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RESUMO 

 

A intensificação da exploração do petróleo em águas ultraprofundas, aliados aos novos critérios de 

distribuição e aplicação das rendas do petróleo a partir da lei 12.734 de 2012, ampliaram as 

possibilidades de aplicação desses recursos nas áreas socias. O objetivo dessa dissertação é avaliar 

se os municípios beneficiários dos royalties e participações especiais apresentaram melhora, acima 

da média nacional, de seus indicadores de desenvolvimentos socias e econômicos no período 

compreendido entre 2005 e 2015. Utilizou-se o índice FIRJAN de Desenvolvimento Municipal 

(IFDM) e seus três componentes: IFDM – Educação, IFDM – Emprego&Renda e IFDM – Saúde, 

como medidas de desenvolvimento socioeconômico. Os resultados mostram que as rendas do 

petróleo produziram impactos negativos no desempenho desses municípios para o índice geral 

(IFDM) e seu componente de Educação o que sugere a necessidade de uma nova abordagem de 

política regulatória para esses recursos.  

Palavras-chave: Royalties de Petróleo. Desenvolvimento Econômico. Municípios. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

The intensification of the exploration of oil in ultra-deep waters, together with the new criteria for 

distribution and application of oil revenues from Law 12.734 of 2012, increased the possibilities 

of applying these resources in social areas. The objective of this dissertation is to evaluate if the 

cities beneficiaries of the royalties and special participations showed improvement, above the 

national average, of their indicators of social and economic developments in the period between 

2005 and 2015. The FIRJAN Municipal Development Index (IFDM) and its three components: 

IFDM - Education, IFDM - Employment & Income and IFDM - Health, as socioeconomic 

development measures. The results show that oil revenues have surprisingly produced negative 

impacts on the performance of these cities for the General Index (IFDM) and its Education 

component, which suggests the need for a new regulatory policy approach for these resources. 

Keywords: Oil Royalties. Economic Development. Cities. 
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1. Introdução 

 

A recente crise financeira que afeta o Brasil ocasionada, entre outros fatores, por um grave 

desequilíbrio fiscal que atingiu também os estados e municípios, muitos dos quais grandes 

beneficiários de rendas do petróleo, colocou em dúvida o resultado da aplicação desses recursos. 

Nesse contexto se insere esse estudo, que objetiva responder se os municípios brasileiros 

beneficiários das rendas do petróleo obtiveram êxito em reverter esses recursos em 

desenvolvimento econômico e social. Não obstante, esse tema ter sido abordado por diversos 

autores, utilizando-se de diferentes abordagens metodológicas, a principal contribuição desse 

estudo é ter ampliado o período dos dados em painel para 11 anos (2005 – 2015) no modelo de 

efeitos fixos utilizado anteriormente por  Postali & Nishijima (2010). Essa série temporal maior 

também possibilitou a utilização de um modelo de diferenças-em-diferenças que permitiu verificar 

a robustez do modelo de efeitos fixos.  

Esse estudo está dividido em sete partes. Na primeira parte, apresenta-se uma breve introdução 

sobre a evolução da exploração e produção de petróleo no Brasil, assim como os marcos 

regulatórios, avançando sobre a questão da arrecadação e repasse dos recursos advindos dessa 

atividade. Na segunda parte são discutidos o arcabouço teórico sobre a justiça intergeracional na 

exploração de recursos não-renováveis, seguindo para a parte três onde são abordadas fontes de 

teóricas de ineficiência econômica que podem explicar os municípios que apresentam resultados 

de indicadores sociais ruins mesmo diante da abundância de receitas advindas da produção de 

petróleo. Na quarta parte é feita uma revisão da literatura nacional e internacional que abordou o 

tema, seguindo-se a parte cinco na qual é discutida a estratégia empírica e nas partes seis e sete nas 

quais são apresentados os resultados e a conclusão respectivamente. 
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2. Produção de Petróleo no Brasil  

 

As bacias produtoras de petróleo no território brasileiro se distribuem de forma desigual ao 

longo da costa brasileira em uma produção predominantemente marítima e atualmente dominada 

pela nova fronteira exploratória em águas ultraprofundas. Em 2018 a produção no pré-sal 

correspondeu a 54,4% do total produzido no país.  

Como forma de compensação pelos impactos negativos da atividade de produção de petróleo 

entre os quais destacam-se a degradação ambiental e o aumento na demanda por serviços públicos 

decorrentes de movimentos migratórios, foram instituídas compensações financeiras para os 

municípios que abrigam a infraestrutura e as atividades afetas a produção de petróleo. O marco 

inicial da distribuição das rendas provenientes do petróleo no Brasil foi a aprovação da lei n° 2.004 

em 3 de outubro de 1953, que além de ser responsável pela criação da Petróleo Brasileiro S/A – 

Petrobras, estabeleceu que 4% do valor da produção terrestre de petróleo e gás natural seriam pagos 

aos estados e 1% aos municípios.  

Posteriormente com o início da exploração petrolífera na bacia continental, a lei n° 7.453, de 

27 de dezembro de 1985, estabeleceu o recolhimento de royalties da exploração marítima. Em 

seguida a lei n° 9.478 aprovada em 6 agosto de 1997, conhecida como a lei do petróleo, elevou as 

alíquotas de royalties em 10%. Instituiu-se a partir de então e de forma abrangente a remuneração 

da União, Estados e Municípios sobre a atividade de exploração e produção de petróleo, além das 

regras de distribuição desses recursos entre os entes federativos. 

Foram estabelecidas as seguintes participações governamentais: i) bônus de assinatura; ii) 

royalties e iii) participação especial. O bônus de assinatura se refere ao pagamento ofertado na 

proposta de obtenção da concessão nos processos de licitação de novas áreas de exploração. Os 

royalties, pagos mensalmente, correspondem a 10% da produção total de petróleo e gás natural.  

As participações especiais, incidentes sobre projetos de grande volume de produção ou de grande 

rentabilidade, variam de 0 a 40% da produção de petróleo e gás natural. 

Os royalties e as participações especiais são as principais fontes de receitas governamentais 

criadas a partir da lei petróleo. A lei 12.734 de 2012 alterou a redação da lei 9.478/97, essas 

alterações foram motivadas pelo início das atividades na nova fronteira exploratória do pré-sal e 



13 

devido a necessidade de maior alcance dos recursos provenientes do petróleo. No caso dos 

royalties, a parcela até 5% referente a produção em mar1 (que equivale a cerca de 95% da produção 

brasileira)2 é assim distribuída: 20% para os Estados confrontantes; 17% para os municípios 

confrontantes; 3% para os municípios afetados pelas operações de embarque e desembarque; 20% 

para um fundo especial distribuídos entre os estados e o distrito federal, que de forma geral segue 

as regras do FPE (Fundo de Participação dos Estados); 20% para constituição de fundo especial a 

ser distribuído entre os municípios não produtores e os 20% restantes são destinados à União por 

meio da constituição de Fundo Social. 

Gráfico 1 – Receitas do Petróleo – Royalties e Participações Especiais Distribuídos aos     

Municípios 

 

Fonte: elaboração própria a partir de dados da ANP (acesso em 07/10/2018) 

Contudo, apesar da maior dispersão das rendas do petróleo a partir de 2012 entre os entes 

federativos, dados a partir de fev/2012 da Agência Nacional do Petróleo (ANP) mostram ainda um 

elevado grau de concentração dessas receitas. Em 2017 foram pagos R$ 18,6 bilhões em royalties, 

desse total 28,5% foram distribuídos aos 11 estados produtores, o maior beneficiário desses

                                                 
1 As regras para distribuição dos royalties decorrentes da produção de petróleo em campos terrestres não foram 
alteradas e continuaram a serem feitas da seguinte forma: 70% para os estados, 20% para os municípios e 10% para os 
municípios afetados pelas operações de embarque e desembarque de petróleo. 
2 Fonte: relatório de produção da ANP de fev/2018 (www.anp.gov.br). 

