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Acredito apenas quando reforça a minha crença: Reação de eleitores a choques de 

petróleo e gás 

 

RESUMO: Ao contrário do que o senso comum pode supor, a chegada de rendas não 

antecipadas provenientes da exploração de recursos naturais é frequentemente associada 

à exploração predatória, à implantação de regimes autocráticos, à devastação ambiental e 

ao baixo crescimento econômico. Um dos pressupostos é que receitas decorrentes da 

exploração de recursos naturais, ao aliviar a fatia de impostos cobrados para financiar o 

governo, diminuem a pressão social para maior responsabilização e controle sobre os 

políticos. Ainda que a chegada dessas rendas não seja objeto de predação pelos políticos, 

pode existir incongruência de preferências entre agentes públicos e eleitores sobre como 

tais rendas deveriam ser alocadas. Esta pesquisa tem como objetivo analisar o 

comportamento de eleitores em ambientes que sofreram choques de receitas provenientes 

de recursos naturais. Será que eleitores são ignorantes a respeito do recebimento de rendas 

extraordinárias? E, uma vez que saibam sobre a existência dessas receitas, suas 

preferências na utilização desses recursos e percepção da qualidade de políticas públicas 

seriam alteradas? A pesquisa empírica envolveu a aplicação de questionários em duas 

rodadas, com eleitores de municípios situados em diferentes faixas de recebimento de 

royalties do petróleo no Rio de Janeiro. Durante a aplicação da segunda rodada de 

questionários, foi realizado um experimento com o objetivo de investigar como o choque 

de novas informações sobre rendas do petróleo e gás e do resultado de políticas sociais 

afetam o comportamento eleitoral. Os resultados encontrados na primeira etapa empírica 

da pesquisa revelaram uma associação negativa entre ser produtor do petróleo e 

satisficação com os serviços públicos. Outrossim, os dados também revelaram que a 

maioria dos eleitores são minimamente informados sobre a presença de rendas do petróleo 

no seu município. Por outro lado, os resultados do experimento parecem indicar que o 

efeito do tratamento esteve condicionado pelas informações prévias sobre royalties dos 

entrevistados. Igualmente, os dados apontaram que os respondentes possuem percepções 

de desempenho dos políticos e dos serviços públicos bastante cristalizadas, as quais não 

foram consistentemente alteradas pelas manipulações do nosso desenho experimental.  

Nossa interpretação aponta para uma possível atualização das expectativas dos eleitores 

com os serviços públicos na presença dos royalties. Entretanto, quanto maior a 

sofisticação do eleitor, menor a susceptibilidade de alteração de suas avaliações diante de 

novas informações.  

 

Palavras-chaves: maldição dos recursos naturais; petróleo e gás; comportamento de 

eleitores; informação.  



 
 

  

I believe only when it reinforces my belief: Reaction of voters to oil and gas shocks 

 

ABSTRACT: Contrariwise to what common sense may suppose, the influx of non-

anticipated revenues originated from the exploration of natural resources is often 

associated to predatory exploitation, establishment of dictatorial regimes, environmental 

devastation and low economic growth. One of the assumptions is that revenues resulting 

from the exploration of natural resources, by easing the share of taxes collected to finance 

the government, also lessen the social pressure for greater accountability from politicians 

and control over them. Even though the influx of these revenues may not be the object of 

plunder by the politicians, there may be a lack of concurrence between the public agents 

and the voters about how such revenues should be allocated. This research has the 

objective of analyzing voters’ behavior in environments that were subject to shocks of 

revenues deriving from natural resources. Would it be the case that voters are ignorant of 

the receiving of extraordinary revenues? In addition, once cognizant about the existence 

of these revenues, would their preferences on the utilization of these resources and their 

perception about the quality of public policies be altered? The empirical research involved 

the answering of questionnaires in two rounds, with voters from municipalities located in 

different bands of receipt of oil royalties in Rio de Janeiro. During the distribution of the 

second round of questionnaires, an experiment was carried out aiming at investigating 

how new information about oil and gas revenues and the result of social policies influence 

the electoral behavior. The results found in the first empirical stage of the research 

revealed a negative association between being an oil producer and satisfaction with public 

services. The data also revealed that most part of the voters are minimally informed about 

the existence of oil revenues in their municipality. On the other hand, the results of the 

experiment seem to suggest that the effect was conditioned by the respondents’ previous 

knowledge about royalties. Likewise, the data pointed to the fact that the respondents 

have very crystallized perceptions about politicians’ performance and public services, 

perceptions that were not consistently altered by the manipulations of our experimental 

design. Our interpretation points to a possible updating of voters’ expectations regarding 

public services in the existence of royalties. However, the greater the voters’ 

sophistication the less their susceptibility for altering their assessment in the face of new 

information. 

 

Keywords: curse of natural resources; Oil and Gas; behavior of voters; information.  
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Acredito apenas quando reforça a minha crença: Reação de eleitores a choques de 

petróleo e gás 

 

1. Introdução 

Imagine, por exemplo, que o bairro onde você mora apresentou nos últimos anos 

melhoras substanciais das condições de segurança, infraestrutura e transporte, levando 

você a forjar uma avaliação muito positiva do seu governante municipal. Mas, ao mesmo 

tempo, você recebe uma nova informação de que o Tribunal de Contas do Município 

(TCM) rejeitou as contas do prefeito sob a alegação de corrupção. Deve você levar em 

consideração essa nova informação fornecida pelo TCM em detrimento daquela que 

recolheu diretamente da sua observação cotidiana? Dilemas dessa natureza se verificam 

quando novas informações contradizem crenças prévias das pessoas, podendo muitas 

vezes levá-las a desconsiderar essas novas informações, impedindo que façam updates 

nas suas crenças.  

Projete, por outro lado, uma situação oposta, em que você não observou nenhuma 

melhoria substancial na qualidade da prestação dos serviços públicos no seu município e 

recebe a informação, de uma fonte externa, de que seu município vem sendo beneficiado 

por vultuosos volumes de receitas não antecipadas provenientes da exploração de petróleo 

e gás. Um outro eleitor, também residente do seu município, já tinha alguma noção sobre 

tais receitas e também recebe essa nova informação. Como você e esse outro eleitor 

tendem a processar  essas novas informações? 

Pense agora, na situação em que você é o prefeito de um município que passou a 

ser fortemente beneficiado com as receitas da exploração de petróleo e gás. Diante da 

expectativa da implementação de políticas públicas virtuosas, a sua sobrevivência política 

e eleitoral, e de seus sucessores, estaria praticamente garantida. A chegada de rendas não 

antecipadas provenientes de recursos naturais seria o equivalente a esse governante 

ganhar na loteria, pois, dispondo de novos recursos, ele poderia implementar uma série 

de políticas públicas que gerariam melhorias do bem-estar dos cidadãos e 

proporcionariam desenvolvimento econômico.  

No entanto, a existência de novas rendas provenientes de recursos naturais em 

determinado território nem sempre significa a garantia de desenvolvimento econômico e 

social, podendo inclusive gerar consequências negativas. 

Essas rendas são frequentemente associadas à exploração predatória, à 

implantação de regimes autocráticos, à devastação ambiental e ao baixo crescimento 
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econômico – teoria que ficou conhecida como a maldição dos recursos naturais, referindo-

se mesmo a uma “maldição” que os recursos naturais trariam para o ambiente 

institucional, econômico, político e social (Atkinson & Hamilton, 2003; Beblawi, 1987; 

Caselli & Michaels, 2009; Gylfason, 2001; Huntington, 1991; Luciani, 1987; Mahdavi, 

1970; Mikesell, 1997; Ross, 2001; 2009; Gylfason, 2001; Sachs & Warner, 1995; Stijns, 

2000). 

Entre os argumentos daqueles que são favoráveis a essa teoria, um deles repousa 

sobre o pressuposto de que receitas decorrentes da exploração de recursos naturais 

aliviam a fatia de impostos cobrados para financiar o governo, diminuindo a pressão 

social para maior responsabilização e controle sobre a utilização dessas receitas (Atkinson 

& Hamilton, 2003; Beblawi, 1987; Gylfason, 2001; Luciani, 1987; Mahdavi, 1970; 

Mikesell, 1997).  

Por outro lado, outros pesquisadores encontraram resultados que contradizem a 

existência de uma maldição por trás da exploração de recursos naturais. Alguns deles 

identificaram, inclusive, um relacionamento positivo entre choques de recursos naturais 

e fortalecimento das instituições democráticas (Dunning, 2008; Haber & Menaldo, 2011; 

Herb, 2005), ou ainda, efeitos positivos na relação entre recebimento de rendas do 

petróleo e desenvolvimento econômico (Cavalcanti, Da Mata e Toscani, 2014).  

Monteiro e Ferraz (2012) analisaram o impacto dos royalties do petróleo sobre a 

permanência no poder de prefeitos com baixo desempenho político, entre as eleições 

brasileiras de 1996 a 2008. Os dados analisados mostram que os choques de rendas de 

petróleo tiveram efeitos sobre a reeleição de prefeitos apenas nas eleições subsequentes à 

chegada dessas rendas. Essas vantagens, entretanto, desapareceram no médio prazo. Os 

resultados apontam para a existência de certo nível de accountability eleitoral. Apesar 

dos vultuosos volumes de recursos presentes nos orçamentos públicos municipais, e dada 

a menor necessidade de tributar os cidadãos, eleitores não mantiveram o apoio a políticos 

que apresentaram baixo desempenho, a despeito das possibilidades de ganhos diretos pela 

abundância dos recursos naturais. 

Mesmo que a chegada de novas rendas provenientes da exploração de recursos 

naturais não seja objeto de predação pelos políticos, pode existir incongruência de 

preferências entre agentes públicos e eleitores sobre como tais rendas deveriam ser 

alocadas. Entende-se o advento de recursos provenientes da exploração de petróleo e gás 

como um choque exógeno que afeta não apenas o cálculo político dos administradores 
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públicos municipais, mas também as expectativas dos eleitores sobre tipo, quantidade e 

qualidade das políticas públicas a ser implementadas por esses governantes.  

Assim, esta pesquisa tem três objetivos complementares. O primeiro deles é 

analisar até que ponto a presença das rendas provenientes da exploração de petróleo e gás 

é percebida pelos eleitores. O segundo é investigar como a existência dessas rendas afeta 

a avaliação dos eleitores em relação à satisfação com o governo e os respectivos serviços 

prestados. O terceiro é contribuir para o entendimento do microfundamento da teoria da 

maldição dos recursos naturais, o qual assume que impostos são mais efetivos em motivar 

a participação política e o controle sobre o governo.  

Afinal, os eleitores são ignorantes a respeito do recebimento de rendas 

petrolíferas? E, uma vez que saibam sobre a existência dessas receitas, suas preferências 

em termos de utilização desses recursos e percepção da qualidade das políticas públicas 

são alteradas? 

O processo de representação política requer certa confluência entre as preferências 

de eleitores, por um lado, e representantes eleitos, por outro, no sentido de que os últimos 

precisam agir de forma congruente com as motivações e aspirações dos primeiros. Desse 

modo, utilizamos o conceito de representação política proposto por Eulau e Karps (1977), 

que associa a representação à responsividade, e mais especificamente à interação entre 

representantes e representados no que se refere à entrega de políticas públicas (policy 

responsiveness).  

A presente pesquisa se justifica, em primeiro lugar, pela existência de uma 

explicação alternativa de que windfalls não prejudicam a vontade de ação do cidadão, 

mas sua capacidade de fazê-lo, dada a baixa disponibilidade de informação e/ou a sua não 

divulgação pelos governantes (Paler, 2013; Ross, 2012).  

Esse argumento se alinha a uma série de resultados encontrados em pesquisas 

experimentais de que o comportamento do eleitor é maleável; e evidenciando que a 

disponibilização de informação sobre o desempenho político melhora a accountability 

eleitoral.  

Estudos recentes feitos por Chong, De La O, Karlan e Wanthekron (2010) e 

Banerjee, Green, Green e Pande (2010) têm revelado que os eleitores possuem 

mecanismos bastante sofisticados para processar informações a respeito do desempenho 

político de seus governantes. Essa afirmação se aplica até mesmo nos casos de população 

pobre de países subdesenvolvidos (Chong et al., 2010). 
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Ferraz e Finan (2008) investigaram os efeitos da divulgação de informações sobre 

corrupção no apoio eleitoral. Os resultados encontrados pelos autores revelam que a 

disponibilização dessas informações exerceu um impacto significativo no desempenho 

eleitoral de incumbentes, e que esses efeitos são potencializados quando os resultados das 

auditorias são disponibilizados pela mídia local (rádios).  

Por outro lado, Pereira e Melo (2015) demonstram que, mesmo obtendo 

informação (através de rádio e TV) sobre potenciais condutas desviantes de governantes, 

eleitores podem reeleger políticos corruptos quando a oferta de bens públicos é alta. Os 

autores argumentam que o impacto de novas informações sobre corrupção nos eleitores é 

condicionado pelo nível de informação dos recipientes. Eleitores com alto nível de 

informação (i.e., mais sofisticados) são mais suscetíveis a vieses informacionais e, 

portanto, apresentam menores chances de alterar suas crenças anteriores (“priors”). Em 

contraste, indivíduos com níveis menores de informação política (menos sofisticados) são 

mais suscetíveis a responder a novas informações. Ou seja, eleitores informados tendem 

a punir comportamentos desviantes dos políticos, mas suas respostas não são lineares, 

pois dependem de seu grau de sofisticação. 

Também em pesquisa com design experimental, Paler (2012; 2013) não aceita a 

hipótese de que o mau uso de recursos públicos provoca diferentes reações em termos de 

monitoramento e sanções políticas quando os cidadãos pagam impostos.  

Assim, esse conjunto de estudos passa a questionar os principais corolários que 

até recentemente eram tidos como verdades absolutas. Portanto, lança oportunidades para 

novas agendas de pesquisas, quer sejam no sentido de implementar experimentos sobre 

outros contextos ou, quer para pesquisar questões ainda não investigadas.  

A segunda justificativa se refere ao crescimento da discussão sobre a distribuição 

dos royalties pela exploração de petróleo e gás no Brasil. Esse fato, além de ratificar a 

importância do tema na agenda política e econômica do país, também é percebido como 

um choque de informação, dado o envolvimento político e as proporções que tomaram 

nos últimos anos a disputa por essas rendas.  

O debate sobre petróleo e gás ganhou visibilidade e importância especialmente 

após as descobertas de grandes volumes em camadas do pré-sal na Bacia de Santos e no 

Campo do Tupi (na plataforma continental brasileira, junto à costa dos estados do Rio de 

Janeiro e São Paulo). A partir desse momento iniciou-se um período de intensa euforia 

em torno das estimativas de produção de petróleo no Brasil. Somado ao clima de 

entusiasmo, inaugurou-se um debate acalorado, capitaneado pelo então presidente da 
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República, Luiz Inácio Lula da Silva, de que esses recursos pertenciam a toda nação 

brasileira e que representavam um trunfo estratégico para o futuro do país, dando margem 

a entender que os contratos e distribuição das rendas do petróleo da camada do pré-sal 

seguiriam um regime diferente do que estava em vigor. 

Assim, em agosto de 2009, o governo anunciou quatro projetos de lei que haviam 

sido enviados ao Congresso Nacional para serem votados em regime de urgência, dentre 

os quais um deles instituía o regime de partilha de produção para as áreas do pré-sal e 

demais áreas consideradas estratégicas (Lucas, 2013). Esses projetos de lei foram objeto 

de emendas parlamentares que, por sua vez, foram responsáveis por alterar os contornos 

originais da proposta do governo federal. Em síntese, se aprovadas, remodelariam a 

distribuição dos royalties de áreas já licitadas pelo regime de concessões e passariam a 

contemplar também estados e municípios não produtores, os quais até o momento não 

eram beneficiados com as receitas da exploração de petróleo e gás no país.  

A tramitação desses projetos de lei gerou disputas e acirrou os ânimos de 

governadores, prefeitos e eleitores. Há notícia de pelo menos duas manifestações – nas 

cidades de Campos dos Goytacazes e Rio de Janeiro. Em 26 de novembro de 2012, na 

capital fluminense, cerca de 200 mil pessoas com os rostos pintados com as cores da 

bandeira do estado participaram da passeata “Veta, Dilma”. A manifestação gerou intensa 

mobilização no estado; a maior parte dos manifestantes haviam chegado à capital em 

caravanas oriundas de cidades produtoras de petróleo do interior do estado (Melo, 2012). 

Em Campos dos Goytacazes, a manifestação foi elaborada pela Organização dos 

Municípios Produtores de Petróleo (Ompetro), em março de 2013.  

No cenário com as emendas da Câmara e do Senado aprovadas, os estados do Rio 

de Janeiro e Espírito Santo teriam suas receitas advindas dos royalties e das participações 

especiais drasticamente reduzidas. E assim, a preocupação com o assunto extrapolou o 

debate parlamentar e alcançou a sociedade civil. “A insatisfação popular culminou com 

a participação de 100 mil pessoas em uma passeata em defesa do estado do Rio de Janeiro 

em 2010” (Farias, 2011, p. 43).  

Logo, dada a intensa movimentação – incluindo as esferas governamental, 

parlamentar, judicial e popular – envolvendo a temática de repartição das receitas dos 

royalties no Brasil, acredita-se que os acontecimentos acima narrados forneceram um 

choque informacional e acerbaram a importância dos debates acerca dessas receitas. Esses 

fatos ajudam a reforçar a importância da discussão do objeto sob investigação na presente 

pesquisa.  
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A pesquisa empírica foi dividida em duas etapas. A primeira delas envolveu a 

aplicação de 900 questionários com moradores de diferentes municípios do estado do Rio 

de Janeiro produtores e não produtores de petróleo e gás. Essa etapa correspondeu a uma 

fase preliminar da pesquisa e teve como objetivo entender como os eleitores habitantes 

de municípios situados entre diferentes faixas de recebimento de royalties estavam mais 

ou menos informados sobre a existência dessas receitas. Além disso, foi examinado até 

que ponto as políticas públicas implementadas pelos prefeitos com as rendas da 

exploração de petróleo e gás eram consistentes com a expectativa dos eleitores. 

A segunda etapa envolveu a realização de um experimento de campo em três 

cidades produtoras de petróleo, também no estado do Rio de Janeiro, em abril de 2018. 

Essa etapa teve como objetivo analisar como os eleitores processam as informações sobre 

o desempenho dos prefeitos e as receitas de royalties e de que forma a disponibilização 

desse tipo de informação pode impactar na accountability e no comportamento eleitoral. 

O desenho do experimento nos permitiu investigar como os grupos de tratamento e 

controle reagiram ao recebimento de informações sobre as receitas municipais. O grupo 

de tratamento na condição de receitas municipais foi informado sobre a média dos valores 

recebidos por rendas de petróleo nos últimos anos e o percentual que essa receita 

representou para o orçamento municipal. O grupo de controle nessa condição recebeu 

informações mais genéricas, bem como informação sobre a receita média do município 

nos últimos anos. Ressalta-se que, no momento da realização do experimento, o estado 

do Rio de Janeiro e, mais especificamente, os municípios investigados passavam por um 

momento de queda nas rendas do petróleo, fato que pode em alguma medida ter afetado 

parte dos nossos resultados, uma que esse é também foi amplamente noticiado pela mídia, 

e muito provavelmente, reforçado no discurso dos políticos.  

