permitirá aos novos gestores incorporarem conceitos modernos e alinhados com os outros países sobre o desenvolvimento
sustentável e a prática do monitoramento e da avaliação. Os gestores são convidados a fazer uma reflexão acerca do significado
desses conceitos e medidas e fazer com que contribuam para
influenciar decisões que serão determinantes, tanto para os resultados da gestão que se inicia, como para as futuras gerações
do Município.
A Agenda 2030 torna-se, assim, poderosa ferramenta de
planejamento, monitoramento e avaliação, também em âmbito local. Sua estrutura permite a localização de qual ODS a dimensão
trabalha, quais os indicadores selecionados, os Métodos de Cálculos aplicados e fornece um conjunto de perguntas relevantes
que nortearão o trabalho dos líderes municipais.

Acesse aqui os Guias para
Localização dos ODS
publicados pela CNM

