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Motivação e objetivos 

• Assunto recorrente em debates 

• RS apresenta índices muito baixos de investimento 

• Demanda constante da população por melhora em estrutura e 
serviços 

• Como manter e expandir a infraestrutura sem acumular uma 
dívida de longo prazo excessiva? 

• Análise do comportamento do investimento público no RS no 
período 1995-2013 

• Verificar causalidade entre Investimento e PIB 

 

 



Premissas 

• É dever do Estado investir em projetos que levem ao crescimento 
econômico, incentivando os diversos setores e regiões. 

• Existe relação de causalidade (positiva) 

• Aumento Investimento leva a crescimento econômico  

 

 

 



Cenário RS 

• Recorrentes desequilíbrios fiscais 

• Aumentos significativos em despesas de pessoal e custeio 

• Investimento/RCL nos últimos 7 anos: 

• RS – 5,1 % 

• PR – 7,9% 

• ES – 30,1% 

 

 



Cenário RS 

 



Metodologia 

• Diferentes conceitos de investimento 

• Contábil - Lei 4320/64 

• as dotações para o planejamento e execução de obras, inclusive as destinadas à 
aquisição de imóveis considerados necessários à realização destas ultimas, bem como 
para os programas especiais de trabalho, aquisição de instalações, equipamentos e 
material permanente e constituição ou aumento de capital de empresas que não sejam 
de caráter comercial ou financeiro  

• Econômico (Sandroni,1999) 

• a aplicação de capital em meios que levam ao aumento da capacidade 

produtiva (bens de capital). Pode-se dizer que investimento, na economia, é 

todo capital que busca a formação bruta de capital fixo  



Metodologia 

• Investimento contábil 

• Grupo 04 - Investimentos 

• Aproximação ao conceito econômico 

• Apenas elemento de despesa 51 ( Obras e instalações) 

• Demais elementos já contabilizados na formação de capital 

• Ex: 52 – Equipamentos e materiais 

 

 



Metodologia 

• Análise estatística 

• Método dos mínimos quadrados 

• PIB como dependente do Investimento 

• Teste de Granger 

• Utilizado para verificar o sentido causal entre duas 
variáveis 

 

 

 

 



Dados 

 

 

 



Resultados 

• Possível relação entre o PIB e o investimento público 

• Não há relação entre o PIB e o elemento 51 

• Não podemos atestar com certeza que os resultados acima são 
representativos 

• equações simultâneas – não pôde ser rodado devido ao baixo 
número de observações 

• Não há relação de causalidade nem do PIB para o investimento 
público, nem do investimento público para o PIB 

• Há relação de causalidade do PIB para o Elemento 51, porém não 
há relação de causalidade do Elemento 51 para o PIB 



Conclusões 

• Relação fraca entre o investimento do Estado e a formação do PIB 

• Grande numero de variáveis que compõe o indicador 

• Diferença entre as escalas  

• Impacto a longo prazo – possibilidade de estudo 

• Proposta de aproximação de conceitos válida 

• Prioridade em projetos que realmente tenham papel 
catalizador para a economia do Estado 
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