Este trabalho está dividido em quatros partes além desta introdução. Na próxima 

seção discute-se as perguntas da pesquisa à luz da teoria existente e as hipóteses a serem 

investigadas. A seção três expõe como se dá a distribuição de royalties pela produção de 

petróleo e gás no contexto brasileiro. Na seção seguinte apresenta-se brevemente como 

as questões da pesquisa foram analisadas em termos metodológicos. O desenho para o 

experimento é proposto nessa mesma seção, bem como a metodologia utilizada para 

verificação dos resultados do survey. Na seção cinco são apresentados os resultados e as 

respectivas implicações teóricas. E encerramos com as considerações finais na seção seis.   
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2. Economia política da exploração de petróleo e gás: estabelecendo um quadro 

conceitual 

No decorrer dessa seção apresentaremos as teorias que contribuem para as 

questões de pesquisa que motivam este trabalho. O objetivo é identificar o estado da arte 

da literatura, situar e salientar a importância da necessidade de investigações adicionais.  

Ao longo deste capítulo iremos discorrer desde as abordagens seminais das 

teorizações sobre os efeitos da exploração de recursos naturais para os ambientes 

institucionais e econômicos dos territórios até chegarmos às análises mais recentes, com 

a utilização de tratamentos metodológicos quase-experimentais ou experimentais. 

Veremos que os estudos começam a partir da observação de casos isolados, 

posteriormente começam a abranger a comparação entre países, passando a incorporar 

também as análises de unidades subnacionais, até chegar à análise do indivíduo. 

Adicionalmente também apresentamos abordagens teóricas complementares e 

especialmente relacionadas à análise de determinantes no comportamento de eleitores. 

Nesse sentido, a importância da informação política é salientada e são apresentados 

alguns conjuntos de trabalhos dedicados a investigar os efeitos da informação no 

comportamento eleitoral. Fechamos este capítulo apresentando as hipóteses a serem 

investigadas na pesquisa. 

 

2.1 Quais são as principais reivindicações da teoria da maldição dos recursos 

naturais? 

Rendas de petróleo alteram o comportamento de eleitores? Eleitores bem 

informados podem melhorar a governança das rendas de recursos naturais? Respostas 

indiretas a essas perguntas surgem a partir de um amplo conjunto de teorias, as quais 

contemplam desde aspectos políticos, econômicos e institucionais, a explicações 

baseadas em estudos experimentais com foco no comportamento de eleitores e políticos.  

Dentro dessa literatura, tem destaque a teoria relacionada à maldição dos recursos 

naturais, cujo principal pressuposto é o de que os recursos naturais tendem a gerar 

resultados de predação e instabilidade política, que podem se traduzir em políticos 

“irresponsabilizados”, declínio de outras atividades econômicas, perdas na governança de 

impostos, baixo crescimento econômico e até casos mais extremos que conduzem a 

guerras civis, prejudicam democracia, ou mesmo impedem transições democráticas 

(Atkinson & Hamilton, 2003; Beblawi, 1987; Caselli & Michaels, 2009; Cordy, 1984; 
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Corden & Neary, 1982; Gylfason, 2001; Huntington, 1991; Luciani, 1987; Mahdavi, 

1970; Mikesell, 1997; Ross, 2001; 2009; Sachs & Warner, 1995).  

É possível distinguir três fases nessa teoria sobre os mecanismos causais capazes 

de explicar o surgimento da maldição dos recursos naturais. A primeira fase, marcada 

pela teoria dos Estados Rentistas, surge por volta dos anos 1970 em virtude do aumento 

da importância dos países árabes na produção de petróleo. Os mecanismos propostos por 

essa teoria dizem respeito ao relacionamento entre receitas da exploração de recursos 

naturais e regime político (Beblawi, 1987; Luciani, 1987; Mahdavi, 1970). A segunda 

fase ocorre durante nos anos 1980 e 1990, proveniente de um conjunto de explicações 

econômicas, e o principal mecanismo analisado é geralmente chamado de “doença 

holandesa” (Corden, 1984; Corden & Neary, 1982; Mikesell, 1997). A terceira fase dos 

estudos é observada por volta dos anos 2000, em que são aplicados vários modelos 

derivados da teoria dos Estados Rentistas e que envolvem a análise de mecanismos mais 

específicos relacionados a economia política, incluindo análise do impacto de rendas da 

exploração de recursos naturais ora em perspectiva macro, ora aplicadas no nível 

individual (Caselli & Cunningham, 2009).  

A definição de Estados como rentistas depende da medida em que os recursos 

provenientes da exploração de um dado recurso natural fornecem a base fiscal para o seu 

financiamento (Herb, 2005). Mahdavi (1970) define renterismo como uma economia que 

depende substancialmente de aluguéis externos pagos pela exploração de recursos 

naturais. Segundo o autor, rendas externas, quando substanciais, podem sustentar a 

economia independentemente da força do setor produtivo doméstico (Mahdavi, 1970). 

Segundo essa literatura, em Estados Rentistas poucos se envolvem na produção 

direta das rendas provenientes da exploração dos recursos naturais, sendo a maior parte 

da população envolvida apenas na distribuição ou na utilização dos “aluguéis” pagos pela 

exploração da atividade. Além disso, o governo é o principal beneficiário direto dessa 

renda, e, sob o controle de poucos, a apropriação dessas receitas pelo próprio governo ou 

pela elite fica mais fácil. Outrossim, a falta de necessidade de tributar os cidadãos cria um 

contrato social em que estes passam a demandar menos representação e responsabilização 

políticas (Beblawi, 1987; Mahdavi, 1970).  

A principal reivindicação da teoria dos estados rentistas baseia-se no postulado de 

que rendas provenientes da exploração de recursos naturais fornecem amplos incentivos 

para a perpetuação de regimes autoritários (Anderson, 1991; Beblawi, 1987; Huntington, 

1991; Luciani, 1987; Mahdavi, 1970). As primeiras evidências empíricas para essa tese 
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foram frutos de estudos de casos (Anderson, 1991; Luciani, 1987) e, como bem destacam 

Haber e Menaldo (2011, p. 1), a ideia de uma relação entre recursos naturais e 

autoritarismo sustenta uma ampla e influente literatura, que combina desde estudos de 

casos, documentos estratégicos produzidos por organizações de ajuda multilaterais, livros 

populares a artigos em mídias de massa (como as revistas Foreign Policy e The 

Economist). 

A teoria da “doença holandesa”, por sua vez, refere-se ao processo de contração 

de setores transacionais de uma economia (industrial e agrícola, por exemplo), em 

decorrência de choques de rendas provenientes da exploração de recursos naturais 

(Corden, 1984; Corden e Neary, 1982; Mikesell, 1997). O termo foi cunhado na Holanda 

na década de 1970 pela revista The Economist1, logo após as descobertas de gás natural 

no campo de Groningen, em 1959 (Friedman, 2006). A forma mais conhecida de atuação 

desse mecanismo causal se dá via sobrevalorização da moeda, graças ao súbito afluxo de 

capital da exploração de recursos naturais. Esse aumento da moeda torna as exportações 

de produtos agrícolas e manufaturados não competitivas; e sua importação, muito barata 

(Corden & Neary, 1982). Esse cenário pode ainda, mesmo que parcialmente, barrar o 

envolvimento do Estado em outras atividades de geração de receita que não sejam 

relacionadas à exploração dos recursos naturais (Brollo et al., 2013; Corden & Neary, 

1982). A longo prazo, as consequências desse mecanismo causal se refletem na 

experimentação de estagnação econômica ou baixo crescimento.   

2.2 Recursos naturais prejudicam crescimento econômico?  

A existência de um relacionamento negativo entre riqueza em recursos naturais e 

crescimento econômico é reivindicada por um conjunto de investigações empíricas. Tais 

evidências surgiram inicialmente a partir de estudos de casos isolados (como por 

exemplo, Auty, 1993 e Gelb & Associates, 1988) e evoluem para análises que ampliam o 

escopo empírico a partir da comparação entre países (Atkinson & Hamilton, 2003; 

Gylfason, 2001; Sachs & Warner, 1995; Stijns, 2000). Esses estudos também indicam 

que os mecanismos que corroboram para esse efeito são os níveis de investimento e 

acumulação de riqueza desses países. Altos níveis de gastos do governo, especialmente 

as despesas com o funcionalismo público, também aparecem entre os mecanismos 

atuantes naquela relação (Atkinson & Hamilton, 2003; Caselli & Michaels, 2009; Sachs 

                                                           
1 "The Dutch Disease" em The Economist, 26 de novembro de 1977, p. 82-83. 
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& Warner, 1995). Gylfason (2001), por sua vez, identificou a redução de investimentos 

em educação e capital humano como outro mecanismo causal para o relacionamento 

negativo entre crescimento econômico e recursos naturais.  

Sachs e Warner (1995) oferecem o primeiro conjunto de evidências empíricas para 

a teoria da doença holandesa. Eles conseguiram identificar o papel desempenhado pela 

abertura da economia e do investimento no setor industrial como importante variável para 

explicar a associação negativa entre a abundância de recursos naturais e o crescimento 

econômico. Sugerem que a orientação da política macroeconômica e a eficiência da 

burocracia estão diretamente relacionadas aos efeitos deletérios da dependência em 

recursos naturais no crescimento econômico.  

Gylfason (2001) argumenta que a relação negativa entre a abundância de recursos 

naturais e o crescimento identificado em seu estudo tem magnitude comparável aos 

resultados encontrados em Sachs e Warner (1995) e não pode ser interpretada como 

trivial; um aumento de 10% nas rendas da exploração de minerais e petróleo está 

associado a -0,5% na taxa de crescimento do PIB per capita. Os resultados desse autor 

ainda indicam que países ricos em recursos naturais apresentam menores taxas de 

poupança e experimentam maiores padrões de gasto público.  

Utilizando dados de 91 países, no período de 1980 a 1995, Atkinson e Hamilton 

(2003) procuraram testar a hipótese da existência de um relacionamento negativo entre 

dependência em recursos naturais e crescimento econômico. O mecanismo causal 

investigado por esses autores foi o padrão de gastos e investimentos feitos pelo governo. 

Os dados encontrados sugerem fortemente que países ricos em recursos naturais 

experimentaram taxas negativas de poupança. Além disso, comparativamente, países com 

abundância em recursos naturais apresentaram taxas de crescimento econômico mais 

baixas que países pobres em recursos naturais. 

Davis e Hayes (1993) encontram resultados empíricos que contradizem – ou no 

mínimo tornam questionáveis – as principais teses da teoria da maldição dos recursos e 

doença holandesa. Em primeiro lugar, ao comparar o crescimento econômico a longo 

prazo de economias dependentes de recursos e economias não dependentes, observam 

que os países com abundância em recursos naturais não apresentaram desempenho 

deficitário. Os autores reivindicam que a tese de uma maldição dos recursos naturais 

estaria mais para exceção do que para regra. Mehlum, Moene e Torvik (2002) também 

encontram evidências empíricas ambíguas sobre o relacionamento negativo entre a 

dependência de recursos naturais e desenvolvimento.  
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Nessa mesma linha, Stijns (2000) ressalta que recursos naturais por eles mesmos 

não parecem ter influência significativa nas taxas de crescimento. Os resultados de suas 

análises empíricas sobre combustíveis e minerais mostram que a abundância de recursos 

naturais não foi um determinante estrutural significativo nas taxas de crescimento 

econômico entre 1970 e 1989. Destaca ainda que petróleo, gás e minerais são associados 

a políticas econômicas mais orientadas para o mercado. 

2.3 Recursos naturais prejudicam a democracia? 

A associação negativa entre exploração de recursos naturais e democracia é outra 

reivindicação comum da literatura da maldição dos recursos naturais.  

Ross (2001) propõe três diferentes mecanismos causais para justificar o efeito 

“antidemocrático” do petróleo e do gás. O primeiro deles, o efeito rentista, caracteriza-se 

pelo afrouxamento da pressão social em virtude do financiamento do Estado via receitas 

de recursos naturais. Um dos caminhos de manifestação desse primeiro mecanismo é o 

efeito da taxação; quando as receitas pela exploração do petróleo ou de minerais são 

suficientes para financiar as atividades estatais, o governo diminui a taxação dos cidadãos, 

levando-os a afrouxar o controle social e diminuir as demandas por divisão de bens 

públicos. Outra forma de manifestação do efeito rentista é o spending effect, que nada 

mais é que a utilização das rendas da exploração dos recursos naturais para patronagem 

com o objetivo de reduzir a pressão por democratização. O terceiro componente é 

chamado por Ross (2001) de group formation. Esse mecanismo pode ser interpretado 

como a utilização das rendas da exploração do petróleo para impedir a formação de 

grupos ou movimentos sociais independentes do Estado, engajados pelo reconhecimento 

de direitos políticos.  

Ross (2001) também fornece o primeiro conjunto de evidências empíricas, a partir 

da comparação entre países para a existência de relacionamento entre recursos naturais e 

autoritarismo. Analisando dados em painel para 113 países entre os anos de 1971 a 1997, 

o autor conclui que rendas provenientes da exploração de petróleo e gás têm efeito 

negativo e estatisticamente significante sobre a propensão do país de se democratizar. 

Resultados similares são encontrados em trabalhos realizados por Aslaksen (2010), 

Jensen e Wantchekon (2004), Tsui (2010) e Wantchekon (2003).  

Wantchekon (2003) argumenta que a abundância em recursos naturais facilita a 

consolidação e o estabelecimento de regimes autoritários, podendo, ainda, gerar rupturas 

em regimes democráticos em virtude da combinação entre vantagem de incumbência, 
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instabilidade e repressão políticas. Analisando dados em painel para 232 países, no 

período de 1800 a 1998, os resultados desse autor sugerem que um determinante 

fundamental dos regimes políticos em países africanos e asiáticos é o seu nível de 

dependência em receitas de recursos naturais ou a natureza rentista da sua economia.  

Jensen e Wantchekon (2004) fornecem evidência empírica que sugere que países 

africanos ricos em recursos naturais são associados a baixos níveis de democracia, 

apresentam maior propensão a ter altos níveis de gastos do governo e geralmente exibem 

piores resultados de governança. Importa destacar que esses autores examinaram dados 

em painel, recorreram à análise dos resultados com efeitos fixos e que tais resultados são 

robustos na presença de importantes variáveis de controle (como número de golpes de 

Estado, crises de governo, manifestações, revoltas e greves).  

Aslaksen (2010) emprega uma metodologia de análise mais sofisticada, com 

painel dinâmico, controlando efeitos de tempo e variações entre países, e o 

relacionamento negativo entre petróleo e democracia observado é quantitativo e 

estatisticamente significante.  

De modo similar, Tsui (2010) emprega uma abordagem alternativa em que avalia 

o impacto da variação no tempo e no tamanho da exploração de petróleo sobre a 

democracia. Os resultados encontrados indicam que as descobertas de grandes reservas 

de petróleo estão fortemente associadas a baixos índices de transições democráticas. 

Dunning (2008) realizou uma análise comparativa, com dados transversais de 

séries temporais para 154 países no período entre 1960 e 2001. Os resultados 

corroboraram seu pressuposto de que o fluxo de receitas da exploração de recursos 

naturais para os cofres fiscais do Estado pode ter efeitos mistos sobre a propensão dos 

países serem democráticos ou autoritários. O mecanismo identificado por Dunnning 

(2008) foi a presença de alta desigualdade em setores transacionais da economia, em que 

a presença de windfalls tende a contribuir muito mais para atenuar essas desigualdades e 

liberar a fatia paga pela elite em decorrência do processo de democratização. Esse cenário 

contribuiria para a redução de incentivos das elites para encenar golpes sob as 

democracias ou para reprimir a mobilização popular.  

De acordo com Herb (2005) a interpretação da teoria dos estados rentistas seria 

equivalente a dizer que, na ausência de poços de petróleo sob o solo desses países, eles 

tenderiam a ser mais democráticos. Para estabelecer essa relação seria, portanto, 

necessário simular um mundo contrafactual onde esses Estados não usufruíssem dessas 

rendas. Dessa forma, ele emprega uma análise comparativa entre países com 
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características similares, diferindo apenas na dependência da renda do petróleo, adotando 

para os estados rentistas valores de taxas de crescimento econômico (como o PIB) 

calculados a partir do cenário em que os países não teriam essa dependência. Os 

resultados encontrados não fornecem apoio consistente à teoria dos estados rentistas. 

Paralelamente, parecem indicar que variáveis como região, porcentagem de população 

islâmica e renda oferecem maior impacto sobre a propensão do país ser autoritário quando 

comparados à dependência em petróleo.  

Similarmente, os resultados encontrados por Haber e Menaldo (2011) desafiam a 

tese da existência de uma maldição por trás da abundância em recursos naturais. Eles 

apontam para uma possível “benção” dos recursos naturais: aumentos nos níveis dessas 

rendas são associados a maiores níveis de democracia. Haber e Menaldo (2011) utilizaram 

dados em painel para 163 países, no período de 1800 a 2006, e lançaram mão da 

metodologia quase-experimental. Empregaram em sua análise o método da dupla 

diferença com efeitos fixos, utilizaram variáveis instrumentais para resolver possíveis 

problemas de causalidade reversa e ainda agruparam os países com características 

semelhantes em termos de renda, desigualdade e região. Nesse sentido, esse trabalho 

parece empregar a melhor solução até então utilizada para investigação empírica dos 

efeitos dos recursos naturais sobre a democracia.  

 

2.4 A teoria da maldição dos recursos naturais “sobrevive” a inferências causais? 

Os resultados apresentados acima estão longe de representar um consenso entre 

os pesquisadores. Similar aos resultados empíricos dedicados a analisar a possível 

existência de mecanismos relacionados à doença holandesa, a análise empírica dos efeitos 

da abundância de recursos naturais sobre a democracia também se apresenta contraditória. 

Face à ambiguidade desses achados muito se tem argumentado a respeito da fragilidade 

metodológica dos trabalhos que reivindicam as teses por trás da teoria da maldição dos 

recursos naturais. A utilização de dados observacionais para comparação entre países 

impõe severas limitações a esses estudos, seja pela impossibilidade de estabelecer um 

contrafactual válido, seja pela existência de relacionamentos de causalidade reversa e 

consideráveis variáveis de confusão relacionadas a cada país (Aslaksen, 2010; Haber & 

Menaldo, 2011; Sandbu, 2006; Tsui, 2010). Os países são caracterizados por muitas 

diferenças institucionais e culturais, que se relacionam com a abundância de recursos 
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naturais e podem impactar de diversas formas essa relação. A baixa disponibilidade de 

dados também é outra marca característica desse conjunto de trabalhos.  

Além disso, as medidas utilizadas como proxy para dependência em recursos 

naturais e seus impactos sobre crescimento, tributação entre outros, podem ser 

questionadas em termos de endogeneidade. Tendo em vista essas deficiências 

metodológicas, um conjunto de trabalhos tem procurado testar as teses por trás da teoria 

da maldição dos recursos naturais por meio de comparações entre entidades subnacionais. 

Um dos contextos empíricos analisados nesses estudos tem sido o brasileiro.  

Em relação às finanças públicas brasileiras, os estudos obtidos a partir da análise 

da aplicação dos recursos provenientes da exploração de petróleo e gás (royalties) não 

geram resultados consensuais. A depender do indicador escolhido, alguns autores ora 

trazem evidências sobre o mau uso dos royalties, tendo em vista que os municípios 

contemplados gastam a maior parte deles em despesas correntes, em especial no 

pagamento de salários (Afonso & Gobetti, 2008; Bregman, 2007; Carnicelli & Postali, 

2014; Caselli & Michaels, 2009; Reis, Santana & Moura, 2014), ora identificam efeitos 

positivos do ingresso dos royalties sobre os investimentos públicos (Caselli & Michaels, 

2009; Reis & Santana, 2015). Quando se consideram os efeitos da aplicação dos royalties 

sobre indicadores sociais, os resultados também não apresentam consenso. 

