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Ferramenta Mosaico Orçamentário
permite acompanhar gasto público no
site do Valor

Brasil
Últimas Lidas Comentadas Compartilhadas

Morre general brasileiro que comandava
missão da ONU no Haiti
10h39

Por Do Rio

Em parceria inédita com a Diretoria de
Análises e Políticas Públicas (Dapp) da
Fundação Getúlio Vargas, o Valor está
lançando uma nova ferramenta para
acompanhar os gastos do governo. O
Mosaico Orçamentário, que pode ser
acessado no portal Valor, dentro da categoria
Brasil, permite visualizar, de forma amigável,
a execução orçamentária da União por tipo de
gasto e por órgão, desde 2001, segregando
parcelas obrigatórias e discricionárias dos
gastos.
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Visualização do Mosaico na página do
Valor na internet: possibilidade
acompanhamento on-line dos gastos
públicos

Na ferramenta, é possível ver ainda quanto foi executado do Orçamento por cada
ministério, de forma gráfica e intuitiva. Além disso, os dados de tabelas podem ser
exportados para planilhas Excel, permitindo que o leitor faça novas análises, como o
estudo sobre a evolução dos restos a pagar entre 2001 e 2014. O Mosaico está
também disponível no Valor PRO, serviço de informação em tempo real do Valor.
"O jogo orçamentário é espelho do jogo político e a construção do Mosaico favorece
esse entendimento", afirma o diretor da Dapp, Marco Aurélio Ruediger. "As
informações são calibradas para atingir uma faixa ampla da sociedade. Permitem
olhar o orçamento da União na profundidade que interessa, nem muito simplificada,
nem muito especializada", diz o presidente da FGV, Carlos Ivan Simonsen Leal.
Segundo Simonsen Leal, o Mosaico fornece transparência, de fato, a informações que
hoje, mesmo disponíveis, são pouco compreensíveis. "A ferramenta responde a uma
demanda que deve crescer se a sociedade brasileira quiser ser realmente
democrática. Ajuda a dar racionalidade ao país, ao levar as pessoas a desenvolver
capacidade para escolher as políticas que preferem e que candidatos têm políticas
compatíveis", completa.
O Mosaico Orçamentário foi desenvolvido há cerca de um ano e meio e a parceria
com o Valor começou a ser discutida há três meses. A ferramenta utiliza a base de
dados Siga Brasil, sistema de acompanhamento do Orçamento utilizado pelo Senado
Federal. Para ter acesso a esses dados, a FGV contou com o apoio da consultoria do
Senado.
Para analisar os dados e desenvolver ferramentas como o Mosaico, a Dapp conta
com cerca de 20 pesquisadores permanentes e dez flutuantes, entre economistas,
cientistas políticos, sociólogos, antropólogos, filósofos, linguistas e designers. "A onda
que vai carregar o Brasil e o mundo nos próximos anos é transparência, 'compliance'
e comunicação em rede. O futuro da administração pública é ser mais porosa para a
opinião pública", completa Ruediger, frisando a importância do design para traduzir
informações tão complexas.
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Indicadores Brasil
Variação em %
Indicador

ago

IPCA

jul

jun

12
m*

0,62 0,79 9,56

IGP-M

0,28

0,69 0,67 7,55

IGP-10

0,34

0,75 0,57 7,50

Prod.
Industrial**

-0,3 -5,0

IBC-BR**

0,58 1,64

Veja as tabelas completas no ValorData
Fonte: IBGE, FGV e BC. Elaboração Valor Data. *
Acumulado até o último mês indicado ** Dessazonalizado
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