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O artigo pretende mostrar a evolução orçamentária de um programa nacional, criado em 2004, 
relacionado a juventude. O ponto forte do artigo é a finalidade pública que ele tem (de 
acompanhamento dos gastos), bem como a temática (juventude), que é bastante relevante para o país.  
O acompanhamento dos gastos públicos é, sem dúvida, um serviço para a sociedade. Parabéns por se 
dispor a tal feito! 
 
Ainda que o tema seja relevante, não recomendo a publicação do artigo. A forma como ele está escrito 
e estruturado não condiz com o esperado para publicação. Trata-se ainda de um texto que está em 
desenvolvimento e que precisa ser trabalhado para ser submetido. Sugiro que revise os dados, a 
metodologia, a apresentação dos argumentos, a conclusão e a qualidade das imagens apresentadas 
(gráficos).   
 
Prezada colega, existe uma questão central no seu artigo que precisa ser arrumada para que o seu 
texto ganhe validade no debate ao qual você se propõe a fazer (evolução dos gastos). 
 
Você está considerando a variável “dotação inicial” para comparar com “despesas pagas”. Todos os 
seus argumentos, desenvolvimento de análises e gráficos se baseiam na variável “dotação inicial”. 
Porém, é de conhecimento (dentro da comunidade acadêmica que estuda o orçamento) que para 
análises mais robustas não se consideram os valores de dotação inicial, uma vez que eles podem 
mudar e não representam um “compromisso efetivo” de gastos pelo executivo. Em outras palavras, a 
dotação inicial é insuficiente para traçar um panorama de evolução de gastos. 
 
Geralmente, a variável utilizada nos estudos sobre orçamento público é o “valor empenhado”, que indica 
o compromisso assumido pelo executivo para aquela dotação. 
 
Se você quer aferir o quanto o executivo, na prática, se comprometeu a gastar (valor empenhado) x o 
quanto ele pagou (saldou de dívida), é preciso fazer o ajuste sugerido – trocar a sua variável de análise.  
Outro esclarecimento a ser feito é que valor pago significa o valor que o executivo já pagou pelo serviço 
executado, ou seja, o quanto ele saldou de dívida. Não sei se realmente é isso que você quer fazer, pois 
se for, talvez sejam necessários outros ajustes no texto e metodologia, pois seus resultados indicarão 
mais a capacidade do governo de saldar dívidas e menos a “continuação x descontinuação do 
programa”.  
 
Se você quer aferir o quanto o executivo “pensou em talvez” gastar quando elaborou o orçamento/ 
“prometeu fazer” (dotação inicial) x o que de fato se comprometeu a gastar (valor empenhado), é 
preciso indicar para o leitor, o que exatamente você está querendo medir..., que em outras palavras 
seria: o que ele “falou no discurso” x “o que ele fez na prática”. Se for isso, é preciso ajustar as variáveis 
que você escolheu. 
 
Enfim, agradeço a oportunidade de ler o seu trabalho, mas sugiro que primeiro você verifique qual 
variável pretende utilizar e depois elabore novamente seu artigo. 
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