Aquino (2004) trabalhou com uma amostra de 59 municípios fluminenses no 

período entre 1996 e 2001, buscando investigar se a elevação da arrecadação municipal 

de royalties teve efeitos positivos nos indicadores sociais de saúde e educação dos 

municípios que os receberam. Foram considerados indicadores a taxa de mortalidade e a 

taxa de reprovação na rede municipal. Os resultados mostraram que, embora tenha havido 

aumento dos gastos per capita nas áreas de educação e saúde, não se deve concluir que 

há influência nos indicadores de qualidade dessas áreas. Nova (2005), ao avaliar alguns 

municípios baianos beneficiados por royalties petrolíferos, detectou que, quando 

comparados à média dos investimentos realizados pelos demais municípios, os 

investimentos em educação, nas localidades beneficiadas por royalties, são menores em 

termos percentuais.  

Givisiez e Oliveira (2008) avaliaram o impacto da educação nos municípios do 

norte do Rio de Janeiro. A metodologia aplicada envolveu o levantamento de séries 

históricas de indicadores de educação, com base nos Censos Escolares e Prova Brasil e 

com a aplicação de regressões logísticas. Os resultados da evolução dos indicadores desse 

grupo de municípios foram comparados a um grupo de municípios controle. As 
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conclusões indicam que as vantagens orçamentárias desses municípios não têm se 

refletido em melhorias nos indicadores de educação.  

Litschig (2008), em abordagem quase-experimental, por meio de regressão 

descontínua, avalia o impacto de choques de rendas inesperadas sobre educação em 

municípios brasileiros. Especificamente, analisa os efeitos de transferências federais 

sobre taxas de escolaridade e alfabetização. Os resultados indicam que transferências 

exógenas para governos locais aumentam os gastos em educação e melhoram taxas de 

alfabetização e escolaridade. A pesquisa conclui, ainda, que os impactos de rendas 

inesperadas na educação são mais fortes em áreas rurais e menos desenvolvidas.  

Postali (2009) procura investigar os efeitos do recebimento de royalties do 

petróleo no crescimento econômico de municípios brasileiros. Utiliza o método da dupla 

diferença e explora a alteração na política de distribuição dos royalties instituída pela Lei 

do Petróleo – nº 9478, de 6 de agosto de 1997 – como um evento exógeno. Os dados 

encontrados parecem demonstrar que os municípios beneficiados pelas rendas do petróleo 

apresentaram menor crescimento econômico que municípios não beneficiados.  

Caselli e Michaels (2009), tendo como contexto a distribuição de royalties no 

Brasil, tanto em virtude da exploração em terra como da exploração em mar, procuraram 

analisar os efeitos políticos e econômicos da presença de rendas inesperadas. Mais 

precisamente, os autores analisaram se choques no recebimento de rendas da exploração 

de petróleo e gás têm efeitos na qualidade de padrão de vida da população. Além disso, 

buscaram verificar a presença das consequências preconizadas na teoria da doença 

holandesa e impactos dessas rendas sobre o padrão de gastos municipais. As análises não 

corroboram com a presença dos mecanismos reivindicados pela teoria da doença 

holandesa. Por outro lado, identificaram um aumento significativo nas receitas e no 

padrão de consumo dos municípios. Esse aumento, entretanto, não foi convertido na 

experimentação de melhores padrões de vida pela população. Embora tenham aumentado 

os investimentos em educação, saúde, habitação, transporte e transferência direta de renda, 

as variáveis de resultados não indicam aumento na eficiência do padrão de gastos pelos 

municípios, sugerindo que esses recursos podem ter sido desviados. Identificam, também, 

que não há redução na cobrança de impostos, nem nas demais transferências federais. Nas 

palavras do próprio autor “(...) apresentamos algumas evidências sugestivas de que parte 

do "dinheiro perdido" é contabilizado pela corrupção” (Caselli & Michaels, 2009; p. 30, 

tradução nossa). 
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Brollo, Nannicini, Perotti e Tabellini (2013) desenvolveram uma pesquisa no 

Brasil, na qual procuraram investigar, através de um estudo quase-experimental, o 

impacto de rendas inesperadas no funcionamento das instituições políticas. Esses autores 

ampliam o entendimento de rendas inesperadas para além de receitas provenientes da 

exploração de recursos naturais e estendem as consequências da maldição dos recursos 

naturais para contextos onde existem transferências de recursos do nível federal a 

entidades subnacionais. Precisamente, investigaram o impacto das transferências federais 

na corrupção e a qualidade dos políticos na esfera municipal. Os resultados da pesquisa 

indicam que um acréscimo de 10% nas transferências federais se reflete em aumento nas 

taxas de corrupção que variam entre 17% e 24%, a depender da classificação do que seria 

corrupção; aumenta em 7% a chance de reeleição do prefeito e diminui em 7% a 

probabilidade dos seus concorrentes políticos terem diploma universitário.  

Para Brollo et al. (2013), maiores disponibilidades de recursos somada a um 

ambiente institucional fraco amplia as possibilidades dos governantes se apropriarem ou 

desviarem os recursos públicos sem, no entanto, correr o risco de perder apoio do 

eleitorado. Nesse contexto, a fragilidade do ambiente institucional tende a ampliar 

fortemente problemas de agência, e rendas inesperadas tendem a acentuar fragilidades 

institucionais preexistentes.  

Monteiro e Ferraz (2012) partem de uma investigação similar, entretanto, com 

foco específico nos efeitos dos royalties do petróleo sobre a política local. Nesse sentido, 

os autores investigaram os efeitos dos royalties na competição política e na probabilidade 

de reeleição nas disputas municipais brasileiras de 1996 e 2008. Os resultados apontam 

que as rendas de óleo e gás apenas se traduziram em reeleição nas eleições imediatamente 

após o choque dos royalties. Bhavnani e Lupu (2016) também analisaram o impacto dos 

royalties do petróleo nas taxas de reeleição de prefeitos brasileiros entre as eleições de 

2000 e 2012. Esses autores defendem a tese de que os recursos petrolíferos aumentam as 

taxas de reeleição apenas em municípios com instituições políticas fracas. O conjunto dos 

dados analisados não apresenta resultados estatisticamente significantes nas taxas de 

reeleição nos municípios beneficiários de royalties. Cabe ressaltar, entretanto, que os dois 

estudos adotaram diferentes abordagens metodológicas.  

Monteiro e Ferraz (2012) também identificaram que os municípios beneficiados 

com os royalties não ampliaram a oferta de serviços públicos e não melhoraram seus 

indicadores socioeconômicos, embora as rendas do petróleo terem se mostrado associadas 

ao aumento dos gastos em todas as áreas do governo. Tão somente, o aumento dos 
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royalties é associado a uma hipertrofia do setor público municipal e ao valor relativo da 

remuneração do funcionalismo público. Carnicelli e Postali (2014) corroboram essas 

conclusões ao identificarem que municípios beneficiados por royalties do projeto tiveram 

comparativamente maiores aumentos no gasto com salários no funcionalismo público 

municipal.  

Postali e Nishijima (2011) avaliaram o impacto do recebimento de royalties sobre 

indicadores sociais em municípios brasileiros, entre o período de 1991 a 2010. Os 

resultados indicam que essas rendas tiveram um impacto positivo e estatisticamente 

significante no acesso das famílias à rede elétrica, água encanada e coleta de resíduos, 

bem como na diminuição da taxa de analfabetismo.  

Cavalcanti et al. (2014) estudaram o impacto da extração de petróleo no 

desenvolvimento dos municípios brasileiros. O quase-experimento utilizado é baseado no 

fato de que descobertas de poços de petróleo e gás são exógenas do ponto de vista dos 

municípios. Municípios onde existiam perfurações e havia evidências de petróleo e gás 

constituíram o grupo elegível ao tratamento, ao passo que localidades com perfurações e 

sem hidrocarbonetos constituíram o grupo de controle. O estudo teve como foco o período 

entre 1940 e 2000. Em 1941, foi descoberto o primeiro poço comercialmente viável no 

município de Candeias, no estado da Bahia. Dessa forma, o estudo conseguiu realizar 

uma análise pré-tratamento para o ano de 1940, isto é, conseguiu comparar os municípios 

tratados ao grupo de controle antes da primeira descoberta de petróleo. Participações 

governamentais só passaram a ser mais relevantes para o orçamento dos municípios após 

a Lei Federal n° 9.478 de 1997.  

Cavalcanti et al. (2014) mostram que os municípios que descobriram reservas de 

petróleo e gás possuem um Produto Interno Bruto (PIB) per capita superior ao grupo de 

controle. Como a indústria de petróleo e gás é uma atividade de elevado valor agregado, 

esperava-se maior crescimento do PIB do grupo de tratamento. No entanto, esses autores 

mostram evidências de que há um “spillover” positivo das descobertas de petróleo e gás, 

uma vez que esses municípios são mais urbanizados e possuem maior PIB de serviços 

per capita. Os resultados são mais fortes para localidades onde existiram descobertas em 

terra (onshore) vis-à-vis municípios com descobertas na plataforma continental (offshore). 

Em suma, o estudo mostra evidências de que o impacto direto das descobertas do petróleo 

não são necessariamente uma maldição. A forma como os municípios utilizam as 

participações governamentais é uma pergunta complementar a tal estudo.  
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Postali (2015) analisa o relacionamento entre receitas da exploração de petróleo e 

gás e esforço tributário de municípios brasileiros. Os resultados parecem indicar a 

existência de uma relação negativa e estatisticamente significante entre a proporção de 

receitas de royalties e capacidade fiscal (ou esforço tributário).  

O relacionamento entre receitas de recursos naturais e tributação é outro 

mecanismo causal identificado pela teoria da maldição dos recursos naturais. Alguns 

resultados empíricos indicam que a abundância de recursos naturais tende a conduzir ao 

declínio na tributação e uma dizimação dos esforços extrativistas por parte do Estado 

(Chaudhry, 1994; Soifer, 2006). Essa evidência é suportada, ainda, por um padrão de 

comportamento em análise comparativa internacional: países ricos em recursos naturais 

tendem a apresentar uma baixa carga tributária (Dunning, 2008).  

2.5 A exploração de petróleo e gás afeta o comportamento de eleitores? 

La Cuesta, Milner, Nielson, e Knack (2017) destacam que muitos cientistas sociais 

acreditam que os impostos têm um poder especial para levar os cidadãos à ação. Nesse 

sentido, os impostos são reivindicados a salientar a atenção dos cidadãos para 

responsabilizar e controlar o governo aumentando também a propensão dos políticos a 

fornecer bens públicos ou enfrentar sanções se as receitas dos impostos forem mal 

utilizadas (Bates & Lien 1985; Huntington, 1991; Robinson, Torvik & Verdier, 2006; 

Ross, 2001, 2004, 2012). Por outro lado, argumenta-se que governantes que podem contar 

com rendas da exploração de recursos naturais podem ter menos incentivos para 

compartilhar o poder político em troca de apoio eleitoral ou receitas de tributos (Caselli, 

& Michaels, 2009; Caselli & Cunningham, 2009; Robinson et al. 2006; Ross, 1999). 

Nesse sentido, Ross (2012) argumenta que os governos são afetados pelo tipo de receita 

que arrecadam na mesma medida que as pessoas são afetadas pelo seu tipo de 

alimentação.  

Acredita-se, assim, que a forma como o estado é financiado afeta o 

comportamento dos políticos e dos cidadãos. Tal argumento nasce a partir da teoria dos 

estados rentistas e se aplica da seguinte forma: rendas provenientes da exploração de 

recursos naturais aliviam a necessidade de tributar os cidadãos; por sua vez, políticos 

ausentes da necessidade de financiar o estado com receitas de impostos apresentam menos 

incentivos para compartilhar o poder político; os cidadãos, por outro lado, ausentes da 

necessidade de financiar a máquina pública, seriam menos motivados a se engajar no 

controle e na supervisão dos políticos, ou ainda, a exigir bens públicos. As receitas dos 
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recursos naturais poderiam, ademais, permitir que políticos desviem recursos com mais 

facilidade, seja para corrupção ou para financiar atividades clientelistas (Beblawi e 

Luciani 1987; Chaudhry, 1994; Mahdavi, 1970; Ross, 2001; Waterbury, 1997).  

La Cuesta et al. (2017, p. 2) destacam que as implicações das reivindicações 

apresentadas acima são claras: impostos tendem a promover maior engajamento e 

representação dos cidadãos; rendas “inesperadas”, por outro lado, ensejariam 

desengajamento e aquiescência.  

Conforme destacado anteriormente, os estudos empíricos destinados à verificação 

da teoria da maldição dos recursos naturais – mais especificamente dos mecanismos 

causais propostos no cerne da teoria dos estados rentistas – estiveram voltados a analisar 

o contexto das instituições políticas, ao passo que alguns dos mecanismos causais 

reivindicados atuam em nível individual (quer seja dos políticos ou dos eleitores). Estudos 

mais recentes, no entanto, têm endereçado essas questões a partir da perspectiva do 

indivíduo (La Cuesta et al., 2017; Martin, 2016; Sandbu, 2006; Paler, 2013). Alguns 

desses autores atribuem a maior propensão dos cidadãos a controlar e responsabilizar os 

governos quando tributados a vieses psicológicos (Martin, 2016; Sandbu, 2006; Paler, 

2013).  

Para Sandbu (2006) as razões que justificam os efeitos discutidos pela teoria da 

maldição dos recursos dizem respeito a aspectos ligados à psicologia econômica, mais 

precisamente ao processo de decisão individual, e sugerem uma intervenção em países 

ricos em recursos naturais. Essa intervenção consistiria em distribuir as rendas 

provenientes da exploração de combustíveis e minerais entre a população e reverter essa 

“doação” para o governo em forma de taxa. Essa medida geraria um sentimento de 

apropriação dessas rendas por parte da população.  

A proposta de Sandbu (2006) se baseia na teoria da perspectiva (prospect theory) 

formulada por Kahneman e Tversky (1979), desenvolvida como resposta ao postulado da 

teoria da utilidade esperada, a qual assume que pessoas são motivadas primordialmente 

por incentivos materiais e tomam decisões de modo racional (Bernoulli, 1954; Friedman 

& Savage, 1948; Von Neuman & Frechet, 1953). Entre os pressupostos da teoria da 

perspectiva postula-se que indivíduos são muito mais sensíveis à maneira como um 

resultado se desvia de um nível de referência do que ao resultado absoluto. Quando 

confrontados com uma sequência de decisões sob risco, indivíduos parecem basear cada 

decisão em seus ganhos e perdas isoladamente, em detrimento da consideração das 

consequências da decisão para suas riquezas como um todo. Além disso, os indivíduos 
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tendem a ser mais avessos a uma perda de determinado tamanho do que favoráveis a um 

ganho de mesma magnitude (Kahneman & Tversky, 1979).  

Além, uma pesquisa sobre um mecanismo chamado efeito de dotação (endowment 

effect) evidenciou que pessoas são mais avessas a perder dinheiro do próprio bolso a 

renunciar ganhos futuros em valor equivalente (Kahneman, Knetsch & Thaler, 1991). 

Sandbu (2006) propõe que esses resultados sejam interpretados à luz de uma analogia 

entre impostos e rendas da exploração de recursos naturais. Para esse autor, a psicologia 

da tomada de decisão humana fornece um micromecanismo para entendimento e 

explicação dos diferentes efeitos gerados pela dinâmica de impostos e aluguéis pagos pela 

exploração de recursos naturais. Nesse sentido, o autor defende que os seres humanos 

tendem a se importar muito mais com o dinheiro que passou por suas mãos – como o 

imposto de renda – do que com o dinheiro que eles simplesmente nunca veem – como 

aluguéis de recursos naturais desperdiçados ou desviados (Sandbu, 2006, p. 3). E explica 

que pagamentos de impostos diretos – tais como o imposto sobre a renda – são geralmente 

percebidos como um custo que as pessoas devem pagar do seu salário, e assim, possuem 

maior incentivo para responsabilizar e acompanhar como o governo gasta seu dinheiro. 

Riquezas de recursos naturais desperdiçadas ou roubadas, em contraste, são 

provavelmente mais percebidas como um ganho antecipado, uma vez que nunca passaram 

pelas mãos da população e, portanto, nunca foram de fato sua propriedade. O efeito de 

dotação significa que a motivação para responsabilizar o governo é menos forte no caso 

das receitas dos recursos naturais do que no caso dos impostos (Sandbu, 2006). 

Paler (2013) ressalta que a maior parte dos estudos preocupados em investigar a 

ocorrência e os mecanismos da teoria da maldição dos recursos tem como base dados 

observacionais e apresentam sérias limitações na identificação de efeitos causais. A 

autora destaca a necessidade de investigar o fundamento por trás da teoria da maldição 

dos recursos naturais a partir de uma abordagem que privilegie a análise em nível 

individual. Nesse sentido, ela realiza um estudo experimental com o objetivo de investigar 

a alegação microfundacional na literatura dos estados rentistas onde windfalls e impostos 

dão aos cidadãos diferentes incentivos para responsabilizar os representantes políticos.  

Com o objetivo de testar tais hipóteses, Paler (2013) realizou um experimento de 

campo com 1.863 eleitores no distrito de Blora, na Indonésia. Os resultados indicaram 

que os participantes do grupo de impostos de mostraram mais dispostos a monitorar o 

governo e mais propensos a retirar apoio político ao incumbente. Os grupos de impostos 

e rendas extraordinárias também apresentaram diferenças na percepção de desempenho 
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político: os participantes do grupo de impostos eram mais propensos a perceber o 

desempenho político como aquém do esperado por eles. Os resultados, porém, não 

indicam suporte à hipótese de que impostos provocam maior sanção em casos de 

corrupção. Nesse sentido, tanto o grupo de taxas como o grupo de rendas inesperadas 

demonstraram elevado grau de sofisticação na punição de desvios de recursos e 

intolerância ao baixo desempenho.  

Validando parte dos pressupostos defendidos por Paler (2013), Martin (2016) 

realizou experimentos de laboratório com cidadãos de Uganda e seus resultados parecem 

indicar que aqueles que são tributados apresentam menor tolerância ao mau desempenho 

do governo e maior probabilidade de punir seus líderes. Assim como Paler, Martin atribui 

esses resultados aos vieses psicológicos preconizados pela teoria da perspectiva, mais 

particularmente ao de aversão à perda.  

Existem, no entanto, algumas razões para olhar esses resultados com algumas 

ressalvas. A pesquisa de Martin (2016) foi implementada em contexto de laboratório e, 

portanto, não permitiu interações com o mundo real. Tal fato impõe severas limitações a 

possibilidade de extrapolação desses resultados quer seja para a realidade da Uganda, 

quer seja para qualquer outro contexto empírico. Em relação ao experimento da Paler, é 

possível tecer algumas críticas acerca do desenho experimental. Em primeiro lugar, os 

resultados encontrados poderiam ser atribuídos à combinação entre o viés de 

desejabilidade social e ao fato e que a autora misturou diferentes mensagens e 

informações em uma mesma condição experimental. Na condição experimental 

transparência a autora, além de informar sobre como as receitas públicas foram aplicadas 

em 2008, também mencionou o desperdício de dinheiro público com mau uso (má gestão) 

e casos de corrupção. Nesse contexto, esse conjunto de diferentes manipulações em uma 

mesma condição obscurece uma interpretação mais clara dos resultados, inviabilizando a 

diferenciação quanto às respostas dos indivíduos: se elas se referem aos dois aspectos, ou 

apenas um, dado que o resultado de corrupção é muito apelativo e raramente ignorado, 

ainda mais em contexto de investigação empírica em que o sujeito tem consciência que 

está sendo avaliado.  