 0,00

 1,00

 2,00

 3,00

 4,00

 5,00

 6,00

 7,00

2
0

1
5

2
0

1
4

2
0

1
3

2
0

1
2

2
0

1
1

2
0

1
0

2
0

0
9

2
0

0
8

2
0

0
7

2
0

0
6

2
0

0
5

R
$

 B
il

h
õ

e
s

Ano

 Royalties Participações Especiais



14 
 
recursos foi o Rio de Janeiro com 61% desses recursos, seguido pelo Espírito Santo com 14% e 

São Paulo com 11,6%.  

Concentração similar é verificada na parcela destinada aos Municípios, apesar da maior 

dispersão, foram beneficiados com parcela referente a 34,3% do total de royalties do petróleo em 

2015, 962 municípios. Nesse grupo os 10 maiores produtores de petróleo concentraram 45,7% dos 

recursos recebidos, Campos dos Goytacazes/RJ, Macaé/RJ e Maricá/RJ são os maiores 

beneficiários no Brasil.  

 

Tabela 1 – Maiores Beneficiários de Royalties e Participações Especiais em 2015 

UF Município Valores Brutos (R$ milhões) Percentual 

RJ Campos dos Goytacazes                            625,1  11,05% 

RJ Macaé                            360,4  6,37% 

RJ Maricá                            287,8  5,09% 

SP Ilhabela                            277,2  4,90% 

RJ Niterói                            250,8  4,44% 

ES Presidente Kennedy                            208,5  3,69% 

RJ São João da Barra                            160,7  2,84% 

ES Itapemirim                            143,9  2,55% 

RJ Rio das Ostras                            140,3  2,48% 

RJ Cabo Frio                            130,7  2,31% 
Fonte: elaboração própria a partir de dados da ANP (acesso em 07/10/2018). 

 

Em relação a distribuição dos recursos provenientes das Participações Especiais, a sua 

distribuição segue os seguintes critérios: i) 50% é repassado a União, desse total 84% é destinado 

ao Fundo Social; ii) 40% para o estado produtor e iii) 10% para os municípios produtores. Essa 

forma de distribuição foi instituída pela lei do petróleo e alterada pela lei 12.858 de 2013. 

Dados de fev/2018 da ANP mostram que há 19 campos produtores de petróleo sujeitos ao 

pagamento de participações especiais (PE), entretanto, 5 deles são responsáveis pelo pagamento de 

95% do valor arrecadado (o campo de Lula apenas é responsável por 61%), cujo total, no ano de 

20173 foi de R$ 5,493 bilhões. 

                                                 
3 A apuração das Participações Especiais é realizada trimestralmente. 
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Esses dados confirmam que apesar das alterações promovidas pela lei 12.734/2012, cujo objetivo 

foi distribuir de forma mais abrangente os recursos do petróleo, principalmente devido ao potencial 

da nova fronteira exploratória do pré-sal, a concentração desses recursos se manteve. Nesse sentido 

apesar da extensa discussão ocorrida entre 2011 e 2012 por maior equidade na distribuição dos 

recursos provenientes do petróleo, houve pouco avanço. A nova fronteira exploratória do pré-sal 

se mostrou de grande potencial produtivo, entretanto, pouco se alterou a distribuição desses 

recursos, principalmente pelo fato de que as novas áreas produtoras pertenciam aos mesmos 

municípios e estados os quais já eram antigos beneficiários dos recursos do petróleo. 

Em relação aos municípios fluminenses, maiores beneficiários dos recursos advindos da 

atividade de exploração do petróleo, Neto et al. (2017) pontua que os municípios mais dependentes 

dos royalties e participações especiais não conseguiram traduzir em desenvolvimento a enorme 

quantidade de recursos recebidos nos anos compreendidos entre 2002 e 2012.  

O autor destaca o papel importante exercido pelos movimentos migratórios no crescimento 

populacional dos municípios beneficiários das atividades da indústria do petróleo, o que elevou a 

pressão sobre serviços públicos como moradia, saneamento, saúde e educação. Tais fatores aliados 

a falta de um planejamento eficiente na aplicação das rendas do petróleo fez com que todos os 

impactos socioeconômicos positivos gerados pelo dinamismo das atividades econômicas do 

petróleo tenham sido pulverizados, não se traduzindo em evolução nos indicadores de 

desenvolvimento social desses municípios.  

 

3. Considerações Teóricas sobre a Exploração de Recursos Não Renováveis 

 

Após a análise sobre a evolução do marco regulatório na atividade de produção de petróleo no 

Brasil, esta seção vai apresentar algumas das principais teorias econômicas sobre a exploração de 

recursos naturais não renováveis.   

A regulação das atividades exploratórias de recursos naturais exauríveis é campo de vasta 

discussão não apenas na teoria econômica, mas, também no arcabouço jurídico. A reflexão recai 

sobre a escolha entre se explorar um recurso natural hoje o que gera renda e bem-estar social no 

presente, mas, vai exaurindo seus estoques, ou reservar parte desse estoque para consumo futuro 
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de forma a garantir que as próximas gerações tenham acesso a esses recursos ou em outras palavras 

a essas oportunidades de produção. Nessa escolha e em suas implicações reside a base das 

discussões sobre sustentabilidade e justiça intergeracional. 

Essa discussão avança em alguns tópicos que serão abordados ao longo dessa seção, a saber: i) 

os conceitos de sustentabilidade e justiça intergeracional; ii) a regra de Hartwick e suas críticas e 

iii) o conceito de poupança genuína. 

Tema de regulação legal, segundo Costa (2012) a justiça intergeracional na aplicação dos 

recursos advindos da atividade de exploração e produção do Petróleo foi instituída pela própria 

Constituição Federal cujo art. 225 apresenta a seguinte redação: 

 

“Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso 

comum e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e a 

coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações”. 

 

Se por um lado a discussão jurídica encontra na constituição federal importante marco, na 

teoria econômica os conceitos de sustentabilidade e justiça intergeracional tiveram importante 

contribuição em Solow (1974). As conclusões mais interessantes do artigo e que influenciaram 

toda discussão posterior são as seguintes: i) desde de que o capital inicial do país seja alto o 

suficiente para acomodar um padrão de vida adequado a seus habitantes, o critério do consumo per 

capita constante ao longo do tempo é razoável para as decisões de planejamento intertemporal; e 

ii) desde que o fator de substituição entre os recursos naturais e a tecnologia (produtividade) seja 

alto o suficiente, a geração atual pode utilizar os recursos naturais sem se preocupar com a 

manutenção de seu estoque ao longo do tempo, desde que ao fazê-lo, adicione capital reprodutível 

(tecnologia) na mesma proporção em que utiliza os recursos naturais, preservando assim as 

oportunidades de consumo para as gerações futuras. 

A seguir contribuição significativa foi dada por Hartwick (1977) que ao buscar identificar 

as condições que permitiriam a manutenção do consumo per capita constante ao longo do tempo, 

apresentou o que ficou posteriormente conhecido como “Regra de Hartwick”, qual seja: investir 
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toda a renda proveniente de exploração de recursos naturais não renováveis em capital reprodutível 

resulta em justiça intergeracional.  

De forma geral, segundo Hartwick, o país deve investir a renda excedente decorrente da 

exploração de recursos naturais no financiamento da diversificação da economia com a finalidade 

de compensar a depreciação de seu capital natural, o que traria solidariedade intergeracional. Na 

base dessa regra se encontra o pressuposto do consumo constante ao longo do tempo. 

