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A FGV DAPP é um centro de pesquisa 
social aplicada em comunicação, 

dados e política na era digital
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Expertises

Análise política e de 
percepção social por 

meio do monitoramento 
das redes sociais

Promoção da transparência 
no Estado a partir da análise 

e design de dados abertos

Aprimoramento da gestão 
pública pela integração

de sistemas inovadores e 
avaliação de políticas públicas



Ferramentas
FGV DAPP
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Mosaico Orçamentário

Geologia

Base de dados

Relatórios periódicos
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Regionalização

Transparência

Parceiro:



Mosaico
● Distribuição do orçamento

○ Funcional/ Programática
○ Tipologias alternativas

● Série histórica 
● Download de dados

Mosaico



Geologia
● Grupos de Natureza de despesa 

ao longo do tempo

● Tipo de gasto por categorias
de interesse (tipologia 
alternativa)

● Comparação entre subfunções

Geologia



Segurança
Pública

● DataCrime
● #ObservaSegurança

Parceiros:



Migrações e
Desenvolvimento

● Fluxos Migratórios
● Simulador Demográfico

Parceiros:

CNIg



Estudos
FGV DAPP



A obtenção de informações via 
lei de acesso à informação foi 
crucial para compreensão da 
gestão orçamentária de 
recursos destinados ao 
combate a doenças como 
febre amarela e dengue.

Estudos permitiram 
identificação de disparidades 
entre incidência e aplicação de 
recursos.

Vigilância em saúde



Vigilância em saúde

A obtenção de informações via 
lei de acesso à informação foi 
crucial para compreensão da 
gestão orçamentária de 
recursos destinados ao 
combate a doenças como 
febre amarela e dengue.

Estudos permitiram 
identificação de disparidades 
entre incidência e aplicação de 
recursos.



Rio em Perspectiva

Em 2017, a FGV DAPP lançou 
um amplo estudo diagnóstico 
sobre a situação social, 
econômica e fiscal da cidade 
do Rio de Janeiro, orientando 
em relação às prioridades da 
gestão municipal.

O estudo contou com muitas 
informações obtidas pela Lei 
de Acesso.



Segurança Pública

Diversos estudos na área de 
segurança pública foram 
subsidiados com informações 
obtidas parcialmente via Lei de 
Acesso.

Essa é uma área 
especialmente sensível e que 
carece de estatísticas.



Transparência Política

A FGV DAPP realizou estudos 
sobre estrutura do 
financiamento de campanha 
nas eleições municipais em 
2016, diagnosticando que a 
proibição da doação de PJ não 
alterou a identificação dos 
principais doadores.

Só foi possível graças ao 
fornecimento de informações 
sobre quadro societário de 
empresas da Receita Federal.



Migrações

Dados obtidos via Lei de Acesso a 
respeito de fluxos migratórios 
(Polícia Federal, Estatísticas do 
Trabalho) e validação de 
diplomas (MEC/ Plataforma 
Carolina Bori) foram essenciais 
para estudos na área

No entanto, há muita dificuldade 
em obter informação sobre 
emigrantes, em especial de 
forma mais desagregada



Conclusões



● A partir do acesso a dados obtidos via Lei de Acesso, a FGV 
DAPP produziu estudos e ferramentas voltados para o 
aprimoramento da gestão pública e qualificação do debate 
em políticas públicas

● Em alguns casos, a transparência ativa prescinde a 
necessidade de pedir informações via lei de acesso

● Maior compreensão sobre importância dos dados abertos 
e disponibilização em formato aberto facilitam muito a 
vida do pesquisador!



Obrigado!