Para além das limitações metodológicas, há outras razões para questionar esses 

resultados e mais amplamente a atuação desse mecanismo causal para explicar a maldição 

dos recursos naturais em países em desenvolvimento (La Cuesta et al., 2017; Waterbury, 

1997). Uma delas está relacionada à estrutura fiscal desses países, a qual em geral é 

caracterizada por um alto percentual de impostos indiretos, e apenas uma parcela mais 
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diminuta da população paga impostos diretos. Além disso, conforme destacado pelas 

alegações dos próprios autores mencionados acima, a atuação dos vieses psicológicos 

relatados possui ação restrita ao relacionamento com impostos diretos.  

Adicionalmente, La Cuesta et al. (2017, p. 10) destacam que em países com 

ambientes institucionais caracterizados por baixa informação, alta corrupção e base 

tributária limitada, os cidadãos podem simplesmente não acreditar que a fonte de receita 

do governo é importante, uma vez que todas as receitas tendem a ser igualmente opacas 

e vulneráveis à corrupção. Esses autores também procuraram testar o microfundamento 

da teoria da maldição dos recursos naturais. Especificamente analisaram os efeitos de 

diferentes tipos de receita nas ações dos cidadãos para monitorar os gastos do governo. 

Para tanto, realizaram dois experimentos idênticos com amostras representativas e 

probabilísticas em Gana e Uganda. Não foi encontrado nenhum efeito da fonte de receitas 

na propensão dos cidadãos de monitorar ou controlar o governo. Destacam, ainda, que os 

resultados são robustos a uma série de especificações adicionais. Importa enfatizar que a 

abordagem experimental empregada nesse estudo foi mais simples e envolveu apenas a 

manipulação de informação sobre fontes de receitas do governo – quando provenientes 

da cobrança de impostos; da exploração de recursos naturais ou de ajuda internacional. 

Ross (2012) também contesta a hipótese que cidadãos são indiferentes à forma 

como seus governos aplicam as receitas de petróleo, argumentando que qualquer pessoa 

que tenha alguma familiaridade com a história de países ricos em petróleo sabe que os 

cidadãos são interessados em receber sua parcela dessas rendas. Cita, ainda, o exemplo 

do forte apoio e envolvimento da população desses países nos processos de 

nacionalização da exploração de petróleo e gás e mostra exemplos de participação da 

população de alguns países em conflitos armados, motivada pelo interesse em 

participarem do rateio dessas rendas. Os cidadãos sabem da existência das receitas da 

exploração de petróleo e se importam com a forma como são aplicadas. Entretanto, dado 

que a maioria dos países ricos em petróleo mantém em sigilo as informações sobre os 

valores arrecadados por esta produção, os cidadãos não conseguem exata noção acerca da 

proporção de gastos do governo em relação a essas receitas, o que favorece a atuação de 

políticos corruptos e incompetentes (Ross, 2012). Esse autor, entretanto, não fornece 

nenhuma evidência empírica efetiva para seus argumentos, tão pouco detalha sob quais 

aspectos os cidadãos seriam ou não conscientes da existência de rendas da exploração de 

recursos naturais. 
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Importa destacar que em comum aos resultados das pesquisas ou proposições 

teóricas recém-apresentadas está o efeito saliente que a informação parece provocar nas 

atitudes dos cidadãos. E fornece uma base parcial para as principais investigações dessa 

pesquisa. Entretanto, antes de discutir especificamente as hipóteses testadas, iremos 

explorar abaixo os efeitos da informação no comportamento eleitoral.  

 

2.6 A disponibilização de informações afeta o comportamento eleitoral: 

Quanto um cidadão é informado sobre a vida política e como essa informação 

afeta suas escolhas eleitorais tem sido um tópico explorado desde os estudos seminais na 

ciência política com foco no comportamento do eleitor (Campbell, Converse, Miller & 

Stokes, 1960; Downs, 1957; Lazarsfeld, Berelson & Gaudet, 1944). Pande (2011) destaca 

que um resultado comum a essa literatura é que a disponibilização de informação sobre 

processos e governança política – tais como a realização de campanhas de 

conscientização e auditorias – aumenta a accountability eleitoral e reduz desvios políticos 

e corrupção (Banerjee et al., 2010; Chong et al., 2010; Djankov, Montalvo e Reynal-

Querol, 2008; Ferraz e Finan, 2008; Gerber e Green, 2000; Pereira e Melo, 2015; 

Wantchekon, 2003; Zaller 1992).  

Desde os estudos seminais nesse campo da ciência política (Campbell et al., 1960; 

Downs, 1957; Lazarsfeld et al. 1944), as pesquisas sobre comportamento eleitoral 

enfatizam o impacto de três fatores principais que afetam as escolhas dos eleitores: suas 

predisposições individuais, as informações disponíveis e as características do sistema 

político e contexto social (Rennó, 2004, p. 29). Cada um desses aspectos tem sido 

estudado por pelo menos três principais abordagens sobre comportamento eleitoral no 

campo da ciência política – teoria da escolha (Downs, 197); a escola de Michigan por 

Converse, Campbell, Miller e Stokes; e a escola de Columbia, com os trabalhos seminais 

de Lazarsfeld (1944). Em comum a essas três diferentes, mas não diametralmente opostas, 

linhas de pesquisa, está o papel interveniente representado pela informação – ou grau de 

sofisticação política – na escolha eleitoral. A despeito da falta de consenso sobre como 

exatamente a informação afetaria as decisões eleitorais dos indivíduos e sobre qual 

quantidade de informação seria necessária para guiar o processo de escolha eleitoral, 

alguns autores ressaltam que existe relativa aceitação na literatura de que os eleitores 

precisam de um mínimo de informação para votar (Paler, 2012; Rennó, 2007). 
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Muitos autores defendem que cidadãos mais bem informados politicamente 

diferem em termos comportamentais daqueles que não possuem informação (Carpini & 

Keeper, 1996; Rennó, Smith, Layton & Pereira, 2011) e apresentam atitudes mais efetivas 

e mais consistentes ao longo do tempo (Pereira, 2013). Maior sofisticação política 

também estaria relacionada a maiores graus de articulação ideológica (Castro, 1992, p. 

12). Assim, a informação desempenha um papel importante em eleições (Alvarez, 2001; 

Alvarez & Brehm, 2002; Carpini & Keeper, 1996). Para Lazarsfeld et al. (1944), o papel 

desempenhado pela informação em eleições é ainda mais proeminente para aqueles 

eleitores desprovidos de claras preferências partidárias.  

A literatura também destaca um conjunto de fatores que afetam os custos de se 

tornar politicamente informado (Alvarez & Brehm, 2002; Rahn, 1993). Luskin (1990) 

destaca que a tríade habilidade, motivação e oportunidade afeta os custos de aquisição de 

informação. Nesse sentido, para Rennó (2004, p. 64), habilidade estaria relacionada a 

aspectos econômicos e sociodemográficos e representa a capacidade cognitiva do 

indivíduo para processar informação. Motivação refere-se à quantidade de exposição do 

indivíduo às informações políticas, seja pela exposição à mídia, seja por conversas com 

familiares e amigos, e pode ser traduzida como o interesse do indivíduo em aprender 

sobre política. Oportunidades, por sua vez, estariam relacionadas essencialmente às 

características do sistema político – como, por exemplo, os tipos de instituições políticas, 

regras do jogo eleitoral, características da organização partidária, etc. – e se traduzem em 

termos de disponibilidade de informações no ambiente e aos recursos que os cidadãos 

têm para adquiri‐las (Rennó, 2004).  

O entendimento do conjunto de fatores que afetam a disponibilidade e a 

capacidade de processamento de informação nos ajuda a compreender os porquês 

relacionados à desigualdade de sua distribuição. Nesse sentido, cabe destacar que, tanto 

estudos focados no sistema político americano (Carpini e Keeter, 1996; Anderson e 

Tverdova, 2003), como no brasileiro (Castro, 1992; Pereira, 2013; Reis, 1978; 2000; Reis 

& Castro, 1992; Rennó, 2007) identificaram a presença de vieses na forma como os 

recursos da informação são distribuídos na sociedade. Esses vieses representa um terceiro 

consenso na literatura de comportamento eleitoral (Paler, 2012; Rennó, 2007). Parte dos 

estudos a partir da análise do caso brasileiro mostraram que atributos como escolaridade, 

idade, renda, ocupação, gênero e raça estariam associados a diferentes níveis de 

informação política dos indivíduos.  
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Rennó (2007), analisando os resultados das eleições brasileiras em 2002 para a 

Câmara dos deputados federais, procura investigar em que medida a informação afeta o 

comportamento de eleitores – em termos de comparecimento às urnas e voto partidário. 

Investigou também se desigualdades sociais impõem limitações ao acesso à informação 

política e quanto as campanhas eleitorais podem contribuir para atenuar essas 

desigualdades, determinando ainda até que ponto os eleitores podem aprender. O voto 

partidário é entendido pela literatura como uma manifestação de maior sofisticação 

política do eleitor. Os resultados encontrados pelo autor parecem indicar que a informação 

tem efeito positivo e significativo no comparecimento às urnas e no voto partidário. 

Adicionalmente, Rennó encontra resultados que parecem confirmar as hipóteses de que 

as desigualdades sociais repercutem negativamente na distribuição de informação política 

e na participação eleitoral no Brasil. Em outras palavras, o estudo comprova os 

pressupostos de que as variáveis de raça, gênero e classe econômica afetam o acesso à 

informação e participação eleitoral.  

Em quase-experimento realizado com 335 alunos secundaristas na cidade de Belo 

Horizonte, Fuks e Pereira (2011) identificaram que fatores como escolaridade e nível de 

participação política dos pais afetam as dinâmicas de aquisição de conhecimento político 

dos filhos. De forma similar, Rennó et al. (2011), investigando o impacto da desigualdade 

no acesso à informação política, identificam que variáveis relacionadas às desigualdades 

de oportunidades explicam a maior parte de variação nos níveis de informação política 

entre indivíduos de diferentes categorias sociodemográficas.  

Ilustrando o funcionamento da atuação de alguns desses vieses e sua tradução em 

termos de desigualdades no acesso à informação política, Castro (1992, p. 8) defende que 

os recursos relacionados à obtenção de informação dos indivíduos situados em diferentes 

faixas de renda podem ser explicados pelo fato de que procurar e obter informação são 

atividades que podem ser realizadas nos momentos de lazer para aqueles que contam com 

alta renda; adicionalmente, o volume de informação que já possuem diminuem os custos 

de se manter informados.  

Rennó (2006) buscou analisar se militantes de organizações da sociedade civil 

apresentam maiores níveis de informação a respeito de eleições. A estratégia empírica 

adotada pelo autor envolveu a realização de um painel de opinião pública composto por 

14 mil entrevistas no período eleitoral de 2002 nas cidades de Juiz de Fora (MG) e Caxias 

do Sul (RS). Em seu estudo, o autor controlou os resultados pelos tipos de organizações 

(associações de bairro, igrejas, OP, sindicatos, partidos) e características dos 
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entrevistados (gênero, raça e classe socioeconômica). Dentre suas principais conclusões, 

Rennó observa que na maioria dos casos a militância não diferencia o grau de informação 

política, porém, participantes de sindicatos e partidos políticos apresentaram maior grau 

de informação em algumas perguntas. Esse fato pode ser explicado por essas organizações 

estarem diretamente ligadas à política. Outro fator que apresentou grande impacto no grau 

de informação política dos entrevistados foi a questão de gênero: homens se apresentaram 

com maior grau de informação. Essa diferença, apesar de reduzida quando analisado o 

grupo de militantes, ainda se manteve significativa.  

Pereira (2013), em seu estudo, reitera quatro hipóteses testadas sobre sofisticação 

política. A partir de dados de uma pesquisa de painel realizada em Caxias do Sul e Juiz 

de Fora em 2002, ele chegou a resultados que evidenciam que cidadãos mais sofisticados 

politicamente, quando comparados aos menos sofisticados, (1) tendem a ser mais 

articulados ideologicamente; (2) têm opiniões políticas mais estáveis; (3) adquirem mais 

informação ao longo do período eleitoral; e (4) expressam mais suas opiniões. 

Alguns outros estudos partindo da utilização de desenhos experimentais tendem a 

reforçar os argumentos favoráveis à tese de que eleitores mais informados se inclinam a 

apresentar atitudes e preferências distintas de eleitores menos informados (Carpini e 

Keeter, 1996; Gilens, 2001; Rennó & Turgeon, 2010). Turgeon e Rennó (2010) 

analisaram como o fornecimento de informação sobre o governo federal brasileiro afeta 

as preferências políticas de indivíduos em relação aos gastos públicos. Os resultados 

encontrados corroboram a hipótese de que cidadãos mais informados pensam e agem 

diferentemente daqueles que dispõem de um repertório informacional mais reduzido.  

Banerjee et al. (2010) analisaram como informações sobre desempenho e 

qualificações políticas afetam os resultados eleitorais. Mais especificamente, eles 

procuraram investigar como a informação afeta as inferências dos eleitores sobre a 

qualidade dos candidatos e sobre a decisão de votar, bem como a escolha de um candidato. 

Realizaram um experimento de campo em 200 favelas de Delhi, na Índia, por meio da 

manipulação de informações sobre a qualificação dos legisladores (nível de escolaridade, 

renda, e ficha criminal) e desempenho parlamentar (emendas aprovadas; participação em 

sessões legislativas e sessões especiais; defesa dos interesses da comunidade nas sessões 

legislativas). Os resultados sugerem que os eleitores possuem significativa sofisticação 

no processamento de informações, sendo capazes de comparar o desempenho entre 

legisladores e tendem a premiar os que apresentam maior desempenho. A manipulação 

também aumentou em 3.6% a taxa de comparecimento às urnas.  
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Chong et al. (2010) realizaram outro experimento de campo em doze municípios 

mexicanos nas eleições de 2009. O objetivo da intervenção foi analisar o impacto de 

campanhas eleitorais na participação das eleições e na proporção de votos compartilhados 

pelo partido incumbente. A manipulação realizada por esses autores envolveu três 

diferentes intervenções, as quais todos os grupos receberam informações a respeito das 

atribuições de prefeitos: enquanto um grupo recebeu adicionalmente informações sobre 

os gastos do governo na provisão de serviços públicos, outro grupo recebeu informações 

sobre investimentos em áreas pobres, e um terceiro conjunto de indivíduos tomou 

conhecimento acerca de envolvimentos dos prefeitos com irregularidades e corrupção. Os 

resultados indicam que, quando os eleitores são expostos a casos de corrupção excessiva, 

a taxa de comparecimento às urnas diminui (mais especificamente essa redução é de 11%) 

e consequentemente a proporção de votos compartilhados pelo partido incumbente. 

Informações sobre gastos públicos, por sua vez, tendem a apresentar efeitos opostos.  

Reinikka e Svensson (2004) utilizaram uma abordagem quase-experimental para 

avaliar os efeitos de uma companha de disponibilização de informação entre a 

comunidade escolar e pais promovida pelo governo federal de Uganda. O objetivo da 

política era reduzir a corrupção na verba escolar. A política consistiu na organização de 

jornais contendo informações sobre os repasses federais para educação a nível local. 

Antes da intervenção as escolas recebiam em média apenas 20% dos recursos repassados 

pela esfera federal. Já em 2001, cerca de 10 anos após a intervenção política, as escolas 

passaram a receber em média 80% dos repasses federais. Esses resultados ajudam a 

confirmar o pressuposto de que a disponibilização de informação afeta o comportamento 

de políticos, reduzindo a incidência de corrupção.  

Ferraz e Finan (2008) investigaram os efeitos da disponibilização de informação 

sobre a corrupção e resultados eleitorais em municípios brasileiros. A pesquisa analisou 

comparativamente os resultados eleitorais de prefeitos cujas contas públicas haviam sido 

alvo de irregularidades antes e após o pleito eleitoral. Os dados indicaram que eleitores 

bem informados tendem a punir políticos corruptos, principalmente em municípios com 

presença de veículos de mídia independentes. Por outro lado, a disponibilização de 

informação também parece influenciar o comportamento de gestores, prevenindo o seu 

envolvimento com corrupção (Ferraz & Finan, 2008; Avis, Ferraz, Finan; 2016).  

O trabalho seminal de Zaller (1992) sobre formação de opinião pressupõe que, 

quanto maior o nível cognitivo ou engajamento intelectual de um indivíduo com uma 

questão política, torna-se mais provável que esse indivíduo esteja mais atento a 
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mensagens políticas relativas a esse tema e tenda a se comportar de forma mais 

consistente com essas informações. No entanto, Zaller também chama a atenção para um 

segundo axioma: “As pessoas tendem a resistir a argumentos que são inconsistentes com 

seus predisposições (...) a probabilidade de resistir a informações que são inconsistentes 

com as predisposições políticas da pessoa aumenta com seu grau de engajamento” (1992, 

44). Ou seja, se os eleitores forem bem informados, reagem mecanicamente à informação 

política com base em pistas externas e, portanto, são mais susceptiveis à rigidez em seu 

comportamento elitoral em função do seu viés informacional prévio. Por outro lado, se 

os eleitores são mal informados, tenderão a ser menos críticos e a aceitar informações de 

fontes diversas, sendo menos suscetíveis ao viés informacional. Portanto, eleitores menos 

sofisticados tendem a apresentar maior flexibilidade no comportamento eleitoral. 

Numa interpretação muito criativa do papel do viés informacional sobre o 

comportamento eleitoral, Calvo, Chang e Hellwig (2013) assumem que todos os eleitores 

veem a localização de um grupo político através de “uma lente fina convexa” que é 

“malfeita” e, portanto, induz a distorções óticas. Dado que a lente fina “conduz” a luz em 

direção a um único ponto na linha de visão, todas as lentes tendem a ser convexas. No 

entanto, a lente “eu votei em um político corrupto” é menos convexa do que a lente “eu 

não votei em um político corrupto”. Eleitores informados têm percepções enviesadas da 

localização ideológica e política de candidatos concorrentes nas eleições. Com base nessa 

abordagem, é razoável supor que eleitores bem informados teriam um viés informacional 

mais forte. Por sua vez, eleitores com baixa nível de informação, seriam mais flexíveis e 

com menor viés de informacional, aumentando suas chances de usar novas informações 

para punir políticos corruptos e desviantes. 

Os estudos apresentados acima salientam a importância da informação no 

processo de decisão eleitoral dos indivíduos em diferentes contextos políticos e sociais. 

Para além do impacto da informação no comportamento eleitoral parece oportuno 

destacar uma série de outros estudos dedicados a investigar outros fatores que tem sido 

identificados como determinantes para escolha eleitoral. Isso leva ao seguinte 

questionamento: como eleitores avaliam e escolhem os políticos?  

Muitos autores já se dedicaram a analisar teórica e empiricamente essa questão. 