Tanto os conceitos de Solow quanto de Hartwick pressupõe que o nível de substituição 

entre os recursos naturais e capital seja suficiente para proporcionar a manutenção dos níveis de 

produção e consequentemente das oportunidades de consumo, mesmo diante da queda nos estoques 

de recursos naturais. Nessa etapa da discussão e com a finalidade de explorar melhor a crítica ao 

pensamento de Hartwick é necessário abordar os conceitos de sustentabilidade, que de forma geral 

podem ser separados entre sustentabilidade forte e sustentabilidade fraca.  

Considerando uma função de produção, conforme apresentada por Perman, et al (2003): 

� = �(�, ��, ��), onde � é o produto total da economia, � é a quantidade total de trabalho; �� e 

o capital natural (recursos naturais) e �� o capital humano que representa o capital reprodutível, 

que também pode ser entendido como tecnologia e ou capital intelectual. A extensão com qual se 

pode substituir �� por �� é o que separa os conceitos de sustentabilidades fraca e forte.  

 Tanto Solow quanto Hartwick são adeptos da sustentabilidade fraca, no outro lado temos 

os adeptos da sustentabilidade forte que acreditam que a capacidade de substituição de �� por �� 

é limitada e dessa forma a manutenção da produção e das oportunidades de consumo só é possível 

diante da manutenção dos estoques de recursos naturais.  

A importância da regra de Hartwick reside também na simplicidade de prescrição de 

política, qual seja: investir a renda proveniente da exploração de recursos naturais em capital 

reprodutível de forma a manter a fronteira de produção (e o consumo) constantes, o que resulta em 

justiça intergeracional. Entretanto, a crítica ao pensamento de Hartwick se concentra, de forma 

geral nos seguintes aspectos: i) a necessidade de no início do processo o país possuir uma renda 

suficiente para proporcionar a seus habitantes padrões de vida (consumo) adequados; ii) o 

pressuposto de consumo constante ao longo do tempo e iii) a necessidade de um alto grau de 
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substituição entre o capital humano e o capital natural, considerando o paradigma da 

sustentabilidade fraca.  

Importa destacar ainda, que análises amplas da regra de Hartwick considerando 

especialmente a realidade de países em desenvolvimento devem ser feitas com parcimônia, 

conforme apresentado por Costa (2012), ela não deve ser entendida como um modelo de 

desenvolvimento, o que não foi pretendido pelo próprio Hartwick.  

Hamilton, Ruta e Tajibaeva (2006) desenvolveram uma generalização da regra de Hartwick, 

considerando uma função de produção com retornos constantes de escala e produto dividido entre 

consumo e investimento, e testaram se países dependentes de recursos exauríveis (grandes 

produtores de petróleo) estavam de fato investindo as rendas provenientes desses recursos em 

ativos reprodutíveis (capital humano, ativos financeiros internacionais ou capital fixo). A 

conclusão do estudo é que para a maioria desses países a resposta era negativa, entretanto, o estudo 

indicou que mesmo um esforço moderado de investimento (equivalente à média de investimento 

do país mais pobre da amostra) poderia incrementar a renda de forma substancial.  

Segue-se a simplicidade e objetividade da conclusão de Hamilton et al. (2006) qual seja: 

um nível constante e positivo de investimento vai pavimentar um caminho onde o consumo cresce 

de forma sustentável mesmo com a queda das reservas de recursos naturais. Todavia, essa 

conclusão não deve ser absoluta, países onde parcela significativa da população está abaixo da 

linha da pobreza enfrentam decisões entre gasto e investimento complexas, onde muitas vezes a 

decisão de investir pode significar deixar de se fazer gastos básicos em saúde e mesmo alimentação. 

Para casos como esses, além do paradigma da solidariedade intergeracional, é necessário 

introduzir o da solidariedade intrageracional e nesse ponto conforme defendido por Costa (2012) 

pode-se discutir que a erradicação da pobreza e um conjunto de políticas voltadas à construção de 

justiça social no presente corresponderiam ao investimento em capital humano.  

Essa seria a extensão da regra de Hartwick, qual seja, a intuição para além do modelo 

original de que o investimento em capital humano também pode ser considerado investimento em 

capital reprodutível. Nessa extensão os conceitos de justiça intra e intergeracional podem convergir 

e embasar melhor as distintas realidades dos países dependentes dos recursos exauríveis assim 
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como pode ser aplicada a realidade dos municípios e estados brasileiros beneficiários das rendas 

provenientes do petróleo e demais recursos naturais exauríveis. 

 Por último e em linha com a discussão até esse ponto apresenta-se o conceito de poupança 

genuína. Trata-se de um indicador de sustentabilidade fraca, ou seja, pressupõe um certo grau de 

substituição entre o capital humano e o capital natural. Esse indicador de desenvolvimento 

sustentável foi proposto inicialmente pelo Banco Mundial e abordado pelo Ipea (2014), amplia a 

discussão ao incorporar gastos com educação, tido aqui como um estimador para o investimento 

em capital humano, tal como concebido incialmente a poupança genuína é definida por: 

GS = S + EDU – DE – DM – DF – DCO� – DMP  

Em que: 

GS = poupança genuína; 

S = poupança líquida; 

EDU = gastos com educação; 

DE = depleção de recursos energéticos (petróleo, gás natural, carvão e xisto) 

DM = depleção de recursos minerais; 

DF = depleção de recursos florestais; 

DCO� = danos associados às emissões de CO�; e 

DMP = danos associados à poluição do ar por materiais particulados. 

 A estimação desse indicador mostra se para determinado país a queda dos seus estoques de 

recursos naturais está sendo acompanhada pelo aumento da poupança líquida e do investimento em 

educação. A premissa básica, conforme Ipea (2014), é que a sustentabilidade requer a manutenção 

constante do estoque de riqueza, e dessa forma um valor negativo para a poupança genuína indica 

que a perda do capital natural não está equilibrada por investimentos em capital humano ou 

aumento da base de capital físico.  

Sem afastar a necessidade de aprofundamento nos métodos de estimação de alguns desses 

parâmetros, a principal crítica é ao conceito de sustentabilidade fraca, ou seja, o indicador 
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pressupõe que haja perfeita substituição entre capital natural e capital humano e físico (tecnologia) 

o que apesar de factível para recursos como combustíveis fosseis encontra limites quando tratamos 

de recursos naturais como florestas. Importa destacar que esse conceito vai ao encontro das ideias 

de Solow e de Hartwick. 

De forma geral esse indicador também diz pouco sobre a situação atual do país em relação 

a qualidade de vida de seus habitantes no presente, indica de forma restrita um caminho possível 

para a obtenção da justiça intergeracional, continua, entretanto, presente a crítica de que a eficiência 

dos gastos estritos em educação ou em capital humano também está relacionada ao atendimento de 

necessidades sociais mínimas o que de fato não é captado pelo indicador.  

 Essa seção avançou sobre as teorias econômicas que pautam a discussão sobre a aplicação 

dos recursos advindos da atividade exploratória de recursos naturais não renováveis. Essa discussão 

vai ao encontro da hipótese em estudo, qual seja, se os municípios beneficiários das rendas do 

petróleo foram capazes de converter esses recursos em desenvolvimento econômico. O caminho 

sugerido, considerando o paradigma da sustentabilidade fraca, é o investimento em capital humano 

e em capital reprodutível, entretanto, consideraremos também os indicadores relacionados a saúde 

e ao emprego e renda além daqueles relacionados a educação. Importa destacar que nessa literatura 

de referência não há menção aos gastos com saúde de forma abrangente, muito em função do fato 

de que a regra de Hartwick parte do pressuposto de que no início a renda do país já é suficiente 

para proporcionar a seus habitantes um padrão de vida adequado, o que de fato não se aplica aos 

municípios brasileiros.   
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4. Ineficiências: Rent-seeking e o Flypaper Effect 

 

Por que estados/municípios beneficiários da exploração de recursos naturais não traduzem 

esses ganhos em desenvolvimento econômico e apresentam indicadores socias insatisfatórios? 

