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Geologia Orçamentária mostra a evolução dos gastos públicos. Entenda 
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A ferramenta Geologia Orçamentária consiste na exibição dinâmica do orçamento 
público federal a partir dos Grupos de Natureza de Despesa (GND) definidos na Lei 
Orçamentária anual para os gastos federais. São apresentados dados para o período 
de 2001 até 2014. O GNDdescreve a qual o “grupo econômico” a despesa pertence: 
(1) Pessoal e Encargos Sociais, (2) Juros e Encargos da Dívida, (3) Outras Despesas 
Correntes, (4) Investimentos, (5) Inversões Financeiras e (6) Amortização da Dívida. É 
a principal variável a ser analisada nesta ferramenta. 

A partir desta definição orçamentária, é possível identificar agregadamente quanto 

se gasta com investimento no orçamento, o montante destinado ao pagamento de 

pessoal ou os valores destinados para pagamentos de dívida pública. Em síntese, 

revela a composição do gasto nas diversas camadas. 

A ferramente disponibiliza esta informação de três formas: pelo volume total dos 

gastos, porfunção e por órgão. Todos os dados apresentados estão deflacionados ao 

valor do real de 2013 a partir do IPCA. 

- A primeira é relacionada à análise global do Orçamento Federal, excetuando 

refinanciamento da dívida e gastos das estatais; 



- A segunda diz respeito à agregação por órgão, como ministérios e secretárias; 

- A terceira diz respeito à agregação de função das despesas, como saúde, educação 

e transporte. 

A composição do gasto federal a partir do volume total do orçamento federal está 

disponibilizada na primeira visualização da Geologia Orçamentária (Figura 1). Neste 

primeiro espaço interativo é possível analisar a evolução da composição por GND ao 

longo da serie histórica de 2001-2014. Em outras palavras, o cidadão pode verificar 

de forma simplificada e transparente como evoluiu o gasto com pessoal ou o gasto 

com dívida por parte do Estado na última década. 

Figura 1. Visualização do volume total de gastos 

 

 

Na segunda visualização interativa (Figura 2) é possível verificar a composição por 

GND a partir dos órgãos orçamentários. Ou seja, é possível verificar e comparar na 

serie histórica qual ministério gasta mais com pessoal ou qual possui maior 

capacidade de investimento. 

 

 



Figura 2. Composição do gasto por órgão orçamentário 

 

 

A terceira visualização (Figura 3) interativa permite ao cidadão conhecer a 

composição do gasto a partir de sua função orçamentária. Dessa forma, pode-se 

analisar quanto se investe em saúde, transporte ou saneamento no Brasil, ou qual o 

montante destas áreas são destinados para pagamento de juros. Há a opção de 

comparar até três funções nesta visualização. 

Figura 3. Volume de gastos por função 

 

 



Por fim, vale ressaltar a possibilidade de escolha para o cidadão de visualizar tanto o 

orçamento autorizado quanto o executado em todas as visualizações interativas 

disponíveis na Geologia Orçamentária. 

Com esta ferramenta, a DAPP-FGV pretende ampliar a capacidade dos cidadãos de se 

informar acerca dos gastos orçamentários e das decisões dos Governos sobre suas 

prioridades em termos de política pública. Ampliando o conhecimento do cidadão, 

têm-se um ganho crítico da sociedade para acompanhar e cobrar seus 

representantes, resultando em potencial fortalecimento das instituições 

democráticas brasileiras. 

 


