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Resumo 
Objetivo: investigar o grau de associação do investimento 
público, com a taxa de câmbio e com a taxa de juros, 
nas mesorregiões paranaenses, considerando os dez 
municípios com as maiores receitas totais, no período 
2004 a 2018. Variáveis: despesa de capital, taxa de 
câmbio e taxa Selic. Resultados: correlação positiva 
entre os investimentos públicos e a taxa de câmbio, onde 
a valorização da moeda nacional e as despesas de 
capital se moveram no mesmo sentido; investimento 
público e a taxa Selic ocorreu uma correlação negativa, 
uma movimentação em sentidos opostos. 

Introdução  
No século XX, existiu um grande esforço para a 
modernização da base produtiva paranaense. Na busca 
pelo desenvolvimento das regiões, os governos 
construíram políticas com os objetivos de diminuir as 
desigualdades. A participação do governo na economia 
pode ser justificada pela complexidade do sistema 
econômico, ocasionando desta forma um crescente 
aumento dos gastos públicos, sendo o governo 
responsável por uma parte do investimento, no caso da 
despesa de capital. Os gastos destinados as populações, 
através de obras e instalações ou por meio de 
participação no capital de empresas públicas, podem 
gerar crescimento econômico e aumento da renda. O 
Paraná, com 6,3% do PIB nacional, com uma divisão 
política administrativa com 399 municípios, distribuídos 
em 10 mesorregiões. 
Compreender o grau de associação entre as variáveis 
públicas, estabelecidas no processo orçamentário, e as 
variáveis de mercado, influenciadas pelas compras e 
vendas de bens e serviços, pode facilitar o planejamento 
do governo, diminuindo os impactos causados pelas 
transformações econômicas. 

Material e Métodos 
Método de pesquisa hipotético-dedutivo, quanto a 
natureza é aplicada e a abordagem do problema 
apresenta características qualitativas e quantitativas e 
uso de procedimentos técnicos (pesquisa bibliográfica e 
estudo de caso). A delimitação geográfica do estudo 
contempla dez polos regionais do Paraná, por 
arrecadação tributária: Curitiba, Londrina, Foz do Iguaçu, 
Ponta Grossa, Paranavaí, Pato Branco, Guarapuava, 
Jacarezinho, Prudentópolis e Goioerê. O período 2004 a 
2018. Dados secundários: Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE) e Instituto Paranaense de 
Desenvolvimento Econômico e Social (IPARDES).  
Para o cálculo do coeficiente de correlação linear de 
Pearson, que mede o grau de associação associação 
entre X e Y, isto é, o grau de covariabilidade entre X e Y, 
serão considerados os quantitativos da despesa de 
capital dos municípios (investimento público), o valor do 

Real frente ao dólar norte americando (taxa de câmbio) e 
a taxa básica de juros da economia brasileira (taxa selic), 
com base na seguintes fórmula. 
rxy = n∑XiYi – (∑Xi)( ∑Yi) / √[n∑Xi

2 – (n∑Yi
2) – (∑Yi)2]  

 
Resultados e Discussão 

Município Tx Câmb Correlaç Tx J. Correlaç 

P. Grossa +0,3963 Fraca -0,6637 Média 

Curitiba +0,3015 Faca -0,7471 Média 

Londrina +0,2482 Ínfima -0,4651 Fraca 

F. do Iguaçu +0,4487 Fraca -0,3576 Fraca 

Paranavaí +0,4522 Fraca -0,5217 Média 

P. Branco +0,1507 Ínfima -0,4764 Fraca 

Guarapuava +0,6312 Média -0,2152 Ínfima 

Jacarezinho +0,2051 Ínfima -0,4610 Fraca 

Prudentópolis +0,7425 Média -0,4979 Média 

Goioerê +0,5681 Média -0,5577 Média 

     

Conclusão 
Os resultados indicaram uma correlação positiva média 
entre as despesas de capital dos municípios e a taxa de 
câmbio. O sentido da valorização ou desvalorização da 
moeda nacional foi seguido pelo investimento público. 
Existiu correlação negativa entre a despesa de capital e 
a Taxa de Juros. O aumento ou a redução da taxa de 
juros apresentou sinal diverso no caso do investimento 
público. Também foi observar o comportamento das 
variáveis. No primeiro caso, uma tendência de reta 
ascendente para as correlações positivas entre despesa 
de capital e taxa de câmbio. De outra forma, uma 
tendência de reta descendente para as correlações 
negativas entre despesa de capital e taxa de juros. 

Agradecimentos 
Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação da 
Universidade Estadual de Ponta Grossa. 
_________________ 
As Referências: 
BIDERMAN, C.; ARVATE, P. Economia do Setor Público no Brasil. Rio 
de Janeiro: Campus, 2004 - 6a reimpressão.  
BUSSAB, W de O.; MORETTIN, P. A. Estatística básica. São Paulo: 
Saraiva, 2006.  
INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA (IBGE). 
Disponível em: <http://www.ibge.gov.br >. Acesso em: fev 2020.  
INSTITUTO PARANAENSE DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 
E SOCIAL (IPARDES), Disponível em: <http://www.ipardes.gov.br>. 
Acesso em: fev 2020. 
RIANI, F. Economia do Setor Público: uma abordagem introdutória. 5. 
ed. Rio de Janeiro: LTC, 2009. 
GIAMBIAGI, F.; ALÉM, A. C. Finanças Públicas: teoria e prática no 
Brasil. 5. ed. rev. e atual. Rio de Janeiro: Elsevier, 2016.  
REZENDE, F. Finanças Públicas. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2007. 

http://www.ibge.gov/
http://www.ibge.gov.br/