Nesta seção serão analisadas abordagens teóricas que podem levar países, estados ou municípios a 

vivenciarem os efeitos adversos, ou não se beneficiarem na mesma magnitude, das rendas 

decorrentes da exploração dos recursos naturais, especificamente duas fontes de ineficiência 

econômica: o rent-seeking e o flypaper effect4.   

Desenvolvido incialmente por Tullock (1980) o conceito de rent-seeking refere-se as 

ineficiências causadas pela restrição de produção (produto abaixo daquele auferido por competição 

perfeita) e aumento de preço ocasionado pelo comportamento de conluio, cartel e as formas de 

monopólio.  

O comportamento de rent-seeking (ou caçador de renda) caracteriza-se pela maximização 

de retornos do agente (ou de um grupo de agentes) que resulta na perda de bem-estar social, o que 

o diferencia esse comportamento daquele comportamento de maximização de lucros previsto pela 

teoria neoclássica e que permite a alocação eficiente de recursos e gera ganhos de bem-estar para 

a sociedade.  

Seguindo a teoria econômica o comportamento de rent-seeking é impulsionado pela atuação 

do estado na economia em seus diversos contextos, seja por meio da tributação, do investimento e 

de forma geral por meio da burocracia estatal. Segundo OLSON (1965) os políticos e agentes 

privados se organizam para obter ganhos por meio de direitos de monopólio, subsídios, subvenções, 

isenções tributárias, reservas de mercado e políticas protecionistas.  

Uma modelagem simples para o comportamento de rent-seeking pode ser encontrado em 

Guimarães et.al (2014, no prelo), cuja função objetivo é a seguinte: 

 


�� + 	�	(���	�)̅  

                                                 
4 Foi descrito incialmente por Arthur Okum em 1979. 
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Sujeito a restrição: 	

� + �� = 1 

 Em que: 


� = tempo gasto pelo indivíduo na produção; 

�� = tempo gasto pelo indivíduo na atividade rent-seeking; 

� = constante positiva que denota o custo de obter transferências do governo, trata-se de 

uma variável que vai medir o poder do lobby, ou seja, o poder de influência de terceiros nas 

ações do estado e o comportamento de rent-seeking 

          		� = produto da economia (PIB); e 

 � = número de indivíduos na economia. 

 � < 1 (reflete retornos decrescentes de escala) 

Em equilíbrio obtemos que o produto dessa economia, que é dado por: 

���	�	�
�

����
�

���	 

A conclusão do modelo é que quanto mais rentável se torna a atividade de rent-seeking 

(quanto maior	�) menor o produto final dessa economia. Mesmo esse modelo simples pode 

embasar conclusões sobre o comportamento do gestor público diante da abundância de recursos 

provenientes das rendas minerais, declaradamente no presente estudo, das rendas do petróleo.  

Na próxima seção será abordada a revisão a literatura que investigou o tema em suas 

diversas dimensões, algumas conclusões apontam na direção do comportamento de rent-seeking 

para explicar o baixo desenvolvimento socioeconômico de municípios que recebem parcelas 

significativas das rendas do petróleo no Brasil.  

Ainda que a atuação de grupos de interesse na esfera municipal possa ser inferior àquela 

praticada nos níveis dos governos federal e estadual, principalmente quanto as isenções tributárias, 

subsídios, subvenções e políticas protecionistas, sua presença ocorre por meio das ineficiências nos 

gastos públicos municipais. E nesse sentido todo o elenco de desvios e corrupção entre eles a baixa 
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qualidade das prestações dos serviços, fraudes nos processos de compra, desvios em contratos de 

prestação de serviços entre muitos outros exemplos, são ocasionados pela atuação de grupos de 

interesse na esfera municipal 

Outra fonte importante de ineficiência econômica é o flypaper effect, que pode ser definido 

essencialmente como o aumento dos gastos públicos em nível superior ao aumento da renda da 

população, diante de aumento no recebimento de transferências de recursos governamentais. Foi 

investigado por Hines e Thaler (1995) que mostraram as diversas evidências empíricas presentes 

na literatura, mas, apresentaram também o problema da formulação econométrica do problema que 

pode levar a interpretações errôneas sobre esse efeito.  

Cossio & Carvalho (2001) encontraram evidências do flypaper effect nas finanças 

municipais do Brasil, a conclusão do estudo mostra ainda que esse efeito é mais forte nos 

municípios das regiões norte e nordeste, notadamente, mais dependentes das transferências 

governamentais e que apresentam um menor nível de desenvolvimento econômico, considerando 

principalmente sua pequena base tributária.  

Matos, Rocha e Arvate (2011) propuseram uma reinterpretação para tema, considerando a 

realidade brasileira, em um estudo que abrangeu 3.335 munícipios brasileiros no ano de 2004. A 

conclusão do estudo é que as transferências unilaterais de recursos afetam negativamente (e em 

maior magnitude) a eficiência tributária dos municípios brasileiros, quando comparados ao 

aumento da renda local.  

Em linha com Matos, et al. (2011) e em relação a eficiência tributária dos municípios 

brasileiros, Postali & Rocha (2010) encontraram evidências de que as rendas provenientes do 

petróleo reduzem o esforço fiscal dos municípios. Cabe destacar aqui que essa evidência sugere a 

combinação dos dois efeitos, se de um lado a diminuição do esforço fiscal dos municípios por ser 

tida como o flypaper effect, por outro, há também a atuação de grupos (agentes) privados na busca 

por isenções e elisões fiscais em um comportamento de rent-seeking que assim como o flypaper 

effect se magnifica em momentos de abundância de recursos via transferências governamentais. 
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5. Revisão de Literatura: O Impacto das Rendas do Petróleo nos Municípios Brasileiros 

 

 Nessa sessão é discutida a literatura brasileira que abordou o impacto das rendas 

provenientes da produção do petróleo nos indicadores sociais e econômicos dos municípios 

brasileiros, além de investigações sobre o comportamento dos gestores público diante da 

abundância de receitas provenientes dessa atividade. 

Postali (2007) estudou os efeitos da distribuição de royalties sobre o crescimento dos 

municípios brasileiros, foi analisado além do crescimento do PIB se os municípios beneficiados 

apresentaram melhora em seus indicadores sociais, por meio do Índice de Desenvolvimento 

Humano (IDH). A metodologia utilizada foi a estimação de um modelo de diferenças-em-

diferenças (DD) para investigar se os municípios afetados pela Lei n° 9478/1997 apresentaram 

taxas de crescimento mais elevadas e exibiram melhora em seus indicadores sociais em relação aos 

municípios que não foram afetados. 

Os resultados obtidos mostraram que os municípios afetados pela Lei n° 9.478 e dessa forma 

beneficiados por royalties cresceram menos que os municípios que não receberam recursos do 

petróleo, e ainda quanto maior a quantia recebida pelo município menor seu crescimento 

econômico.  

Postali & Rocha (2009) avaliaram se os municípios beneficiados com royalties apresentaram 

esforço fiscal menor que municípios não beneficiários de rendas do petróleo, a receita local de 

IPTU foi utilizada como medida de esforço fiscal. A abordagem metodológica utilizou um painel 

dinâmico de efeitos fixos contendo 4.000 municípios ao longo de 7 anos, compreendidos entre 

1999 e 2005. A conclusão do estudo mostrou que o recebimento de rendas do petróleo reduz o 

esforço fiscal, aumenta a alocação dos recursos orçamentários em investimento, mas, a parcela do 

orçamento destinado as áreas de saúde, educação, energia e habitação não se altera em decorrência 

do recebimento dessas rendas do petróleo.  

