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FGV-DAPP lança ferramentas de transparência em parceria com O Globo 
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A Diretoria de Análises de Políticas Públicas da FGV lançou ontem (30), em parceria 

com o jornal O Globo, o Mosaico Orçamentário (Entenda), uma ferramenta 

interativa e de visualização gráfica sobre o Orçamento Público Federal para 

promover a transparência das contas públicas. Disponível ao público desde ontem 

nos sites da FGV-DAPP e do Globo, o Mosaico serviu de fonte de dados para a 

matéria "Distribuir ministérios ajuda a evitar crises", publicada na edição de 

domingo do jornal. Em artigo, o Diretor da FGV-DAPP, Marco Aurelio Ruediger, 

afirmou que “a transparência é central para qualquer reforma”, defendendo a 

importância de iniciativas como essa para a promoção e qualificação do debate 

público e para a aproximação entre Estado e sociedade. 

Para Marco Aurelio Ruediger, “a transparência será cada vez mais o elemento 

fundamental para a construção da confiança pública e aprimoramento das 

instituições de Estado”. “A transparência precisa ser percebida de forma muito mais 

ampla do que um mero sistema de accountability. É preciso ir além, na direção de 

uma estrutura de constante debate e calibragem das políticas.” 



Desenvolvida ao longo de 1 ano e meio, a ferramenta envolveu uma equipe de 19 

pessoas, entre cientistas políticos, economistas, sociólogos, desenvolvedores de 

software (TI) e profissionais de design. Durante o processo de construção, foram 

firmadas parcerias com o Senado Federal e com organizações internacionais, como a 

Open Knowledge Foundation (OKFN). Construído a partir de informações públicas 

fornecidas pelo Siga Brasil – portal do Senado –, o Mosaico Orçamentário é uma 

ferramenta de código aberto (Open Source). 

Com usabilidade simples e resultados aprofundados, o Mosaico disponibiliza dados 

de 2001 a 2014, oferecendo a possibilidade de filtragem por temas, como saúde, 

educação e transportes; por órgãos, como Ministérios e Secretárias; e também pela 

distribuição de partidos políticos. 

Desde ontem está no ar também o Geologia Orçamentária (Entenda), uma 

“ferramenta irmã” do Mosaico, que oferece uma visualização distinta do Orçamento 

Público Federal. Dentro da plataforma, é possível visualizar os tipos de gasto público 

por “Natureza de Despesa” ao longo do período analisado. Essa ferramenta permite 

ao usuário saber qual órgão mais investiu, o que mais gastou com pessoal e o quanto 

se gastou com dívida entre 2001 e 2014, bem como gastos com juros e encargos, 

inversões financeiras, amortização da dívida. 

Com essas iniciativas, a FGV-DAPP busca fomentar o princípio da transparência 

radical do Orçamento Público Federal, oferecendo à sociedade uma sofisticada e 

inovadora fonte de informação para um debate aberto e qualificado sobre as 

escolhas do Estado brasileiro; um instrumento para “traduzir” ao público mais amplo 

possível o processo de decisão política em torno do Orçamento, convidando 

estudantes, pesquisadores, jornalistas, gestores públicos, movimentos sociais, 

organizações da sociedade civil e todos os interessados no tema a uma discussão 

pública sobre as opções do governo em relação às prioridades de política pública. 

 