Resultados da economia, preferência partidária, identificação ideológica e avaliação de 

desempenho dos políticos foram alguns fatores verificados pela teoria. Especialmente no 

que tange aos eleitores brasileiros, resultados encontrados em Carreirão (2008 e 2009) 

indicam a relevância da identificação partidária e mais fortemente a avaliação dos 
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políticos para a escolha de eleitores catarinenses e florianopolitanos para cargos 

majoritários. Tais resultados são validados por Rennó et al. (2011). Em análise de dados 

da pesquisa Barômetro das Américas os autores identificam que as variáveis como 

resultados da economia, identificação com o PT e desempenho do governo foram 

importantes para a decisão das eleições em 2002 (Rennó et al., 2011).  

Rennó e Gramacho (2010) pesquisaram se a avaliação da economia pelos eleitores 

condiciona a aprovação de representantes do Legislativo e Executivo e em qual medida 

diferentes níveis de sofisticação política afetam a forma como eleitores enxergam a 

divisão de responsabilidade pela economia entre os representantes dos dois poderes. A 

análise foi implementada a partir da comparação de resultados para pesquisas de opiniões 

aplicadas no Brasil e no Chile. Os autores procuraram verificar em que proporção os 

níveis de conhecimento sobre política e o grau de complexidade das instituições políticas 

afetam a capacidade dos eleitores de responsabilizar “corretamente” os políticos pelos 

resultados da economia. A hipótese levantada seria a de que eleitores com menor grau de 

conhecimento político culpariam os representantes dos poderes Legislativo e Executivo 

de forma indiscriminada. Os dados encontrados confirmam os pressupostos: i) a avaliação 

retrospectiva da economia teve impacto na decisão eleitoral; ii) em ambientes 

institucionais mais complexos, eleitores com menor grau de sofisticação política 

culparam ambos os poderes indiscriminadamente, enquanto eleitores com maior grau de 

sofisticação política tiveram maior discernimento quanto às diferenças de papéis entre o 

Legislativo e o Executivo. Similarmente, Pereira (2014), analisando dados em painéis 

coletados por surveys nas eleições presidenciais de 2002, encontra dados que parecem 

indicar que os eleitores brasileiros mais politicamente sofisticados se guiaram pela 

avaliação retrospectiva da economia na escolha eleitoral naquele pleito.  

Resultados encontrados em Pereira e Rennó (2003) e Rennó (2004), quando 

analisados conjuntamente, parecem indicar que fatores locais e razões pessoais são 

importantes componentes para explicação do voto para deputados federais no Brasil. Em 

outras palavras, os eleitores avaliam o desempenho dos políticos por meio da quantidade 

de emendas parlamentares e projetos aprovados para beneficiar seus redutos eleitorais, e 

esse se mostrou um fator importante na decisão de voto.  

Outros estudos têm identificado relações entre a implementação de políticas 

específicas nos resultados das eleições. Um exemplo é o estudo realizado por Manacorda, 

Miguel e Vigorito (2010). Esses autores empregaram uma estratégia experimental para 

explorar os efeitos entre os beneficiários do Programa de Transferência de Renda 
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(PANES) no apoio político ao governo da Frente Ampla no Uruguai, responsável por sua 

implementação. Os resultados mostram que os eleitores beneficiários do PANES são 

significativamente mais pró-governo: entre as famílias beneficiadas, o apoio ao governo 

é de cerca de 91%, comparado a 77% para famílias não beneficiadas. A descontinuidade 

estimada implica que a elegibilidade do programa está associada a um aumento de 14 

pontos percentuais no apoio ao governo sobre a coalizão de oposição. O estudo permite 

afirmar que o programa em questão teve impactos persistentes no apoio político ao 

governo, sugerindo que as transferências passadas também exercem influência 

significativa na tomada de decisões dos eleitores. Os resultados apresentados fornecem 

evidências claras da capacidade de resposta dos eleitores ao programa com transferências 

direcionadas, garantindo apoio adicional para o governo, tanto durante a vida do 

programa (2007), como imediatamente após o seu término (2008). 

Bechtel e Hainmueller (2011) realizaram um experimento natural com o objetivo 

de identificar os efeitos de políticas de assistência no apoio eleitoral ao Partido Social 

Democrático (SPD) na Alemanha. A inundação do rio Elba em 2002 serviu como 

experimento natural para estimar dinamicamente os retornos eleitorais de curto e longo 

prazos para políticas de assistência direta. A enchente do Elba ocorreu apenas cerca de 

um mês antes da eleição federal e foi a inundação mais devastadora em mais de mil anos. 

O desastre forneceu ao Chanceler Schröder e a seu Partido Social Democrático (SPD) 

uma excelente oportunidade para conquistar os eleitores através de uma resposta política 

maciça, a fim de evitar a tão temida derrota nas eleições seguintes. Em resposta às 

inundações, o governo lançou rapidamente o maior programa de alívio de desastre já 

entregue na história alemã do pós-guerra. Os resultados encontrados indicam que a 

política aumentou a participação dos votos do SPD nas regiões afetadas em cerca de 7 

pontos percentuais nas eleições de 2002. Os resultados apontam ainda que os efeitos das 

políticas tiveram retornos no médio prazo, cerca de 25% do retorno eleitoral de curto 

prazo se transferiu para a eleição de 2005. Nas eleições de 2009, porém, não foram 

encontrados ganhos eleitorais, tendo uma estimativa de retorno muito próxima de zero e 

insignificante. Assim, após sete anos, a resposta às inundações desapareceu 

completamente das avaliações retrospectivas dos eleitores nas áreas afetadas. Os distritos 

afetados e não afetados retornaram às suas tendências paralelas pré-inundação. Os 

resultados demonstraram que os retornos eleitorais para a ajuda a desastres não são apenas 

consideráveis no curto prazo, mas também são levados para as eleições subsequentes. 
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As pesquisas apresentadas acima parecem contrariar a visão dos mais céticos em 

relação à possibilidade de os eleitores apresentarem preferências consistentes e sua 

relativa capacidade de julgar e punir os políticos cuja atividade não apresenta congruência 

com seus desejos. Como vimos pelos trabalhos expostos, essa dinâmica pode ser 

observada ainda em contextos caracterizados por altas desigualdades socioeconômicas e 

em ambientes políticos complexos. A seguir, revisitamos alguns pontos debatidos e 

apresentamos as hipóteses investigadas nesta pesquisa.  

 

2.7 Hipóteses 

Começamos a introdução deste trabalho estabelecendo uma analogia entre a 

chegada de receitas não antecipadas pela exploração de recursos naturais e o prêmio de 

uma loteria, ao passo que essas receitas poderiam significar a implementação de uma série 

de políticas públicas as quais poderiam garantir melhorias no bem-estar dos cidadãos e 

no desenvolvimento dos territórios beneficiados. Dissemos também que, diante da 

assertiva da implementação de políticas públicas virtuosas, a sobrevivência política e 

eleitoral dos governantes e de seus sucessores estaria praticamente garantida.  

Apresentamos resultados bastante consistentes na literatura, tanto inspirada na 

análise do caso brasileiro como em perspectiva comparada, que os políticos têm 

sucessivamente falhado em traduzir as rendas da exploração de recursos naturais em 

desenvolvimento socioeconômico. Por outro lado, evidências consistentes associaram a 

presença dessas rendas ao aumento dos gastos com a máquina pública e uma ampla 

utilização desse dinheiro na ampliação de postos de trabalho no setor público. 

Contrariando essas ideias e apresentando resultados bastante contraintuitivos, 

também nos debruçamos sobre estudos que mostraram que a presença de royalties do 

petróleo não impactou negativamente em termos de competição política, tampouco 

representou vantagens consistentes e duradouras nos pleitos eleitorais nos municípios 

brasileiros (Bhavnani & Lupu; 2016; Monteiro & Ferraz, 2012).  

Por outro lado, observamos pesquisas que mostraram como os eleitores são 

atentos a novas informações e como elas podem afetar suas escolhas, tanto em termos de 

preferências por políticas públicas, como em suas decisões de voto. Vimos, entretanto, 

que a disponibilidade de informação é condicionada por fatores contextuais e 

predisposições individuais. Essas restrições no acesso a informação impostas pelos 

ambientes sociais e instituições políticas ajudam a reforçar a necessidade de investigação 

adicional sobre os microfundamentos da teoria da maldição dos recursos naturais. Nesse 
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sentido, argumentamos que a restrição de informações em ambientes ricos em recursos 

naturais afeta a capacidade dos eleitores de controlar essas receitas e responsabilizar os 

governantes pelo seu mau uso. E acreditamos que esse aspecto é muito mais saliente e 

importa mais do que a origem das receitas para financiar o governo. Esse argumento 

ganha ainda mais relevância quando interpretado à luz do entendimento da configuração 

dos ambientes fiscais da maioria dos países em desenvolvimento, os quais são fortemente 

caracterizados pela baixa incidência da cobrança de impostos diretos.  

Além disso, a relativa capacidade revelada pelos eleitores de avaliar o 

desempenho político com base na entrega de políticas específicas ou no desempenho do 

governo nos leva a supor que eleitores informados sobre a presença de rendas 

extraordinárias alteram suas preferências e passam a exigir mais capacidade de entrega 

dos políticos, hipótese essa levantada também por trabalhos anteriores (Monteiro & 

Ferraz, 2012; Ross, 2012). 

Assim, pretendemos, na presente pesquisa, identificar padrões que possam ajudar 

a racionalizar os resultados encontrados por Monteiro e Ferraz (2012) e Bhavnani e Lupu 

(2016). Partimos do pressuposto que no decorrer dos anos os eleitores foram tendo acesso 

a choques de informações provocados pela mídia e foram aprendendo sobre a relação 

entre a presença de royalties e a capacidade dos políticos na provisão de bens públicos. 

Em outras palavras, pretendemos verificar se, à medida que se tornam mais informados 

sobre a presença de royalties no município, os eleitores também passam a demandar a 

ampliação na oferta de bens públicos.  

Em resumo, pretendemos testar as seguintes hipóteses: 

H1. Mais informação sobre as receitas do petróleo afeta negativamente a avaliação 

dos eleitores: 

H1a. Na percepção de desempenho dos serviços públicos. 

H1b. No desempenho dos prefeitos e a propensão a retirar o apoio eleitoral. 

H2. O nível de informação dos eleitores sobre as receitas de petróleo no município 

afeta positivamente o interesse dos eleitores em aprender mais sobre o orçamento e o 

trabalho dos políticos.  

Ressalta-se que a pesquisa teve um objetivo preliminar de verificar o repertório 

de informação que os eleitores possuem sobre a presença das receitas do petróleo em seus 

municípios e como essa informação sobre a presença de royalties afeta sua avaliação de 

desempenho dos serviços públicos. Os níveis de informações revelados pelos eleitores 

foram, então, entendidos como um sinal verde para o papel desempenhado pela 
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informação em ambientes financiados a partir de receitas de recursos naturais, abrindo 

espaço e fortalecendo a necessidade de fornecer investigação causal adicional para o 

papel desempenhado pela informação nas preferências e expectativas dos eleitores em 

relação a provisão dos bens públicos.  
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3. Contexto Brasileiro  

Os municípios brasileiros oferecem uma importante configuração contextual para 

avaliar as hipóteses propostas nesta pesquisa. Dada a extensão do território brasileiro 

(mais de 8,5 milhões de km2), os contornos mínimos de descentralização política e 

administrativa sempre foram necessários. Ainda sob o domínio de Portugal, a coroa 

precisou promover uma descentralização mínima para garantir a gestão do território, o 

que foi feito inicialmente pelas capitanias hereditárias, que viriam a influenciar 

sobremaneira a formação do nosso sistema federalista posterior (Costa, 2004).  

O Brasil tem uma estrutura federativa e fiscal bastante peculiar, caracterizada por 

um sistema que reproduz a separação de poderes nos níveis estadual e municipal, os quais 

gozam de plena autonomia política, com competências administrativas e tributárias 

divididas entre os três níveis da federação. A proporção da cobrança de impostos indiretos 

é alta e, por outro lado, apenas uma parcela menor da população paga impostos diretos. 

O imposto que representa a maior parte da arrecadação brasileira é o Imposto sobre 

Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS (representa 25% das receitas do país), e a 

competência para sua arrecadação é dos estados, assim também como o Imposto sobre a 

Propriedade de Veículos Automotores – IPVA (Varsano et al., 1998). Os municípios, por 

sua vez, são responsáveis pela cobrança de dois impostos: o Imposto sobre Serviços – ISS 

e o Imposto sobre Propriedade Territorial Rural e Urbana – IPTU. Poucos estados e 

municípios se sustentam apenas com a arrecadação de seus impostos; a maioria depende 

de transferências, que são feitas via fundos de participação, quais sejam o Fundo de 

Participação dos Estados – FPE, e o Fundo de Participação dos Municípios, FPM. Esses 

fundos têm como fonte a soma de 44% da receita dos dois maiores impostos federais. Os 

municípios recebem ainda repasses dos governos estaduais ,15% do ICMS (Arretche, 

2004).   

Nesse contexto, pode-se observar que os municípios brasileiros apresentam uma 

grande vantagem na partilha fiscal, com fontes de recursos especialmente financiados via 

transferências do governo central e estadual. Assim, ainda sem falar sobre as distribuições 

de renda pela exploração de petróleo e gás no Brasil, cujos principais beneficiários 

também são os municípios, o cenário oferece uma oportunidade especial para a 

investigação do principal microfundamento da teoria da maldição dos recursos naturais – 
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que impostos e rendas extraordinárias2 oferecem diferentes motivações para cidadãos em 

relação ao tipo de controle exercido sobre políticos.  

Os municípios são também os maiores beneficiários das receitas pela exploração 

de petróleo e gás no Brasil. E esses recursos são fortemente concentrados em poucos 

estados e municípios considerados produtores. Para se ter ideia, dos 26 estados brasileiros 

apenas 10 são beneficiários diretos dos royalties, e entre os municípios essa concentração 

é ainda maior; dos 5.570 municípios (IBGE, 2013) existentes no Brasil apenas 120 são 

considerados produtores (ANP, 2016). Os municípios do Rio de Janeiro recebem 73% do 

montante que é pago aos municípios brasileiros, os 15 municípios fluminenses produtores 

recebem 78% dos royalties distribuídos aos municípios do estado. Nesses municípios, os 

royalties equivalem a 30% da receita orçamentária, na média dos municípios brasileiros, 

os royalties representam 1% do orçamento municipal (Monteiro, 2012). 

Nos últimos anos, os recursos repassados ao governo em forma de royalties e 

participações especiais aumentaram drasticamente, passando de R$ 424 milhões para R$ 

21,6 bilhões em 2010. O Fundo de Participação dos Municípios – FPM, aumentou 87% 

no mesmo período (Monteiro, 2012). 

A Lei do Petróleo, de 1997, foi a principal responsável por esse crescimento, pois 

instituiu a criação das participações especiais, indexou o valor da produção nacional ao 

preço internacional do petróleo, acabou com o monopólio estatal e estimulou 

investimentos. Essa lei definiu royalties fixados em um montante equivalente a 10% da 

produção de petróleo e gás e estabeleceu a Participação Especial (PE), uma taxação sobre 

os poços mais produtivos (Farias, 2011).  

A princípio, a legislação em vigor previa a indenização do correspondente a 5% 

do valor do produto explorado em terra aos municípios e estados afetados, em uma época 

em que a produção brasileira predominante era onshore. Os royalties pagos pela 

produção marítima eram integralmente apropriados pela União.  

Em 1985, a Lei nº 7.453 altera a distribuição dos royalties da extração em 

plataforma continental, que passam a pertencer não só à União, mas a todos os entes 

federativos. Além disso, a lei determina a inclusão da área geoeconômica dos municípios 

produtores na cota dos royalties e cria um fundo que destina a parcela de 1% dos royalties 

para todos os estados, territórios e municípios da federação. Essa repartição entre todos 

os entes federativos faz necessária a elaboração de critérios e a definição dos conceitos 

                                                           
2 Aqui usaremos royalties como sinônimo para rendas extraordinárias.  
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de estados e municípios confrontantes e de área geoeconômica, contempladas pela Lei 

nº 7.525 de 1986. Ela também inclui na cota de royalties os municípios que sofrem 

consequências sociais ou econômicas da atividade petrolífera (Farias, 2011). 

A participação de todos os entes federativos no resultado da exploração dos 

recursos naturais torna-se direito constitucional a partir de 1988, em artigo (20, §1º) 

regulamentado pela Lei nº 7.990/1989. Esta garante indenização aos estados e 

municípios em cujo território seja feita a lavra, assim como aos que são confrontantes às 

áreas de produção marítima, e fixa a compensação em 5% do valor da produção. Por fim, 

a lei mantém o fundo estabelecido em 1986, mas com valor reduzido de 1% para 0,5% 

(Farias, 2011).   

A partir da implementação da Lei do Petróleo, foram criados novos critérios para a 

repartição da renda adicional, que passa a contemplar os governos locais dos municípios 

produtores. A definição de quais seriam considerados municípios produtores se baseia em 

linhas geodésicas usadas como referência nas cartas náuticas, desenhadas pelo IBGE, 

conforme estabelecido no Decreto nº 93.189/1986. Essa definição foi de grande 

relevância, pois esses municípios foram fortemente privilegiados, passando a receber uma 

renda extra no valor de 1% da produção dos campos de petróleo confrontados. Um 

pequeno grupo de municípios foi ainda mais beneficiado, pois passou a receber 

participações. Para os municípios produtores offshore, sua renda petrolífera aumentou de 

R$ 129 milhões para R$ 3,4 bilhões entre 1997 e 2010, equivalente a um aumento de 29 

vezes, pouco menor do que o aumento de 18 vezes obtido pelos municípios não 

produtores (Monteiro, 2012). 

Por outro lado, nos últimos anos esses municípios tiveram uma drástica redução nas 

receitas advindas pela exploração de petróleo e gás no Brasil, muitos dos quais 

experimentaram uma redução de pelo menos 50%. Dois fatores contribuíram para esse 

cenário. De um lado, a redução na produção de petróleo e, do outro, a queda do preço 

desse combustível no mercado internacional.   
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4. Metodologia 

Para testar o impacto da informação sobre as preferências dos eleitores com 

políticas públicas, o apoio ao governo, a percepção de desempenho dos políticos e a 

vontade de permanecer politicamente informados coletamos dados de eleitores 

fluminenses por meio de questionários estruturados e realizamos um experimento de 

campo em municípios produtores de petróleo do estado do Rio de Janeiro.  

A aplicação dos questionários compreendeu uma fase mais exploratória e teve 

como objetivo identificar como os eleitores de municípios produtores e não produtores 

de petróleo no estado do Rio de Janeiro eram informados sobre a existência de 

pagamentos de royalties. Confirmar quanto os eleitores são informados sobre a presença 

de royalties em seu município é uma condição necessária para atestar o pressuposto de 

que os eleitores dos municípios brasileiros conseguiram punir prefeitos que 

demonstraram baixa capacidade na provisão de bens públicos a despeito da presença de 

rendas adicionais.   

A realização do experimento, por sua vez, teve como objetivo inicial verificar 

como choques de informação podem afetar o comportamento de eleitores a respeito das 

suas avaliações retrospectivas do desempenho dos serviços públicos e dos governos. O 

experimento foi aplicado em 724 eleitores residentes em três cidades produtoras de 

petróleo do estado do Rio de Janeiro. O desenho do experimento é apresentado em 

detalhes na seção 4.2.  

A escolha das cidades para a realização do experimento seguiu a metodologia 

proposta por Seawright (2016), a qual consiste na seleção de casos orientada por 

alterações na variável independente. Em que pese nossa unidade de análise seja o 

indivíduo, nosso interesse de pesquisa está em investigar o comportamento de um sujeito 

localizado em um município beneficiário de royalties do petróleo. Nesse sentido, a 

seleção dos municípios envolveu propositalmente os maiores beneficiários de royalties 

no Brasil nos últimos sete anos. A escolha do local para a aplicação dos questionários da 

primeira etapa, por sua vez, envolveu a seleção aleatória de municípios fluminenses 

localizados em diferentes faixas de receitas de royalties.  