Postali & Nishijima (2010) investigaram se os royalties distribuídos a partir da Lei 9.478/97 

contribuíram para a melhoria dos indicadores sociais dos municípios contemplados em relação à 

média nacional. Como indicador de desenvolvimento social utilizou-se o IFDM (Índice Firjan de 

Desenvolvimento Municipal) e seus três componentes – IFDM – Educação, IFDM – Saúde e IFDM 

– Emprego&Renda. Os resultados mostraram que os indicadores de educação e saúde não 
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melhoraram acima da média nacional, o que corrobora evidências de que a evolução dos 

indicadores sociais não é maior nos municípios beneficiados pelas rendas do petróleo. 

Postali (2012) investigou, de forma abrangente, se as rendas do petróleo têm algum impacto 

sobre as possíveis ineficiências administrativas nos municípios brasileiros. Dito de outra forma, o 

estudo investigou se os recursos provenientes de royalties disponíveis para uma parcela pequena 

de municípios induzem a um relaxamento no esforço fiscal e a gastos de custeio do aparato 

governamental acima do economicamente ótimo.  

Foram utilizadas duas metodologias, análise envoltória de dados (análise não-paramétrica) e 

análise paramétrica a partir da estimação de uma fronteira estocástica ótima. Os resultados 

mostraram que as rendas do petróleo não afetaram o esforço fiscal dos municípios, contribuíram, 

no entanto, para aumentar as ineficiências na gestão administrativa dos municípios na forma de 

excesso de gastos administrativos.  

Caselli & Michaels (2013) investigaram se as receitas provenientes do petróleo melhoram os 

padrões de vida da população. A unidade de análise utilizada foram as denominadas áreas mínimas 

comparáveis (AMC), foi utilizado em modelo de variável instrumental que procurou isolar a receita 

municipal proveniente do petróleo, o período de abrangência da amostra foi compreendido entre 

1999 e 2005.  

Os resultados obtidos sugerem que os aumentos dos gastos governamentais impulsionados pela 

elevação da receita não representam incremento de renda para as famílias, a conclusão do artigo é 

que as rendas do petróleo representam incrementos mínimos na provisão de serviços públicos ou 

nos padrões de vida da população. 

Carnicelli & Postali (2014) investigaram se as rendas do petróleo (royalties e participações 

especiais) levaram os municípios beneficiados a aumentarem a contratações de funcionários 

públicos em desacordo com recomendações legais. A metodologia utilizada foi a estimação de um 

modelo de efeitos fixos com variáveis corrigidas pelo propensity score, a partir de um painel 

balanceado de 5.600 municípios, considerando que cerca de 900 são beneficiados por rendas do 

petróleo. 

Os resultados mostraram que existe um efeito positivo sobre a contratação de funcionários na 

esfera administrativa dos municípios e sobre o aumento das despesas com pessoal. No entanto, os 
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controles estabelecidos pelo TCE-RJ tiveram efeito ao evitar que os municípios fluminenses 

elevassem a contratação de pessoal em decorrência das transferências de recursos do petróleo. 

Cavalcanti, et-al (2017) verificaram o impacto das descobertas de petróleo nos municípios 

brasileiros utilizando dados a partir de 1940, considerando a diferença entre aqueles municípios 

nos quais houve a prospecção de petróleo, mas, não foram encontradas reservas e aqueles onde a 

prospecção foi bem sucedida e se iniciou a produção de petróleo.  

Seus resultados indicam uma diferença importante entre os impactos nos municípios onde a 

produção é onshore e aqueles nos quais e produção é offshore, o estudo mostrou que o impacto 

econômico é positivo e significativo apenas nas localidades onde a produção é onshore, já nas 

localidades nas quais a produção é offshore não há impacto no PIB ou nas demais variáveis 

econômicas objetos do estudo. 

Para o agregado a conclusão é de o impacto é positivo no PIB, ainda que segundo os autores 

não se possa descartar a hipótese de que apesar do impacto local ser positivo o impacto sobre o 

país possa ser negativo. 

De forma geral o que se observa é um conjunto de evidências de que os municípios 

beneficiários das rendas provenientes do petróleo não conseguem traduzir esses recursos em 

desenvolvimento econômico e na melhora de seus indicadores sociais. Essa sessão mostrou que o 

recebimento desses recursos ocasiona, por outro lado, aumento do comportamento de rent-seeking 

e das ineficiências administrativas.  

Todos esses estudos possuem uma prescrição de política que vai no sentido de aumento de 

regulamentação desses gastos para que, retomando aqui a discussão sobre o conceito de poupança 

genuína, possa haver uma disciplina fiscal que realmente resulte em justiça intergeracional e no 

desenvolvimento econômico.  
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6. Estratégia Empírica 

 

A possiblidade de ampliação período analisado e da abrangência de um período de 7 anos pós 

crise de 2008, motivou a escolha da a metodologia aplicada por Postali & Nishijima (2010) no 1° 

estágio, utilizando de uma modelo de efeitos fixos para testar a hipótese de que os municípios 

beneficiários das rendas do petróleo foram bem sucedidos em traduzir esses recursos em 

desenvolvimento socioeconômico e no 2° estágio utilizou-se um modelo de diferenças-em-

diferenças (diff-in-diff) com o objetivo de testar a robustez do primeiro modelo, o que também só 

foi possível pela ampliação do período analisado. 

No 1° estágio foi utilizado o Índice Firjam de Desenvolvimento Municipal (IFDM), que varia 

de 0 a 1 e classifica o município em quatro categorias: baixo (de 0 a 0,4), regular (0,4 a 0,6), 

moderado (de 0,6 a 0,8) e alto (0,8 a 1). O painel consistiu de 5.565 municípios ao longo de 11 

anos, compreendidos entre 2005 e 2015. 

O IFDM é obtido a partir da média aritmética simples de três componentes referentes a Saúde, 

Educação e Emprego & Renda. A Tabela 2 detalha a composição desses índices. 
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Tabela 2 – Composição do Índice FIRJAN de Desenvolvimento Municipal - IFDM 

Índice  Composição Fonte 

IFDM - Emprego & Renda Geração de emprego formal Ministério do Trabalho 

 Taxa de formalização do mercado de trabalho  

 Geração de renda  

 Massa salarial real  
  Índice de Gini de desigualdade de renda   

IFDM - Educação Atendimento à educação infantil Ministério da Educação 

 Abandono do ensino fundamental   

 Distorção idade-serie no ensino fundamental  

 Docentes com ensino superior no ensino fundamental  

 Média de horas aula diárias no ensino fundamental  
  Resultado do IDEB no ensino fundamental   

IFDM - Saúde Proporção de atendimento adequado de pré-natal Ministério da Saúde 

 Óbitos por causas mal definidas  

 Óbitos infantis por causas evitáveis  
  Internação sensível à atenção básica   

Fonte: FIRJAN (2018)   
 

Com fins ao atendimento do objetivo do estudo que é verificar se as rendas do petróleo 

causaram impacto na posição do município em relação aos demais e não no valor absoluto do 

índice, a variável independente utilizada foi um índice normalizado, calculado da seguinte forma: 

IFDM_rel'( = 	Ln +,-./01
,-./1

2 

Dessa forma, conforme Postali & Nishijima (2010), o IFDM_rel de um determinado 

município é positivo ou negativo conforme seu índice é maior ou menor que a média de todos os 

municípios naquele ano. Assim, objetiva-se determinar se as receitas provenientes do petróleo 

afetaram a distância do indicador municipal em relação à média nacional.  

