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Mosaico Orçamentário revela destino dos recursos públicos. Entenda 

 

 
 

Andressa Falconiery 

As informações do Mosaico Orçamentário, uma ferramenta interativa e de 

visualização gráfica sobre contas públicas desenvolvida pela FGV-DAPP, são 

referentes ao Orçamento Público da União, desconsiderados os valores relativos ao 

refinanciamento da dívida e ao investimento das Estatais. Os dados são 

disponibilizados por função (saúde, educação, transporte etc.); por órgãos 

(ministérios, secretárias etc) e também por partidos políticos, onde é possível 

identificar quanto do orçamento é controlado por cada partido do governo. 

A partir desta ferramenta, é possível obter informações claras e objetivas sobre o 

destino do dinheiro público. Na Figura 1 temos o Mosaico por função do ano de 2014 

que mostra a distribuição dos recursos. Encargos Especiais e Previdência são as 

maiores despesas da peça orçamentária, com alto nível de execução (80% a 100%). 

Saúde e Educação vêm em seguida. 



Figura 1 – Mosaico Orçamentário por Função no ano de 2014 

 

O tamanho dos quadriláteros que compõem o gráfico é proporcional ao valor 

autorizado para determinada rubrica em relação aos outros valores autorizados. Ou 

seja, indica o volume de recursos daquela rubrica; quanto maior o quadrilátero, 

maior o orçamento. Estes montantes são estabelecidos na Lei Orçamentária Anual 

(LOA). Ao longo do ano, o Poder Executivo deve executar as verbas nas áreas a que 

foram destinadas. Nem sempre os valores são 100% executados, seja por falta de 

planejamento ou por contingenciamento de gastos. 

Por vezes, são necessários mais recursos do que o planejado. Neste caso, abre-se um 

pedido de crédito adicional ou suplementar por determinado motivo e assim, 

aumenta-se o montante autorizado para aquela rubrica durante o exercício. 

As informações sobre os níveis de execução podem ser vistas através da escala de 

cores localizada logo abaixo do gráfico. 

Além disso, é possível selecionar qual grupo de despesas deverá ser ilustrado no 

gráfico: (1) todas, (2) apenas as despesas discricionárias ou (3) apenas as 

obrigatórias. Esta opção é interessante porque muitas das despesas que constam no 

Orçamento possuem caráter obrigatório, isto é, são gastos garantidos por 

constituição, legislação ou vinculação de receita. 

Existe, porém, uma parcela menor que entra na peça orçamentária por vontade ou 

discricionariedade manifestada no processo de elaboração da mesma. É interessante 



analisar estas contas separadamente para identificar as diferentes prioridades e 

padrões de autorização e execução. A ferramenta possui também duas visualizações 

auxiliares. 

A tabela de dados, ilustrada na Figura 2, apresenta os montantes exatos autorizados 

e executados das rubricas do gráfico selecionado. 

Figura 2 – Visualização Auxiliar: Tabela de Dados 

 

A ferramenta possui dados do Orçamento de 2001 até 2014, e é possível 

acompanhar a série histórica destes, tanto a nível nominal como real (isto é, 

trazendo a preços correntes). Isso pode ser verificado na Figura 3, que representa a 

visualização auxiliar Orçamento x Tempo. A figura, no caso, mostra a evolução do 

Orçamento total desde o ano de 2001. 

 

 

 

 

 

 



Figura 3 - Visualização Auxiliar: Orçamento x Tempo 

 

O objetivo da ferramenta é aumentar a capacidade crítica do usuário, 

disponibilizando dados importantes de forma simples e interativa, contribuindo 

dessa forma para a promoção da transparência e possibilitando mais discussões 

sobre a questão do orçamento público. 

Conheça o destino do seu dinheiro. Acesse o Mosaico Orçamentário. 

 