Ressaltamos que não foi utilizada nenhuma abordagem probabilística para a 

seleção dos respondentes e por essa limitação a interpretação dos resultados fica restrita 

aos casos analisados. Essas escolhas foram definidas pela disponibilidade limitada de 

recursos.  
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A aplicação efetiva dos questionários e experimento foi precedida de duas rodadas 

de pré-testes. Os questionários pré-testes da primeira etapa foram aplicados em julho de 

2015 no município de Búzios (RJ). Os entrevistadores se posicionaram em ponto de fluxo 

e entrevistaram moradores locais. O objetivo desse teste foi avaliar o tempo médio de 

duração dos questionários, bem como verificar o entendimento dos entrevistados e 

entrevistadores sobre as perguntas. Foram identificadas algumas necessidades de ajustes 

que foram implementados sem a necessidade posterior de retorno a campo para novo teste 

do instrumento. 

O pré-teste do questionário do experimento foi aplicado na cidade do Rio de 

Janeiro, no mês de abril, com alunos do primeiro e terceiro semestres do curso de 

Administração da FGV EBAPE. A aplicação do pré-teste, além de oferecer uma 

oportunidade de verificar o entendimento das questões por parte dos entrevistados, 

também representou uma oportunidade para complementar o treinamento dos 

entrevistadores de campo. A maior parte da pesquisa de campo foi conduzida pela 

empresa Insider, situada no Rio de Janeiro. Trata-se de uma empresa especializada no 

planejamento e execução de pesquisas dessa natureza.  

 

4.1 Aplicação dos questionários 

O objetivo dessa etapa foi verificar como a dinâmica de informação sobre a 

presença das receitas dos royalties estava distribuída. Aplicada em agosto de 2015, essa 

foi uma etapa mais exploratória, para situar os pesquisadores sobre a direção inicial de 

algumas das relações entre as variáveis investigadas. Foi realizada por meio de 

questionários fechados e estruturados, aplicados em ponto de fluxo em municípios do 

estado do Rio de Janeiro, Brasil.  

Entre os 91 municípios do estado, 15 foram aleatoriamente selecionados entre três 

diferentes faixas de receitas de royalties. Participaram da pesquisa 900 respondentes. Em 

cada cidade estavam planejadas 60 entrevistas, mas 5 questionários foram descartados 

por falta de identificação do município. Dentre os municípios brasileiros, a composição 

da nossa amostra em termos de classificação de recebimento de royalties foi a seguinte: 

3 não recebem royalties, 5 são produtores e recebem enormes quantidades de royalties e 

7 situam-se em faixas intermediárias, não são produtores, mas recebem royalties. 

Detalhes sobre as características sociodemográficas dos entrevistados podem ser 

observadas na tabela 1 abaixo. 
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[Inserir tabela 01 aqui] 

 

As variáveis de interesse nessa etapa foram a satisfação com os serviços públicos 

e o nível de informação prévias dos respondentes em relação aos royalties do petróleo. 

Para mensurar a satisfação com serviços públicos, adaptamos uma escala já validada por 

Ryzin (2004) e Vigoda-Gadot (2007). Uma análise fatorial exploratória foi conduzida e 

confirmou a presença de apenas um fator (alpha 0.89). As questões avaliadas, suas cargas 

fatoriais e o alpha de Cronbach estão descritos na tabela 2. Todos os fatores tiveram 

cargas superiores a 0.7. A variável informações prévias sobre royalties, por sua vez, foi 

medida em uma escala de 0 a 6, indicando o número de respostas corretas às perguntas 

no questionário que visavam medir o nível de conhecimento dos eleitores sobre royalties 

no município3. 

[Inserir tabela 2 aqui] 

4.2 Desenho do Experimento  

A partir de um design entre sujeitos com um único fator (informação) e dois níveis 

(com informação e sem informação), o experimento buscou entender os efeitos da 

informação no comportamento de eleitores em contextos com abundância em rendas de 

petróleo. Para tanto, comparamos os efeitos de fornecer informações sobre o valor médio 

de royalties recebido pelo município vs. informação geral sobre receitas do município na 

percepção dos eleitores da qualidade dos serviços públicos e desempenho de prefeitos. 

As informações fornecidas correspondem a dados reais coletados nos sites do Tesouro 

Nacional e da ANP.  

O experimento foi realizado em abril de 2018 com 722 eleitores residentes dos 

municípios de Cabo Frio, Campos de Goytacazes e São João da Barra. A tabela 3, a 

seguir, apresenta a composição da amostra em termos de características 

sociodemográficas. 

[Inserir tabela 01 aqui] 

O cenário da pesquisa se deu da seguinte forma: os participantes foram abordados 

em pontos de fluxo e perguntados se gostariam de participar de uma pesquisa sobre 

políticas públicas. Foram informados de que o preenchimento do questionário demoraria 

                                                           
3 Essas questões apresentaram níveis diferentes de dificuldades acerca do tema. As perguntas foram: i) se 

o município era beneficiado pelos royalties do petróleo; ii) o motivo pelo recebimento dessas receitas; iii) 

que outros municípios no estado também eram beneficiados pelas rendas; iv) valor médio recebido por ano; 

v) quando o município passou a ser beneficiado com essas rendas e vi) em quais áreas/projetos os recursos 

estavam sendo aplicados.  
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em torno de dez minutos. Como forma de agradecimento pela participação, receberam 

um brinde, a ser entregue no final da pesquisa. Os participantes foram, então, designados 

aleatoriamente para cada uma das 2 condições e responderam a perguntas sobre 

recebimento de royalties pelo município, percepção de desempenho dos serviços públicos 

e avaliação da gestão dos prefeitos.  

O procedimento foi o seguinte: (1) Após o consentimento, (2) todos os 

entrevistados responderam ao pré-questionário com o objetivo de medir o quanto os 

participantes eram informados sobre as rendas do petróleo no município (mesmas 

perguntas utilizadas no questionário da primeira etapa – variável informações prévias 

sobre royalties); (3) na sequência foram solicitados a ordenar sua preferência para 

alocação de 100 unidades de reais em diferentes áreas de políticas públicas; (4) então, 

foram aleatoriamente designados para uma das condições de informação sobre royalties 

(valor e proporção nas receitas totais do município vs. informação geral); (5) avaliaram a 

percepção de desempenho dos serviços prestados pela prefeitura; (6) responderam a novo 

conjunto de perguntas com o objetivo de medir o interesse em manter o governo 

controlado, participar da vida política e atribuíram nota para o desempenho do atual 

prefeito; (7) responderam a perguntas para medir o conhecimento político e aspectos 

orçamentários em nível nacional (variável sofisticação política); (8) finalizaram 

preenchendo as respostas para questões sociodemográficas.  

 

Condições experimentais 

Foram manipuladas informações sobre receitas da prefeitura. O grupo de tratamento foi 

informado de que seu município era de fato beneficiário das rendas de royalties. Foram 

também fornecidas informações sobre a média dos valores recebidos nos últimos anos e 

a proporção que essa receita representa no orçamento total do município. O grupo de 

controle recebeu apenas uma informação geral sobre as receitas totais do município e 

outras generalidades, conforme exemplo abaixo extraído do questionário do município de 

São João da Barra.  

 

Grupo Tratamento: De fato, seu município recebe dinheiro pela exploração do 

petróleo. Na verdade, ele está entre os municípios que receberam mais dinheiro 

de royalties em todo o Brasil nos últimos sete anos. Para se ter uma ideia, São 

João da Barra recebeu uma média de R$ 200 milhões por ano de royalties. Esse 

valor representa quase metade de todo o dinheiro arrecadado pela prefeitura.  
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Grupo Controle: De acordo como o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 

São João da Barra possuía uma população de mais de 35 mil habitantes no ano de 

2017, ocupa uma área de mais de 462 mil quilômetros quadrados. Nos últimos 

sete anos, o município teve em média uma receita de R$ 400 milhões, 

provenientes de impostos e transferências dos governos estadual e federal.  

 

Importa destacar que os textos das condições entre municípios variaram apenas 

em termos de valores e percentuais de royalties recebidos e receitas totais do município. 

 

Variáveis 

Com o objetivo de avaliar as informações que os entrevistados possuíam sobre o 

recebimento de royalties pelo seu município, foram repetidas no questionário dessa etapa 

as mesmas perguntas inseridas no questionário aplicado em 2015. A essas questões 

também foi dado o mesmo tratamento da etapa anterior. Em outras palavras, as respostas 

foram codificadas como certas ou erradas e utilizadas para a construção do construto 

informações prévias sobre royalties (com variação entre 0 e 6).  

Também operacionalizamos uma variável para medir a sofisticação política dos 

entrevistados. Para tanto, foram inseridas cinco questões relacionadas a aspectos 

orçamentários e de arrecadação tributária no cenário nacional. Essa variável foi medida 

numa escala de 0 a 5, indicando o número de respostas corretas às perguntas do construto. 

As variáveis dependentes foram: desejo de acompanhar e aprender mais sobre o 

orçamento público e trabalho do prefeito (Paler, 2013); percepção de desempenho dos 

serviços públicos; avaliação da gestão do prefeito atual e apoio ao incumbente.  
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5. Resultados: Como royalties do petróleo e informação afetam o comportamento de 

eleitores? 

Este capítulo apresenta os resultados para análise dos choques de rendas do 

petróleo no comportamento de eleitores, especificamente buscamos identificar: i) o 

repertório de informação dos eleitores sobre os royalties recebidos pelo município; ii) o 

efeito da informação sobre royalties na percepção dos eleitores sobre a qualidade na 

prestação de serviços públicos e avaliação de desempenho dos prefeitos.  

A seguir os resultados para as duas etapas da pesquisa empírica são apresentados 

separadamente. As seções 5.1 e 5.2 contêm, respectivamente, os dados coletados a partir 

do survey e do experimento de campo. 

 

5.1 Eleitores são ignorantes a respeito do recebimento de royalties em seu município? 

A literatura argumenta que o acesso a um repertório mínimo de informação é um 

requisito preliminar para que os cidadãos possam exercer algum controle sobre seus 

representantes políticos. Nesse sentido, a primeira questão que procuramos verificar foi 

se os cidadãos sabem minimamente a respeito do recebimento de royalties do petróleo 

pelo seu município.  

Assim, para verificar a relação entre ser produtor de petróleo e ter 

informação/conhecimento sobre royalties foram testados dois modelos. O primeiro deles 

contemplou as variáveis informações prévias sobre royalties como variável dependente 

e uma dummy para produtor de petróleo como variável independente. Ao segundo modelo 

foram acrescentadas variáveis de controle para indivíduos e municípios, conforme tabela 

4 abaixo. 

 

[Inserir tabela 04 aqui] 

 

Os resultados para o modelo 1 mostram que a relação entre ser um município 

produtor (ou seja, estar entre os maiores beneficiários de royalties) e ter mais informações 

sobre royalties é positiva e estatisticamente significante. No modelo 2, podemos observar 

que esse resultado é robusto na presença de controles à nível de individuos e em relação 

à caracaterísticas dos municípios. Além da dummy ser produtor, a variável royalties per 

capita inserida como controle no modelo também teve efeito positivo e estatisticamente 

significante em relação a ser mais informado sobre receitas do petróleo.  
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Essa relação também pode ser observada pela análise descritiva dos dados, em que 

quando indagados sobre o recebimento de royalties pelo seu município 82.33% dos 

entrevistados de municípios produtores responderam afirmativamente. Os respondentes 

também tiveram uma média de 3 pontos nas perguntas da variável informações prévias 

sobre royalties, numa escala de variação de 0 a 6. Em geral, os eleitores souberam indicar 

o motivo do recebimento dessas receitas, bem como citar corretamente pelo menos outros 

dois municípios no estado do Rio de Janeiro que são beneficiados pelos royalties do 

petróleo. Quando indagados sobre como a prefeitura vem investindo essas receitas, as 

respostas mais recorrentes apontam o desconhecimento dos eleitores ou a menção a 

desvios dos recursos para fins privados.  

 

5.1.2 Desigualdades sociais afetam o acesso à informação sobre royalties? 

Dentre os consensos presentes na literatura sobre informação e comportamento do 

eleitor, um deles é o de que a informação política é um recurso desigualmente distribuído. 

Para verificar como desigualdades sociais podem afetar o acesso a informação sobre 

royalties verificamos os efeitos das variáveis sexo, renda, escolaridade, idade e ocupação 

– variáveis reivindicadas pela literatura como importantes produtores do acesso à 

informação em geral. As variáveis escolaridade e ocupação tiveram efeitos 

estatisticamente significantes. Níveis mais altos de escolaridade estão associados a 

maiores níveis de informação sobre os royalties. Não ter ocupação, por sua vez, é 

negativamente associado a esse tipo de informação. Dessa forma, como ocorre com o 

acesso a informação em geral esse tipo de informação específica também parece ser 

afetado por algumas das desigualdades sociais.  

 

5.1.3 Rendas do petróleo afetam a percepção da qualidade dos serviços públicos? 

Entendemos o advento de recursos provenientes da exploração de petróleo e gás 

como um choque exógeno que afeta as expectativas dos eleitores sobre o tipo, quantidade 

e qualidade de políticas públicas que esperam receber. Nesse sentido, procuramos 

investigar como os eleitores residentes em municípios beneficiados e não beneficiados 

por rendas do petróleo avaliaram sua satisfação com os serviços públicos.  

Para investigar tal relação foram testados três modelos. O primeiro verificou a 

relação entre ser produtor de petróleo e a satisfação com os serviços públicos como 
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variável independente e dependente, respectivamente. Ao segundo modelo foi 

incorporado a variável informações prévias sobre royalties. E por fim, no terceiro modelo 

foram inseridas variáveis de controle para indivíduos e municípios. 

A tabela 4 apresenta os resultados para os modelos estimados e revela que a 

satisfação com serviços públicos é negativamente associada à variável ser produtor de 

petróleo, indicando que a presença de maiores receitas de petróleo está associada a 

maiores níveis de insatisfação dos cidadãos com a prestação de serviços pelas prefeituras. 

Esses resultados são consistentes e estatisticamente significantes nos três modelos 

testados e com nível de significância de 1%. Os controles dos royalties (per capita), 

gastos em saúde e gastos em educação também tiveram efeito estatisticamente 

significante na satisfação dos respondentes, apresentando entretanto, um efeito muito 

marginal dado os valores dos coeficientes.  

Uma vez que o desenho metodológico dessa etapa contemplou a coleta de dados 

para grupos diferentes de municípios em relação ao nível de recebimento de receitas do 

petróleo, interpretamos os resultados como um indicativo para a hipótese de que eleitores 

atualizam suas expectativas em torno das políticas públicas que esperam receber uma vez 

que são conscientes da presença das receitas dos royalties no seu município. Ressaltamos 

a existência de variáveis omitidas não controladas pelo design metodológico e que 

impossibilitam o estabelecimento de uma relação de causalidade entre as variáveis 

investigadas.  

 

5.2 Resultados para o experimento  

Para testar as hipóteses propostas nesta pesquisa foram elaborados quatro 

diferentes modelos para cada variável dependente investigada. O objetivo para 

especificação desses modelos deveu-se ao interesse de avaliar a evolução do efeito do 

tratamento, com o intuito de investigar e/ou avaliar: (1) o efeito isolado da manipulação 

experimental, sem considerar o efeito fixo do município; (2) o efeito da inclusão do 

modelo com efeito fixo do município; (3) os efeitos do tratamento e da variável 

informações prévias sobre royalties na presença de algumas variáveis de controle, e, por 

fim, (4) o efeito da interação entre o tratamento e informações prévias sobre royalties. 

Foram consideradas como controles: dummies para município, voto para prefeito na 

última eleição (dummy) e sofisticação política, índice com escala variando de 0 a 5 .   
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Abaixo as equações dos modelos estimados: 

 

Yij = β0 + βTij + Eij (1) 

 Yij= β0 + βTij + βWij +Eij (2) 

 Yij= β0 + βTij + βIij + βZij + βWij +Eij (3) 

 Yij= β0 + βTij + βIij + βTij x Iij + βZij + βWij +Eij (4) 

 

Onde Yij representa a variável de interesse do indivíduo i no município j, todos 

construtos com variação de 1 a 5, β0 é uma constante, Tij é o tratamento do indivíduo i no 

município j,  Iij  é o coeficiente para a variável informações prévias sobre royalties do 

indivíduo i no município j, índice com variação de 0 a 6. Wij é uma dummy para munícipio. 

Tij x Iij é o termo de interação entre a variável informações prévias sobre royalties e o 

tratamento manipulado pelo experimento do indivíduo i no município j. Zij é um vetor de 

controles para o indivíduo i no município j. Eij é um termo de erro, presumidamente com 

distribuição normal e média zero.  

Antes de testar os modelos propostos conduzimos um randomization check a fim 

de verificar se os grupos de controle e tratamento estavam balanceados entre as variáveis 

incluídas nos modelos. Os resultados indicam que não há diferenças estatisticamente 

significantes entre as duas condições do estudo – sexo (chi2(2) = 1.01, p = 0.313), renda 

(chi2(1) = 3.30, p = 0.652), escolaridade (chi2(2) = 8.00, p= 0.237), município (chi2(4) = 

1.63, p = 0.442), idade (chi2(1) = 4.91, p = 0.961) e ocupação (chi2(7) = 1.68, p = 0.641). 

Ressalta-se que não foram inseridas no desenho do experimento perguntas com o 

objetivo de observar em que medida as manipulações alteraram as percepções dos 

respondentes. Entretanto, tanto por ocasião da coleta de dados com os questionários da 

primeira etapa da pesquisa, quanto na própria aplicação dos questionários do 

experimento, foram coletadas respostas para a pergunta “quanto seu município recebe em 

valores pelos royalties?”. Especificamente em relação aos respondentes da etapa no 

experimento, dos 724 entrevistados apenas 23 souberam indicar corretamente a faixa de 

valores (3% da nossa amostra), enquanto cerca de 65% relataram não saber/não ter ideia. 

As respostas dos 32% restantes variaram ora entre valores bastante distantes do montante 

real, ora com afirmações mais genéricas do tipo “não sei, mas é uma graninha boa”, “não 

sei, mas acho que é muito” (respostas nessa direção somaram menos de 2% no total). 

Assim, acreditamos que as manipulações experimentais de fato trouxeram novas 

informações aos entrevistados.  
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Adicionalmente, conduzimos uma análise de poder para tamanhos de efeitos 

esperados a partir do teste powereg para o stata, desenvolvido por Xiao Chen e Philip B. 

Ender. Com as especificações dos nossos modelos, os resultados indicaram a necessidade 

de 318 observações para um poder de análise de 0.90 com alpha de 0.05, para 

identificação de resultados estatisticamente significantes com R2 = .05 (ou seja, tamanho 

necessário da amostra para detectar um pequeno efeito). Dessa forma, o tamanho da nossa 

amostra parece adequado para nosso desenho metodológico.  

5.2.1 Percepção de desempenho dos serviços públicos 

A análise dos resultados sugere um fraco suporte a H1a, dado que o tratamento só 

teve efeito significante no modelo com o termo de interação, a nível de significância de 

10% e no sentido oposto da direção prevista.  