A estratégia empírica consistiu na estimação dos seguintes modelos de efeitos fixos: 

3456_78��9 = α + ʄ	�+ β�;<=	�9 + β�>3?>@_;�9 + β�><>�9 + β� 5_A;BC5D�9 + Ɛ�9 (1) 

 

3456_78��9 = α + ʄ	�+ β�;<=>@	�9 + β�>3?>@_;�9 + β�><>�9 + β� 5_A;BC5D�9 + Ɛ�9 (2) 

Onde: 
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• 3456_78��9 é o Índice FIRJAN de Desenvolvimento Municipal relativo para o município 

F no ano G. Os componentes do índice (Saúde, Educação e Emprego & Renda) também 

foram testados separadamente. 

• ;<=	�9 	é o total de rendas (royalties e participações especiais) do petróleo recebidos pelo 

município F no ano G. 

• >3?>@_;�9 é o logaritmo do PIB per capita do município F no ano G.  

• ><>�9 é o logaritmo da população municipal. 

• 5_A;BC5D�9 é uma variável dummy para aqueles municípios que receberam mais de R$ 

1.000,00 per capita em rendas do petróleo. O objetivo é verificar se os maiores 

beneficiários possuem um perfil diferente dos demais.  

• ʄ	� é o efeito fixo do município F, utilizado aqui para controlar características não 

observáveis que permanecem constantes ao longo do tempo. 

• Ɛ�9e um ruído branco. 

A hipótese de identificação desse modelo é que DHƐ�9|;<=	�9J = 0 para a equação 1 e 

DHƐ�9|>3?>@_;�9 	J = 0 para a equação 2, ou seja, para se garantir a consistência do coeficiente 

estimado  não deve existir correlação entre as rendas do petróleo recebidas e as demais variáveis 

não controladas no modelo.  

 Nesse ponto cabem considerações sobre o uso dessa metodologia e que podem ser 

interpretadas como uma violação da necessária condição de exogeneidade, qual seja: de forma 

geral muitos dos municípios que em 2005 (1° ano da amostra) recebiam royalties, já vinham 

recebendo desde os primórdios da exploração offshore no Brasil. Entre esses podemos destacar 

principalmente os municípios fluminenses nos quais as primeiros campos de petróleo na bacia de 

campos foram explorados5. 

Como forma de tratar o efeito pregresso do recebimento de rendas do petróleo, em um 

segundo passo foi estimado um modelo de diferenças-em-diferenças com a finalidade de verificar 

a robustez da estratégia empírica. Identificou-se que 176 municípios não recebiam rendas do 

petróleo no primeiro ano da observação em 2005 e passaram a receber ao longo do período 

compreendido entre 2006 e 2015. Dessa forma o período que antecedeu o recebimento das rendas 

                                                 
5 O primeiro campo a produzir petróleo offshore no brasil foi o de Garoupa em 1974, na bacia de Campos. 
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do petróleo é o período sem tratamento e o período após o início do recebimento do recebimento 

das receitas do petróleo é o período tratado. 

A descoberta, e a posterior produção de petróleo na área adjacente ao município pode ser 

considerado um experimento exógeno as demais características das localidades e alguns autores 

consideram inclusive como um evento aleatório. Cabe mencionar ainda que a descoberta de 

reservas de hidrocarbonetos não é em si garantia da exploração, a viabilidade econômica dos blocos 

exploratórios depende ainda de uma série de fatores geológicos, logísticos e comerciais. 

O modelo foi estimado utilizando-se uma variável dummy – “dummyDD”, a qual assume o 

valor de 1 para o período após o tratamento (ou seja, após o início do recebimento das rendas do 

petróleo) e 0 para o período anterior ao tratamento. A hipótese de identificação do modelo é que 

DHƐ�9|LMNN�55	�9J = 0, isto é HƐ�9|LMNN�55	�9 = 0J = HƐ�9|LMNN�55	�9 = 1J = 0 ou 

H△ Ɛ�9| △ LMNN�55	�9 = 1J = 0. Em palavras, as tendências médias da evolução do IFDM (e 

suas variantes) nos munícipios no período que passam a receber rendas do petróleo (tratados) e o 

no período anterior a esse recebimento (não tratados) não podem diferir que não pelo fato de 

receberem as rendas do petróleo ou não. 

Finalmente, após a descrição das premissas e das vantagens da utilização do modelo diff-

in-diff, segue o modelo utilizado: 

 

3456_78��9 = α + ʄ	�+ β₁;<=>@	�9 + β₂>3?>@_;�9 + β₃><>�9 + β₄ LMNN�55� + Ɛ�9  
 Onde: 

• 3456_78��9 é o Índice FIRJAN de Desenvolvimento Municipal relativo para o município 

F no ano G. Os componentes do índice (Saúde, Educação e Emprego & Renda) também 

foram testados separadamente. 

• ;<=	�9 	é o total de rendas (royalties e participações especiais) do petróleo recebidos pelo 

município F no ano G. 

• >3?>@_;�9 é o logaritmo do PIB per capita do município F no ano G.  

• ><>�9 é o logaritmo da população municipal. 

• LMNN�55 é a qual assume o valor de 1 para o período após o tratamento e 0 para o período 

anterior ao tratamento 
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• ʄ	� é o efeito fixo do município F, utilizado aqui para controlar características não 

observáveis que permanecem constantes ao longo do tempo. 

• GG  é o efeito fixo de tempo, utilizado aqui para controlar características não observáveis 

que variam ao longo do tempo, mas, não entre os municípios. 

• Ɛ�9é um ruído branco. 

 

7. Resultados 

 

As tabelas 3 a 6 apresentam os resultados das estimações para o índice geral e para cada um 

dos seus componentes – Educação, Emprego&Renda e Saúde. As especificações 1 e 3 utilizam 

como variável independente o valor total das rendas do petróleo (royalties + participações 

especiais) ao passo que as especificações 2 e 4 utilizam o valor das rendas do petróleo per capita, 

as especificações 3 e 4 adicionam efeitos fixos de tempo ao modelo. 

No que se refere ao IFDM geral (Tabela 3), observa-se que a abundância dos recursos teve 

impacto negativo no IFDM do município em relação à média nacional. Todas as especificações 

apontam na mesma direção, apesar de pequeno o efeito nas 4 especificações é estatisticamente 

significativo a 1%. 

Importa observar ainda que os grandes beneficiários apresentaram evolução diferenciada no 

seu indicador de desenvolvimento municipal, tendo em vista que a dummy que controla esse efeito 

se mostrou significativa a 1% em todas as especificações.  
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Tabela 3 – Resultados do Modelo de Efeitos Fixos Variável Dependente: IFDM (Geral) 

Especificação 

 1 2 3 4 

     
Royalties -4.51e-10***  -4.32e-10***  

 [1.00e-10]  [9.93e-11]  
Royalties per capita  -3.59e-09***  -3.37e-09*** 

  [8.53e-10]  [0.0030] 
Dummy >= 1000 per capita 0.0729*** 0.0728*** 0.7122*** 0.0711*** 

 [0.0042] [0.042] [0.0042] [0.0042] 
PIB per capita 0.0133*** 0.0132*** 0.0032 0.0030 

 [0.0014] [0.0014] [0.0030] [0.0030] 
População 0.0059*** 0.0057*** -0.0042 -0.0043 

 [0.0017] [0.0017] [0.0031] [0.0031] 
Dummy 2006   0.0048** 0.0048** 

   [0.0023] [0.0023] 
Dummy 2007   0.0099*** 0.0099*** 

   [0.0021] [0.0021] 
Dummy 2008   0.0076*** 0.0076*** 

   [0.0023] [0.0023] 
Dummy 2009   0.0112*** 0.0113*** 

   [0.0024] [0.0024] 
Dummy 2010   0.0122*** 0.0122*** 

   [0.0026] [0.0026] 
Dummy 2011   0.0133*** 0.0133*** 

   [0.0029] [0.0029] 
Dummy 2012   0.0140*** 0.0140*** 

   [0.0031] [0.0031] 
Dummy 2013   0.0155*** 0.0155*** 

   [0.0035] [0.0035] 
Dummy 2014   0.0182*** 0.0182*** 

   [0.0044] [0.0044] 
Dummy 2015   0.0190*** 0.0190*** 

   [0.0044] [0.0044] 
Constante -0.1174*** -0.1157*** -0.0101*** -0.0083*** 
  [0.0192] [0.0191] [0.0343] [0.0343] 
# Observações 59.160 59.160 59.160 59.160 
R-quadrado 0.7446 0.7446 0.7449 0.7448 
# de municípios 5.470 5.470 5.470 5.470 

*** Significativo a 1%, ** Significativo a 5%, * Significativo a 1%   
       Desvio-Padrão entre Colchetes.    

 

No que se refere ao IFDM-Educação (Tabela 4), verifica-se que em todas as especificações testadas 

e ao nível de significância de 1%, o recebimento das rendas do petróleo ocasionou impacto negativo 
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nos municípios. Aqui também se observa que a abundância dos recursos melhorou o IFDM do 

município em relação à média nacional ainda que de forma pequena, o que é medido pela variável 

dummy, as demais variáveis de controle obtiveram os sinais esperados. 

 

Tabela 4 – Resultados do Modelo de Efeitos Fixos Variável Dependente: IFDM Educação 

Modelo de Efeitos Fixos 

 1 2 3 4 

     
Royalties -3.96e-10***  -3.71e-10***  

 [7.09e-11]  [6.97e-11]  
Royalties per capita  -3.30e-09***  -3.04e-09*** 

  [7.14e-10]  [6.94e-10] 
Dummy >= 1000 per capita 0.1078*** 0.1078*** 0,1049*** 0.1049*** 

 [0.0046] [0.0046] [0.0045] [0.0045] 
PIB per capita 0.0164*** 0.0164*** 0.0032** 0.0031** 

 [0.0009] [0.0009] [0.0015] [0.0015] 
População 0.0150*** 0.0148*** 0.0017 0.0016 

 [0.0010] [0.0010] [0.0016] [0.0016] 
Dummy 2006   0.0024 0.0024 

   [0.0025] [0.0025] 
Dummy 2007   0.0145*** 0.0145*** 

   [0.0021] [0.0021] 
Dummy 2008   0.0121*** 0.0121*** 

   [0.0021] [0.0021] 
Dummy 2009   0.0156*** 0.0157*** 

   [0.0021] [0.0021] 
Dummy 2010   0.0177*** 0.0177*** 

   [0.0022] [0.0022] 
Dummy 2011   0.0198*** 0.0199*** 

   [0.0023] [0.0023] 
Dummy 2012   0.0197*** 0.0197*** 

   [0.0024] [0.0024] 
Dummy 2013   0.0213*** 0.0213*** 

   [0.0026] [0.0026] 
Dummy 2014   0.0220*** 0.0219*** 

   [0.0027] [0.0027] 
Dummy 2015   0.0230*** 0.0230*** 

   [0.0028] [0.0028] 
Constante 0.2169*** -0.2155*** -0.0772*** -0.0758*** 
  [0.0120] [0.120] [0.018] [0.018] 
# Observações 59.160 59.160 59.160 59.160 
R-quadrado 0.8748 0.8748 0.8752 0.8752 
# de municípios 5.468 5.468 5.468 5.468 

*** Significativo a 1%, ** Significativo a 5%, * Significativo a 1%   
       Desvio-Padrão entre Colchetes.    
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No que se refere ao indicador de Emprego&Renda (Tabela 5) o recebimento de recursos de 

petróleo, apesar de ter sinal positivo, não se mostrou estatisticamente significativo. As demais 

variáveis de apresentaram os sinais esperados, importa destacar ainda que a abundância de 

recursos, medida pela dummy, também não é estatisticamente significativa. 
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Tabela 5 – Resultados do Modelo de Efeitos Fixos Variável Dependente: IFDM 

Emprego&Renda 

Modelo de Efeitos Fixos 

 1 2 3 4 

     
Royalties 4.79e-11  6.11e-12  

 [7.66e-11]  [7.45e-11]  
Royalties per capita  4.27e-10  -8.52e-13 

  [7.44e-10]  [7.10e-10] 
Dummy >= 1000 per capita -0.0078 -0.00782 -0.0012 -0.0012 

 [0.0054] [0.0054] [0.0054] [0.0054] 
PIB per capita 0.0197*** 0.0197*** 0.0485*** 0.0485*** 

 [0.0017] [0.0017] [0.0038] [0.0038] 
População 0.0102*** 0.0102*** 0.0390*** 0.0390*** 

 [0.0019] [0.0019] [0.0040] [0.0039] 
Dummy 2006   0.0033 0.0033 

   [0.0034] [0.0034] 
Dummy 2007   -0.0028 -0.0028 

   [0.0035] [0.0035] 
Dummy 2008   -0.0186*** -0.0186*** 

   [0.0040] [0.0040] 
Dummy 2009   -0.1056** -0.1056** 

   [0.0038] [0.0038] 
Dummy 2010   -0.0232*** -0.0232*** 

   [0.0041] [0.0041] 
Dummy 2011   -0.0315*** -0.0315*** 

   [0.0045] [0.0045] 
Dummy 2012   -0.0321*** -0.0321*** 

   [0.0046] [0.0046] 
Dummy 2013   -0.0374*** -0.0374*** 

   [0.0050] [0.0050] 
Dummy 2014   -0.0336*** -0.0336*** 

   [0.0053] [0.0053] 
Dummy 2015   -0.0406*** -0.0406*** 

   [0.0056] [0.0056] 
Constante -0,1798*** -0,1799*** -0.4960*** -0.4961*** 
  [0.2203] [0.2200] [0.0440] [0.0441] 
# Observações 59.536 59.536 59.536 59.160 
R-quadrado 0.6843 0.6843 0.6852 0.6852 
# de municípios 5.471 5.471 5.471 5.471 

*** Significativo a 1%, ** Significativo a 5%, * Significativo a 1%  
      Desvio-Padrão entre Colchetes.    

 

O indicador de saúde (Tabela 6) se comporta de forma similar ao de educação e em todas as 

especificações testadas os municípios beneficiários desses recursos apresentaram evolução do 
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indicador inferior à média nacional, ou seja, o impacto dos recursos do petróleo foi negativo. 

Novamente o comportamento das demais variáveis ocorreu como esperado. 
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Tabela 6 – Resultados do Modelo de Efeitos Fixos Variável Dependente: IFDM Saúde 

Modelo de Efeitos Fixos 

 1 2 3 4 

     
Royalties -4.60e-10***  -4.09e-10***  

 [1.03e-10]  [1.02e-10]  
Royalties per capita  -3.65e-09***  -3.12e-09*** 

  [9.97e-10]  [9.67e-10] 

Dummy >= 1000 per capita 0.0774*** 0.0774*** 0.0708*** 0.0707*** 

 [0.0055] [0.0055] [0.0055] [0.0055] 

PIB per capita 0.0277*** 0.0276*** -0.0011 -0.0012 

 [0.0015] [0.0015] [0.0026] [0.0026] 

População 0.0278*** 0.0276*** -0.0011 -0.0013 

 [0.0017] [0.0017] [0.0027] [0.0027] 

Dummy 2006   0.0071* 0.0071* 

   [0.0037] [0.0037] 

Dummy 2007   0.0182*** 0.0182*** 

   [0.0034] [0.0034] 

Dummy 2008   0.0251*** 0.0251*** 

   [0.0034] [0.0034] 

Dummy 2009   0.0299*** 0.0299*** 

   [0.0034] [0.0034] 

Dummy 2010   0.0331*** 0.0332*** 

   [0.0035] [0.0034] 