Os dados apresentados na tabela 5 mostram que o efeito da manipulação 

experimental é na verdade condicionado pelas informações prévias que os respondentes 

possuem sobre royalties. Aqueles que não sabiam que seu município era beneficiado pelas 

receitas do petróleo (ou seja, o respondente que tem escore zero na variável informações 

prévias sobre royalties) e foram selecionados para o grupo de tratamento tendem a avaliar 

o desempenho dos serviços públicos mais satisfatoriamente (β= .232, p< 0.10). A 

interpretação do coeficiente da interação entre o tratamento e informações prévias sobre 

royalties revela que mais informação sobre royalties tende a enfraquecer o efeito do 

tratamento (β= -.0942, p< 0.10). A variável voto para prefeito teve um efeito positivo e 

estatisticamente significante na avaliação da percepção de desempenho dos serviços 

públicos nos dois modelos analisados (p < 0.01), indicando que os respondentes que 

apoiaram o prefeito atual na última eleição tendem a avaliar mais positivamente os 

serviços prestados pela prefeitura.  

 

[Inserir tabela 5 aqui] 

 

Desagregando a análise por município é possível verificar que apenas em Cabo 

Frio o tratamento teve efeito estatisticamente significante na percepção de desempenho 

dos serviços públicos. No entanto, a direção do efeito também é no sentido oposto do 

previsto (β= .336, p< 0.10), como apresentado na tabela 6. Resultado semelhante é 

observado no efeito da variável voto para prefeito (Cabo Frio, β= .263, p< 0.05). Em São 
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João da Barra a única variável com efeito estatisticamente significante foi sofisticação 

política (β= -.108, p< 0.10). 

 

[Inserir tabela 06 aqui] 

 

Importa destacar que a avaliação dos serviços públicos segue uma distribuição 

normal apenas nos municípios de Cabo Frio e São João da Barra, sendo que os serviços 

nesta última cidade são em média mais bem avaliados que na primeira. Por outro lado, a 

distribuição da avaliação dos serviços públicos em Campos dos Goytacazes é fortemente 

concentrada entre péssima e ruim (79%). Para esses eleitores, nem a informação prévia 

nem a informação do tratamento teve qualquer impacto estatisticamente significante na 

percepção de desempenho dos serviços públicos.  

Pela análise da estatística descritiva dos dados é possível explorar uma potencial 

explicação para os resultados aparentemente contraditórios entre os municípios de Cabo 

Frio e São João da Barra. Tal explicação pode residir no fato de que os updates 

informacionais fornecidos no experimento podem ser conflitantes com as informações 

prévias ou crenças individuais dos eleitores, formatadas a partir de sua experiência 

pessoal e da relação direta com a prestação dos serviços públicos.  

Esse parece ser o caso do município de Campos dos Goytacazes, por exemplo, 

onde os eleitores apresentam uma percepção muito cristalizada em relação à percepção 

de desempenho dos serviços públicos, não existindo qualquer nível de variância a ser 

explicada pelo modelo. Na prática, a ausência da variância impossibilita o teste do efeito 

de uma relação de causalidade entre mais informação e atualização da expectativa dos 

eleitores em torno das políticas públicas.  

Um teste para comparação de médias mostrou diferenças estatisticamente 

significantes entre os três municípios nas duas variáveis que captaram o repertório 

informacional dos entrevistados – informações prévias sobre royalties e sofisticação 

política (p< 0.000). Em Cabo Frio, dos 147 respondentes (72%) que responderam 

afirmativamente à pergunta “seu município recebe royalties do petróleo”, apenas dois 

souberam indicar corretamente os valores recebidos, e 71 entrevistados relataram 

corretamente o motivo pelo recebimento das rendas do petróleo no município. Por outro 

lado, em São João da Barra, 95% dos respondentes sabiam que seu município era 

beneficiado por royalties; nove eleitores souberam indicar corretamente uma faixa de 

valores e 99 entrevistados acertaram o motivo do município ser beneficiário de royalties. 
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Assim, se as informações prévias sobre royalties enfraquecem o efeito tratamento, seria 

possível esperar que os eleitores em São João da Barra sejam menos suscetíveis a 

realizarem updates em suas crenças/informações, dado que eleitores mais informados 

tendem a ter opiniões mais consistentes ao longo do tempo e são mais resistentes a 

aceitarem informações de fontes externas (Zaller, 1944). Os resultados dos efeitos 

agregados acima suportam essa interpretação na medida em que informações prévias 

sobre royalties enfraquecem o efeito do tratamento. 

5.2.2 Percepção de desempenho dos prefeitos e apoio ao incumbente 

A análise dos resultados para os efeitos do tratamento na percepção de 

desempenho dos prefeitos e na disposição em continuar apoiando o incumbente não 

apresentou nenhum efeito estatisticamente significante. Esse resultado é observado tanto 

modelos dos efeitos médios, como na análise desagregada para as três cidades 

investigadas, portanto não encontramos suporte para a hipótese H1b. Na análise dos 

efeitos médios, a variável sofisticação política teve resultado positivo e estatisticamente 

significante na avaliação de desempenho do prefeito.  

Cabe ressaltar que as avaliações dos prefeitos nas três cidades são bastante 

polarizadas. Enquanto os eleitores de Campos (média 1.67) e Cabo Frio (média 1.76) 

avaliam muito mal os prefeitos, em São João da Barra, a prefeita Carla Machado goza de 

boa popularidade e foi bem avaliada pela maioria dos eleitores entrevistados (média 3.4).  

Em relação à propensão de apoiar o incumbente, embora não tenha sido observado 

nenhum efeito estatisticamente significante do tratamento ou da variável informações 

prévias sobre royalties, os eleitores se comportam, em média, de forma coerente com o 

julgamento da avaliação da percepção de desempenho dos prefeitos. Em outras palavras, 

quando os eleitores avaliam mal os prefeitos, eles declaram baixa intenção de apoiar esse 

político em caso de reeleição. Isso é completamente observado nos municípios de 

Campos e Cabo Frio, em que os prefeitos gozaram de 73% e 85% de rejeição dos eleitores, 

respectivamente. Em São João da Barra, 53% dos eleitores se mostraram prováveis a 

apoiar a prefeita atual caso ela fosse candidata à reeleição. Reconhecemos, todavia, que 

parte desses resultados pode ter sido atribuída a um erro na mensuração da resposta no 

questionário, dado que não fora oferecido aos entrevistados efetivamente uma opção, ou 

seja, não sugerimos uma situação de disputa eleitoral real onde o eleitor poderia escolher 

entre um dos candidatos concorrentes. Tal fato pode ter afetado um cenário mais realístico 

de escolha do eleitor.  
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A variável voto na última eleição para prefeito teve um efeito negativo e 

estatisticamente significante na propensão de apoiar o incumbente, tanto na análise para 

efeitos médios, como na análise desagregada. E o mesmo resultado, com pequenas ou 

nenhuma variação nos coeficientes, pode ser observado em todos os modelos testados 

(Efeitos médios: β= -.659, p<.001; Cabo Frio: β= -.696, p<.001; Campos: β= -.477, 

p<.001; São João da Barra: β= -.789, p<.001). 

 

5.2.3 Disposição para se tornar politicamente informado 

Foram incluídas no questionário do experimento duas perguntas com o objetivo 

de medir os efeitos de fornecer informações sobre receitas do município no interesse do 

cidadão de continuar se mantendo informado sobre (1) dados do orçamento e (2) o que 

seus representantes políticos estão fazendo pelo município. Como podemos observar 

pelos resultados na tabela 7, nos modelos que testaram apenas os efeitos médios diretos 

do tratamento, com e sem variáveis de controle, não foram identificados efeitos 

estatisticamente significantes do tratamento no interesse do cidadão aprender mais sobre 

orçamento ou trabalho dos políticos.  

 

[Inserir tabela 07 aqui] 

 

No modelo 3, a variável informações prévias sobre royalties teve um efeito 

positivo e estatisticamente significante no interesse dos respondentes em aprender mais 

sobre receitas do município (variável acompanhar o orçamento). Também no modelo 3, 

a variável voto para prefeito na última eleição teve um efeito positivo e estatisticamente 

significante no interesse dos respondentes de aprender mais sobre o que prefeitos e 

vereadores estão fazendo pelo município. 

Apenas no modelo que procurou testar o efeito da interação entre o tratamento e 

a informação prévia sobre royalties o tratamento teve efeito estatisticamente significante 

nas duas variáveis de participação política. Dessa forma, o efeito do tratamento nessas 

duas variáveis de interesse parece depender do reportório informacional que os 

respondentes possuem sobre a presença de royalties no seu município. O sinal dos 

coeficientes é negativo, indicando que os eleitores que não sabiam da presença de 

royalties no município e são do grupo de tratamento apresentam menos interesse em 

acompanhar o orçamento ou o trabalho dos representantes políticos. Os coeficientes da 
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interação, por sua vez foram positivos, entretanto, significante apenas a 10%, 

significando, mais especificamente, que quando a variável informações prévias sobre 

royalties aumenta em uma unidade, a diferença nas variáveis de participação política entre 

os grupos de tratamento e controle diminui em 0.141 e 0.151 unidades para as variáveis 

acompanhar o orçamento e acompanhar  o trabalho do prefeito e vereadores, 

respectivamente. 

Olhando para os dados desagregados por município – tabela 06 – , é possível 

observar o mesmo padrão identificado acima para a variável acompanhar o trabalho de 

prefeito e vereados no município de Cabo Frio. Em outras palavras, o tratamento tem 

efeito significativo apenas no modelo que verifica os efeitos da interação. Esse efeito é 

negativo e condicionado às informações prévias dos eleitores sobre royalties.  

 

[Inserir tabela 06 aqui] 

 

Em São João da Barra, o tratamento não teve efeito significante nas duas variáveis 

de interesse. Apenas a variável sofisticação política aumentou o interesse dos eleitores 

em acompanhar o orçamento nos dois modelos em que essa variável foi testada (β = .251 

e 249, p< .05).   

No município de Campos dos Goytacazes a manipulação experimental teve efeito 

estatisticamente significante no interesse de acompanhar o orçamento do município nos 

três modelos testados. A direção do efeito, no entanto, é negativa indicando que o 

aumento de informação reduz o interesse dos eleitores em acompanhar o orçamento (β= 

-.298, p< 0.01; β= -.301, p< 0.01; β= -.655, p< 0.01, modelos 1, 2 e 3 respectivamente).  

A literatura de votação prevê que fornecer informações a eleitores pode levar a 

níveis mais altos de comparecimento às urnas e à ampliação da participação política. 

Todavia, tal fato ocorre, somente, nos casos em que a informação fornecida dá aos 

eleitores sinais de que suas ações podem aumentar benefícios decorrentes da ação vis a 

vis os custos envolvidos.  

Acreditamos que esses resultados, embora não apresentem suporte a H2 

(considerando apenas o efeito da manipulação), são consistentes em termos de 

comportamentos revelados pelos eleitores em relação a outras variáveis investigadas 

nesse estudo, e mais especificamente ao grau de satisfação com o trabalho realizado pelo 

prefeito e percepção de desempenho dos serviços públicos. Além disso, tendem a 
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corroborar os pressupostos preconizados pela teoria que limita a ação dos cidadãos às 

suas avaliações sobre o sucesso de tomar alguma medida.   
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6. Considerações finais 

Um dos principais objetivos perseguidos na presente pesquisa foi analisar os 

efeitos da informação na governança das rendas do petróleo. Entre as primeiras questões 

de pesquisas levantadas estávamos interessados em entender como a presença de recursos 

extraordinários poderia afetar as preferências e expectativas dos eleitores em relação a 

provisão de bens públicos e na avaliação dos seus respectivos governantes. Um passo 

anterior para verificar essa questão estava, entretanto, atrelado a necessidade de verificar 

o nível de informação que eleitores possuíam em relação à presença dessas receitas no 

seu município. Verificamos, portanto, se choques de receitas de recursos naturais 

poderiam alterar o comportamento dos eleitores. 

Dois principais conjuntos de teorias foram apresentados ao longo do trabalho. O 

primeiro deles correspondeu à teoria da maldição dos recursos naturais, que defende a 

existência de uma série de efeitos deletérios da presença das rendas de recursos naturais 

não antecipados para os ambientes institucionais. O segundo enfatizou a importância e os 

efeitos da informação no comportamento de eleitores. Nesse sentido, mostramos vários 

estudos teóricos e empíricos com resultados bastante consistentes em relação aos efeitos 

positivos de uma cidadania mais informada para a governança política.  

Entretanto, a despeito das nossas expectativas iniciais e de alguns dos postulados 

desse último conjunto de trabalhos, os resultados encontrados no experimento parecem 

indicar que as novas informações fornecidas pela pesquisa não tiveram grande impacto 

no comportamento dos eleitores, permanecendo abertas as questões propostas com o 

objetivo de identificar efeitos causais para as explicações dos microfundamentos da teoria 

da maldição dos recursos naturais. 

Perceber que existe uma associação entre eleitores mais bem informados e mais 

insatisfeitos na presença de rendas do petróleo serve como um indicativo de que os 

choques dessas receitas parecem alterar as expectativas dos eleitores em torno das 

políticas públicas que esperam receber. Sugere, inclusive, que esses eleitores também 

esperam colher o fruto dos choques das rendas de petróleo no seu município. Nesse 

sentido, os dados da pesquisa ajudam a elucidar e destacar a importância da 

disponibilização de informação em ambientes ricos em recursos naturais. E sobretudo, 

oferece destaque para o fato de que, conscientes da presença dessas receitas, a capacidade 

de punir e premiar os políticos é salientada. 
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Assim, ressaltamos que os resultados aqui encontrados precisam ser interpretados 

em conjunto, tanto em relação às duas etapas da pesquisa, como em relação a outras 

investigações empíricas sobre os efeitos de petróleo e gás no Brasil. Dessa forma, se 

analisarmos nossos resultados em conjunto com os achados de Monteiro e Ferraz (2012) 

e Bhavnani e Lupu (2016), podemos contribuir para uma hipótese informacional em que 

a presença de rendas do petróleo de fato alteram as preferências dos eleitores, os quais 

passam a punir os representantes políticos na medida em que atualizam suas preferências 

diante do conhecimento de que o município está recebendo recursos adicionais, e por 

outro lado não observa a capacidade dos prefeitos de realizar uma entrega proporcional 

em termos de provisão de bens públicos. Nesse sentido, os dados revelaram que os 

eleitores de municípios produtores de petróleo e gás tendem a ser conscientes quanto à 

presença dessas receitas. Tais resultados são corroborados tanto pela análise dos dados 

descritivos, como pelos testes das regressões que evidenciam consistentemente a relação 

entre ser produtor e seu impacto na avaliação dos eleitores em relação ao desempenho e 

satisfação com serviços públicos.  

O repertório informacional dos eleitores também se mostrou consistentemente 

associado à percepção de desempenho dos serviços públicos e dos prefeitos e a outras 

variáveis de interesse investigadas na pesquisa. Salientando assim a importância da 

informação no comportamento dos eleitores.  

Outrossim, os eleitores apresentaram comportamentos bastante consistentes nas 

variáveis investigadas no experimento. Nas situações em que as avaliações dos eleitores, 

em relação aos serviços públicos ou desempenho dos prefeitos, foram mais positivas, o 

efeito da informação também foi positivo (quer seja do tratamento, quer seja das 

informações prévias – sobre royalties ou informação política). Em geral, em todos os 

modelos, e também nos resultados do survey, pudemos observar claro efeito exercido pelo 

nível de informação do eleitor no seu julgamento sobre a qualidade dos serviços públicos 

e dos políticos.  

Poderíamos questionar tais resultados se nos apegássemos à análise estrita do 

efeito das nossas manipulações, dado, entre outras coisas, os trabalhos empíricos que 

confirmam os efeitos da informação sobre as atitudes dos eleitores, bem como nossas 

hipóteses iniciais. Ressaltamos, todavia, que devemos analisar com cautela esses 

resultados, e à luz de referências complementares. É possível que os eleitores investigados 

tenham se visto em uma situação de conflito e incongruência entre as informações que já 

possuíam (fruto da sua observação empírica direta) e o choque de informação recebido 
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pela pesquisa. A queda na produção de petróleo no estado do Rio de Janeiro, bem como 

a baixa vivenciada nos últimos anos no preço do barril do petróleo são choques de 

informações amplamente disseminados que podem se somar aos dos eleitores já obtidos 

pela observação direta. Tais fatos podem ter contribuído para que alguns eleitores tenham 

confrontado seu repertório informacional e tenham refutado informações novas 

fornecidas pela pesquisa e incompatíveis com suas crenças iniciais. Rennó (2004), em 

trabalho citado anteriormente, também destaca o papel desempenhado pelas 

predisposições individuais nas escolhas dos eleitores.  

Nesse sentido, Zaller (1944) chama atenção para o papel interveniente 

desempenhado pelas predisposições na relação entre as comunicações que as pessoas 

encontram na mídia de massa, de um lado, e suas declarações de preferências políticas, 

de outro. Nas palavras desse autor, “as pessoas tendem a resistir a argumentos 

inconsistentes com suas predisposições políticas, mas só o fazem na medida em que 

possuem a informação contextual necessária para perceber uma relação entre a mensagem 

e suas predisposições” (1992, 44). Ou seja, quando os eleitores estão bem informados, 

eles tendem a reagir criticamente à informação política de fontes externas e, portanto, 

apresentam comportamentos mais consistentes com suas crenças anteriores e também ao 

longo do tempo.  

Pereira e Melo (2015), analisando dados de eleições municipais brasileiras, 

corroboram o axioma proposto por Zaler (1944, p. 44). Esses autores analisaram o 

impacto da corrupção na decisão de eleitores de punir ou não prefeitos. Segundo os dados 

apresentados, quando o Tribunal de Contas rejeita as contas de um prefeito a 

probabilidade de este ser reeleito diminui em 29%. Entretanto, quando essa relação é 

analisada à luz dos gastos públicos em políticas como saúde, educação e saneamento, o 

efeito negativo da exposição da corrupção desaparece. Como esses autores interpretaram 

esses resultados? Argumentam pela existência de informações conflitantes, uma 

informação obtida pelo eleitor pela sua exposição direta e outra informação recebida de 

um canal externo. Tais informações são incongruentes na exata medida em que, enquanto 

o Tribunal de Contas fala que o prefeito pode ser corrupto, esse mesmo prefeito 

implementou uma série de políticas públicas que melhoraram a qualidade de vida. 

Imagine a situação de um eleitor que mora em determinada comunidade onde a qualidade 

de vida de fato melhorou (transporte, saneamento, segurança, etc.). Todavia, vem o 

Tribunal de Contas e diz que esse prefeito é corrupto. A informação que o eleitor recebe 

diretamente está numa direção e a informação recebida pelo Tribunal de Contas em uma 
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direção oposta. Nesse sentido, segundo os autores, os eleitores tendem a ignorar pistas 

externas incongruentes com suas crenças anteriores.  

Nesse sentido, os resultados aqui apresentados também podem ser interpretados a 

partir dessa lógica: por um lado, os eleitores possuem informações prévias coletadas a 

partir de suas experiências diárias na utilização dos serviços públicos; ao receberem 

informações externas (fornecidas por uma pesquisa promovida por uma instituição que 

talvez o eleitor desconheça), eles podem simplesmente rejeitar tal informação. Por outro 

lado, se estou muito satisfeito com os serviços públicos ou muito insatisfeito, as minhas 

avaliações podem igualmente não ser afetadas por novas informações. Assim, as 

informações fornecidas que vão de encontro às avaliações retrospectivas dos eleitores 

podem tê-los levado a desconsiderar as informações fornecidas pela pesquisa.  