Dummy 2011   0.0371*** 0.0371*** 

   [0.0371] [0.0372] 

Dummy 2012   0.0404*** 0.0404*** 

   [0.0039] [0.0039] 

Dummy 2013   0.0430*** 0.0431*** 

   [0.0042] [0.0042] 

Dummy 2014   0.0455*** 0.0455*** 

   [0.0044] [0.0044] 

Dummy 2015   0.0483*** 0.0483*** 

   [0.0046] [0.0046] 

Constante -0.3756*** -0.3739 -0.0666** -0.0648** 

  [0.0198] [0.0198] [0.0300] [0.0299] 

# Observações 59.536 59.536 60.169 60.169 

R-quadrado 0.8071 0.8071 0.8079 0.8079 

# de municípios 5.471 5.471 5.471 5.471 

*** Significativo a 1%, ** Significativo a 5%, * Significativo a 1%  
       Desvio-Padrão entre Colchetes.    
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A Tabela 7 apresenta os resultados da regressão do modelo de Diferenças-em-Diferenças 

para o índice IFDM-FIRJAN e seus componentes (Educação, Emprego&Renda e Saúde). Os 

resultados estão em linha com aqueles obtidos no modelo de efeitos fixos, para o IFDM (geral) a 

Dummy Diff-in-Diff é estatisticamente significativa a 5% o que indica o impacto negativo para os 

municípios que passam a receber as rendas do petróleo e dessa forma a evolução do indicador em 

relação à média nacional piora, esse efeito é ainda significativo a 1% para o componente do índice 

relacionado a Educação e não é significativo para os componentes Emprego & Renda e Saúde. 

Importa destacar ainda que a variável Royalties per capita apresentou coeficientes negativos nas 

quatro regressões, ainda que, para o componente Emprego & Renda não tenha sido estatisticamente 

significativo. 
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Tabela 7 – Resultados do Modelo de Diferenças-em-Diferenças Variável Dependente: IFDM/ 

IFDM Educação/ IFDM Emprego&Renda/ IFDM Saúde 

Modelo de Efeitos Fixos 

 IFDM IFDM Educação IFDM Emp&Renda IFDM Saúde 

     
Dummy Diff-in-Diff 0.0168** 0.0671*** -0.0021 0.0091 

 [0.0080] [0.0087] [0.0096] [0.0097] 

Royalties per capita -3.23e-09*** -2.90e-09*** -3.21e-13 -2.96e-09** 

 [8.22e-10] [6.66e-10] [7.10e-10] [9.39e-10] 

PIB per capita 0.0027 0.0028* 0.0485*** -0.0016 

 [0.0029] [0.0015] [0.0038] [0.0026] 

População -0.0049 0.0009 0.0390*** -0.0019 

 [0.0031] [0.0016] [0.0039] [0.0027] 

Dummy 2006 0.0050** 0.0026 0.0033 0.0073** 

 [0.0023] [0.0026] [0.0034] [0.0037] 

Dummy 2007 0.0101*** 0.0139*** -0.0028 0.0185*** 

 [0.0022] [0.0022] [0.0036] [0.0034] 

Dummy 2008 0.0111*** 0.0163*** -0.0187*** 0.0287*** 

 [0.0023] [0.0021] [0.0040] [0.0034] 

Dummy 2009 0.0141*** 0.0189*** -0.0105** 0.0329*** 

 [0.0024] [0.0021] [0.003] [0.0034] 

Dummy 2010 0.0152*** 0.0210*** -0.0232*** 0.0362*** 

 [0.0026] [0.0022] [0.0041] [0.0035] 

Dummy 2011 0.0162*** 0.0228*** -0.0315*** 0.0401*** 

 [0.0029] [0.0023] [0.0045] [0.0037] 

Dummy 2012 0.0174*** 0.0234*** -0.0321*** 0.0439*** 

 [0.0031] [0.0024] [0.0046] [0.0039] 

Dummy 2013 0.0193*** 0.0255*** -0.0374*** 0.0470*** 

 [0.0035] [0.0026] [0.0050] [0.0042] 

Dummy 2014 0.0219*** 0.0260*** -0.0336*** 0.0494*** 

 [0.0044] [0.0027] [0.0053] [0.0044] 

Dummy 2015 0.0228*** 0.0270*** -0.0406*** 0.0522 

 [0.0045] [0.0028] [0.0056] [0.0046] 

Constante 0.0053 -0.0574*** -0.4962*** -0.0510 

  [0.0341] [0.0178] [0.0439] [0.0299] 

# Observações 59.160 59.788 59.536 60.169 

R-quadrado 0.7431 0.8721 0.6852 0.8071 

*** Significativo a 1%, ** Significativo a 5%, * Significativo a 1%   
       Desvio-Padrão entre Colchetes.    
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8. Conclusão 

 

 O desenvolvimento na nova fronteira exploratória do petróleo no Brasil resultou em 

aumento expressivo na produção e consequentemente dos recursos destinados aos municípios nos 

quais o petróleo é produzido. O que ampliou as possibilidades de uso desses recursos no 

desenvolvimento econômico e social dessas localidades. O objetivo desse trabalho foi retormar e 

ampliar a discussão de Postali & Nishijima (2010) acrescentando uma modelagem de Diferenças-

em-Diferenças de forma a aumentar a robustez das conclusões. 

 Os resultados obtidos mostram de forma consistente que o advento das rendas do petróleo 

impacta negativamente o desempenho desses municípios em relação a média nacional. Quanto se 

trata do componente Educação do IFDM, a consistência dos resultados sugere a necessidade de 

uma nova abordagem no emprego desse recursos com foco na eficiencia e na gestão dos resultados 

e isso é especialmente perverso quando se considera o conceito de poupança genuína e por 

consequência a importancia da eficiência dos gastos em educação na sustentabilidade e na justiça 

intergeracional da produção do petróleo. 

 Importante ressaltar que esses resultados estão em linha com estudos anteriores, 

considerando inclusive abordagens diversas para a mensuração da eficiência governamental na 

aplicação dos recursos preveniente das atividades de exploração de petróleo. As conclusões desses 

estudo colocam em dúvida o atual arcabouço regulatório do emprego das rendas do petróleo. Não 

é possível identificar qualquer avanço e a legislação atual não é capaz de fomentar o 

desenvolvimento social e pavimentar o caminho para as futuras gerações. 

 Um painel mais longo (2005 – 2015) do que aquele apresentado por Postali & Nishijima 

(2010) mostrou a prevalência de efeitos adversos para os municipios o que pode ser decorrente da 

incerteza ocasionada pela flutuação do preço do petróleo e pela consequente variação das rendas 

atribuidas aos municipios ou pelo aumento da pressão sobre os serviços públicos decorrentes dos 

fluxos migratórios sem esquecer as fontes de ineficiência discutidas anteriormente: o rent-seeking 

e o flypaper effect, que podem ter contribuído para esse resultado, ainda que estudo não possa 

distinguir a prevalência de qualquer uma dessa fontes de ineficiências. 
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 Uma abordagem regulatória mais específica em relação a realidade individual de cada 

município acompanhada de um processo de fiscalização mais robusto podem ser prescrições de 

política adequadas, considerando que o marco regulatório atual se mostrou ineficiente. A 

necessidade de se legar as gerações futuras oportunidades de consumo no mínimo iguais a que 

geração atual obteve passa necessariamente por uma aplicação adequada desses recursos em capital 

reprodutível.  

 Futuras pesquisas podem abordar de forma mais sistemática a pergunta: onde foram 

empregados esses recursos? E se os mesmos não estão sendo empregados de forma correta, outras 

investigações poderiam abordar qual seria a forma adequada de gastar/investir esses recursos tendo 

em vista a realidade social brasileira. 
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