Adicionalmente, os resultados aqui encontrados corroboram com uma série de 

conclusões de pesquisas anteriores, especialmente no que tange ao comportamento de 

eleitores. Por exemplo, a consistência na relação entre avaliação de desempenho das 

políticas públicas e desempenho dos prefeitos e propensão em recompensar ou punir os 

políticos é consistente com outros trabalhos apresentados pela literatura (Carreirão, 2008; 

2009; Rennó et al., 2011), bem como com outros trabalhos, os quais revelaram 

mecanismos bastante sofisticados pelos eleitores em termos de respostas a políticas 

públicas (Bechtel & Hainmueller, 2011; Manacorda, Miguel & Vigoto, 2010). 

Em princípio, uma importante preocupação da pesquisa esteve voltada para buscar 

entender as preferências dos eleitores quanto às suas expectativas em relação a aplicação 

das receitas dos royalties e políticas públicas decorrentes. Por dificuldades metodológicas 

de mensurar diretamente esse construto acabamos apenas tangenciando a questão. 

Entretanto, entendemos a pertinência dessa agenda de pesquisa e deixamos como 

sugestão e desafio para pesquisas futuras.  

Outro aspecto relevante para melhorar a compreensão dos microfundamentos da 

teoria da maldição dos recursos naturais relaciona-se aos mecanismos que atuam no 

comportamento dos políticos, agenda ainda não investigada diretamente pelos trabalhos 

na área.  

Destacamos também que a própria agenda de pesquisa aqui iniciada necessita ser 

ampliada, pois apenas começamos a delinear alguns contornos iniciais em termos de 

explicação dos fenômenos. E, em virtude de nossas limitações em relação à seleção da 

amostra, nossos resultados, em que pese possam fornecer pistas para melhor 

entendimento das relações sob análise, carecem de poder de generalização. 
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Por fim, os resultados aqui encontrados apresentam forte congruência com os 

achados de trabalhos anteriores, tanto em relação à investigação de aspectos ligados à 

teoria da maldição dos recursos naturais, como na literatura sobre informação política e 

determinantes da decisão eleitoral. Os achados da pesquisa indicam, em um primeiro 

momento, que a presença de royalties do petróleo não esteve acompanhada de melhor 

avaliação dos eleitores a respeito da provisão de serviços públicos, indicando para 

existência de uma associação negativa entre ser um município produtor de petróleo e gás 

e satisfação dos eleitores com o trabalho desenvolvido pelas governantes. Entretanto, tal 

relação se torna mais forte quando eleitores têm consciência da presença dessas receitas 

em seu município. Em outras palavras, uma vez informados de que seu município tem 

sido beneficiado com receitas do petróleo e gás, os eleitores atualizam suas expectativas 

em torno da provisão de bens públicos e esperam experimentar melhorias na aplicação 

dessas receitas na prestação de serviços públicos. 

Outro aspecto, salientado por nossos resultados, diz respeito à forma como 

eleitores processam informações de fontes externas, contribuindo assim para ampliar o 

entendimento prático de como eleitores atualizam suas crenças anteriores e quais 

variáveis são importantes nesse processo de obtenção de informações. Uma outra 

contribuição, esteve relacionada ao entendimento sobre como eleitores tendem a punir ou 

premiar os governantes a partir da avaliação que fazem da prestação de serviços públicos, 

bem como da avaliação do desempenho dos políticos. Em relação à teoria da maldição 

dos recursos naturais, nossos achados ajudam a ressaltar a importância da disseminação 

de informação, para, pelo menos em alguma medida, deter os efeitos deletérios da 

exploração de recursos naturais para os ambientes institucionais.  

Assim, pudemos verificar que, apesar de não barrar totalmente comportamentos 

desviantes dos governantes, eleitores conscientes sobre o recebimento de receitas 

provenientes da exploração de recursos naturais podem mais facilmente atualizar suas 

expectativas em relação à oferta de políticas públicas; e quando observado que a maior 

disponibilidade de receitas não é congruente com uma correspondente capacidade do 

político de ofertar mais serviços públicos, esses eleitores tendem a punir eleitoralmente 

seus representantes políticos. Assim, a informação parece, de fato, ter um papel de 

destaque no controle político, ainda que em contextos ricos em recursos naturais.  
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Anexos 

 

Tabela 1 – Caracterização da amostra - Primeira etapa da pesquisa de campo. 

 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Tabela 2 – Análise fatorial survey  

(primeira etapa da pesquisa de campo) 

Construto: Satisfação com serviços públicos   

Em geral, no último ano, qual seu grau de satisfação com a pavimentação de ruas e calçadas 

na sua cidade? 0.8419 

Em geral, no último ano, qual seu grau de satisfação com a manutenção de praças e parques 

na sua cidade? 0.8053 

Em geral, no último ano, qual seu grau de satisfação com a limpeza urbana e das praias na 

sua cidade? 0.8078 

Em geral, no último ano, qual seu grau de satisfação com as escolas municipais na sua 

cidade? 0.7489 

Em geral, no último ano qual seu grau de satisfação com os postos de saúde na sua cidade? 0.8182 

No geral, qual seu grau de satisfação com os serviços prestados pela prefeitura da sua cidade 

no último ano? 0.8555 

Alpha de Cronbach 0.8966 

Características dos respondentes % Características dos respondentes %

Estado Civil Gênero

Solteiro 35.98 Masculino 52.6

Em união estável 2.35 Feminino 47.4

Casado 46.82 Idade

Divorciado/ Separado 9.61 Menos de 25 14.1

Viúvo 5.25 Entre 26 e 45 43.1

Renda familiar Acima de 46 42.57

Menos de R$ 1.743,00 54 Escolaridade

De R$ 2.172,00 a R$ 4.344,00 10 Ensino fundamental incompleto 5.2

De R$ 4.344,00 a R$ 7.240,00 4 Ensino fundamental completo 12.7

De R$ 7.475,00 a R$ 9.745,00 16.6 Ensino médio incompleto 15.6

Acima de R$ 9.745,00 14 Ensino médio completo 43

Ocupaçao Ensino superior incompleto 7.7

Apenas trabalha 75.75 Ensino superior completo 12.7

Apenas estuda 1.79 Pós-graduação ou mais 1

Trabalha e estuda 7.37

Nem trabalha nem estuda 14.64

Recusa 0.45

  Composição da amostra - 895 respondentes
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Tabela 3 – Caracterização da amostra (etapa do experimento) 

Fonte: Dados da pesquisa. 

Características dos respondentes % Características dos respondentes %

Estado Civil Gênero

Solteiro 36.24 Masculino 46.13

Em união estável 13.97 Feminino 53.87

Casado 39 Idade

Divorciado/ Separado 6.5 18-24 14.4

Viúvo 4.29 25-34 20.36

Renda familiar 35-44 23.27

Menos de R$ 954,00 19.72 45-54 21.33

De  R$ 954,00 a R$ 2.862,00 47.92 55-65 20.64

De R$ 2.862,00 a R$4.770,00 12.78

De R$  R$4.770,00 a R$9.540,00 9.86 Escolaridade

Acima de R$9.540,00 5 Ensino fundamental incompleto 27.62

Ocupaçao Ensino fundamental completo 13.95

Apenas trabalha 72.51 Ensino médio incompleto 12.57

Apenas estuda 4.14 Ensino médio completo 29.42

Trabalha e estuda 8.01 Ensino superior incompleto 7.46

Nem trabalha nem estuda 15.33 Ensino superior completo 6.91

Recusa Pós-graduação ou mais 2.07

Composição da amostra - 722 respondentes
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Tabela 04: Resultados para primeira etapa da pesquisa de campo 

  Variáveis dependentes 

  
 Informação prévia sobre 

royalties 
 Satisfação com serviços públicos 

  Modelo 1 Modelo 2 Modelo 1 Modelo 2 Modelo 3 

Variáveis independentes      

Produtor de petróleo 1.548*** 0.715** -0.256*** -0.392*** -2.206*** 
 0,00  (0,02) 0,00  0,00  0,00  

Informação prévia sobre royalties    0.137*** 0.111*** 
    0,00  (0,00) 

Controles      

Escolaridade: Ensino superior incompleto 0.590**   0,0204 

 
 (0,02)   (0,93) 

Escolaridade: Ensino superior completo 0.442*   0,0053 

 
 (0,07)   (0,98) 

Escolaridade: Pos-graduação ou mais 0.887**   -0,188 

 
 (0,01)   (0,56) 

2.Renda: De R$1085,00 a R$1.734,00 -0,084   0.210** 

 
 (0,46)   (0,05) 

3.Renda: De R$1.734,00 a R$7.475,00 -0,109   0.430*** 

 
 (0,45)   (0,00) 

4.Renda: De R$7.475,00 a R$9.745,00 0,14   0.380*** 

 
 (0,32)   (0,00) 

5. Renda: Acima de R$9.745,00 
 0,117   0.431*** 

 
 (0,47)   (0,00) 

Renda: Recusa 
 0.330*   0.342* 

 
 (0,09)   (0,06) 

Ocupação: Nem trabalha nem estuda -0.385***   0.277** 

 
 (0,00)   (0,03) 

Royalties Per Capita 
 0.000905***   0.00124*** 

 
 0,00    0,00  

Gastos em edução (per capita) 
 -0,000203   -0.00131*** 

 
 (0,54)   0,00  

Gastos em saúde (per capita) 
 -0,0000505   0.00118*** 

 
 (0,90)   (0,00) 

Constante 0.556*** 0,421 0.0852** -0,0675 -0,31 

  0,00  (0,12) (0,04) (0,20) (0,21) 

N 715 711 895 715 711 

F 354,8 20,8 13,19 10,76 5,065 

r2 0,332 0,421 0,0146 0,0293 0,156 

Notas: Desvios padrões entre 

parentesis            

*** p<0.0001, ** p<0.0005, * p<0.05         

As variáveis de controle que não estatisticamente significantes em nenhum modelo foram excluídas da 

tabela (sexo, idade, algumas dummies para ocupação e escolaridade; e PIB per capita). 
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Tabela 05: Resultados efeitos médios etapa do experimento 
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Modelos M1 M2 M3 M4 M1 M2 M3 M4 M1 M2 M3 M4

Variáveis independentes

Tratamento valor recebido de 

royalties
-0.005 0.0508 0.0452 0.232

* 0.037 -0.0067 -0.0142 0.036 -0.0745 -0.0325 -0.0175 -0.0109

(0.40) (0.45) (0.05) (0.92) (0.83) (0.78) (0.69) (0.82) (0.94)

Informações prévias sobre 

royalties
0.0296 0.0821

** -0.00763 -0.00896 -0.0123 -0.0105

Controles (0.29) (0.04) (0.81) (0.78) (0.73) (0.84)

Campos de Goytacazes -0.431
***

-0.475
***

-0.479
*** -0.115 -0.157

*
-0.159

*
-0.244

**
-0.183

*
-0.183

*

0.00 0.00 0.00 (0.15) (0.06) (0.06) (0.01) (0.07) (0.07)

São João da Barra 1.025
***

0.922
***

0.925
***

1.577
***

1.404
***

1.405
***

-1.718
***

-1.429
***

-1.429
***

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Sofisticação política -0.0194 -0.0246 0.361
***

0.361
*** 0.0124 0.0123

(0.52) (0.42) 0.00 0.00 (0.75) (0.75)

1.voto 0.195
***

0.194
*** 0.0222 0.0361 0 -0.659

***

(0.00) (0.00) (0.46) (0.41) 0.00 0.00 

Interação

Tratamento X informações 

prévias sobre royalties
-0.0942

* -0.0253 -0.00329

(0.07) (0.66) (0.96)

Constante -0.104 -0.171
**

-0.266
***

1.790
***

1.670
***

1.645
***

4.485
***

4.660
***

4.657
***

-0.111 -0.042 -0.008 0 0 0 0 0 0

N 709 709 708 708 724 724 723 723 724 724 723 723

F 0.01 131.9 67.87 58.81 0.14 168.7 91.12 78.05 0.76 103 65.59 56.14

R2 0.001 0.36 0.367 0.37 0.001 0.413 0.433 0.433 0.001 0.3 0.355 0.355

Notas: 

Desvios padrões entre parentesis 

*** p<0.0001, ** p<0.0005, * p<0.05

Variáveis dependentes

Percepção de desempenho com 

serviços públicos
Percepção de desempenho prefeito Apoio ao incumbente
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Tabela 06: Resultados efeitos por município etapa do experimento 
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Modelo 1 Modelo 2 Modelo 3 Modelo 1 Modelo 2 Modelo 3 Modelo 1 Modelo 2 Modelo 3

Cabo Frio

Variáveis Independentes

Tratamento valor recebido de royalties 0.177 0.191
*

0.336
* -0.195 -0.186 -0.584

* -0.237 -0.237 -0.738
**

(0.12) (0.10) (0.07) (0.35) (0.37) (0.08) (0.27) (0.27) (0.04)

Informações prévias sobre royalties -0.0139 0.0384 0.224** 0.0818 0.200
** 0.0208

(0.78) (0.60) (0.01) (0.53) (0.03) (0.88)

Interação

Tratamento Valor royalties X informações 

prévia sobre royalties
-0.0962 0.27 0.335

*

(0.33) (0.13) (0.07)

Campos de Goytacazes

Variáveis Independentes

Tratamento valor recebido de royalties -0.00234 -0.0098 0.123 -0.298
***

-0.301
***

-0.655
*** -0.171 -0.182 -0.467

*

(0.98) (0.92) (0.54) (0.00) (0.00) (0.00) (0.14) (0.12) (0.07)

Informações prévias sobre royalties 0.034 0.0703 0.224
** 0.0818 0.032 -0.0458

(0.46) (0.30) (0.01) (0.53) (0.58) (0.58)

Interação

Tratamento Valor royalties X informações 

prévia sobre royalties
-0.063 0.168

* 0.135

(0.46) (0.06) (0.20)

São João da Barra

Variáveis Independentes

Tratamento valor recebido de royalties 0.00985 -0.000506 0.169 0.288 0.255 0.458 0.179 0.125 0.324

(0.93) (1.00) (0.52) (0.20) (0.25) (0.39) (0.44) (0.59) (0.56)

Informações prévias sobre royalties 0.0573 0.0954 0.167 0.212 0.218
*

0.262
*

(0.29) (0.21) (0.13) (0.17) (0.06) (0.10)

Interação

Tratamento Valor royalties X informações 

prévia sobre royalties
-0.0746 -0.0887 -0.0872

(0.47) (0.67) (0.69)

Notas: 

Desvios padrões entre parentesis 

*** p<0.0001, ** p<0.0005, * p<0.05

Percepção de desempenho serviços 

públicos
Acompanhar o orçamento

Acompanhar trabalho dos 

representantes políticos

Variáveis depententes
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Tabela 07: Resultados efeitos médios etapa do experimento 

 

 

 

 

 

  

Modelo 1 Modelo 2 Modelo 3 Modelo 4 Modelo 1 Modelo 2 Modelo 3 Modelo 4

Variáveis Independentes

Tratamento valor recebido 

de royalties
-0.104 -0.109 -0.124 -0.403

** -0.096 -0.0942 -0.11 -0.409
**

(0.25) (0.19) (0.03) (0.35) (0.28) (0.04)

Informações prévias sobre 

royalties
0.130

*** 0.0522 0.0237 0.0316

(0.00) (0.41) (0.64) (0.54)

Controles

Campos de Goytacazes 0.923
***

0.879
***

0.886
***

1.082
***

1.003
***

1.010
***

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

São João da Barra 0.379
***

0.255
*

0.252
*

0.594
***

0.445
***

0.441
***

(0.00) (0.06) (0.07) 0.00 (0.00) (0.00)

Sofisticação política 0.0648 0.0721 0.0785 0.0787

(0.17) (0.13) (0.47) (0.47)

Voto 0.0297 0.03 0.140
*** 0.057

(0.77) (0.77) (0.00) (0.40)

Interação

Tratamento X informações 

prévias sobre royalties
0.141

*
0.151

*

(0.09) (0.09)

_cons 3.636
***

3.344
***

3.484
***

3.287
***

3.028
***

3.177
***

0 0 0 0 0 0

N 723 723 722 722 721 721 720 720

F 1.12 23.23 14.09 12.53 0.83 26.69 15.4 13.66

R2 0.0002 0.0884 0.106 0.109 0.0002 0.1 0.115 0.118

Notas: 

Desvios padrões entre parentesis 

*** p<0.0001, ** p<0.0005, * p<0.05

Acompanhar o orçamento
Acompanhar o trabalho de prefeitos e 

vereadores

Variáveis dependentes
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Questionário Survey – Primeira etapa da pesquisa empírica 

 

BLOCO I 

 

1. O seu município recebe dinheiro da exploração do petróleo (conhecidos como royalties do 

petróleo)? 

( ) Sim    ( ) Não (Se não, pule para o Bloco III) 

 

2. Indique uma faixa de valores que seu município recebe pelo petróleo.  

____________________________________________________ 

 

3. Por que o seu município recebe dinheiro do petróleo? 

____________________________________________________ 

 

4. Quais outros municípios no estado do Rio de Janeiro recebem um grande volume de 

dinheiro do petróleo? 

 ___________________________________________ 

 

5. Onde o dinheiro do petróleo está sendo aplicado no seu município? 

_____________________________________________________ 

 

6. Quando seu município passou a receber dinheiro da exploração de petróleo?  

_____________________________________________________ 

 

 

Construto – Percepção de desempenho  

 

Desde 2010, tenho notado melhorias na qualidade dos postos de saúde. 

Likert (5 pontos): Discordo totalmente, Discordo em grande parte, Não concordo nem discordo, 

Concordo em grande parte, Concordo totalmente 

Desde 2010, tenho notado melhorias na qualidade da pavimentação das ruas e calçadas. 

Likert (5 pontos): Discordo totalmente, Discordo em grande parte, Não concordo nem discordo, 

Concordo em grande parte, Concordo totalmente 

Desde 2010, tenho notado melhorias na qualidade na manutenção de praças e parques. 

Likert (5 pontos): Discordo totalmente, Discordo em grande parte, Não concordo nem discordo, 

Concordo em grande parte, Concordo totalmente 

Desde 2010, tenho notado melhorias na qualidade da limpeza urbana. 

Likert (5 pontos): Discordo totalmente, Discordo em grande parte, Não concordo nem discordo, 

Concordo em grande parte, Concordo totalmente 

Desde 2010, tenho notado melhorias na qualidade das escolas municipais. 
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Likert (5 pontos): Discordo totalmente, Discordo em grande parte, Não concordo nem discordo, 

Concordo em grande parte, Concordo totalmente 

 

 

 

Construto – Satisfação  

1. Em geral, no último ano, qual seu grau de satisfação com a pavimentação de ruas e 

calçadas na sua cidade? 

Escala de 0 a 100 pontos, no qual 0 significa nada satisfeito e 100 significa muito satisfeito. 

2. Em geral, no último ano, qual seu grau de satisfação com a manutenção de praças e 

parques na sua cidade? 

Escala de 0 a 100 pontos, no qual 0 significa nada satisfeito e 100 significa muito satisfeito. 

3. Em geral, no último ano, qual seu grau de satisfação com a sinalização das vias na sua 

cidade? 

Escala de 0 a 100 pontos, no qual 0 significa nada satisfeito e 100 significa muito satisfeito. 

4. Em geral, no último ano, qual seu grau de satisfação com a acessibilidade de lugares 

públicos para deficientes na sua cidade? 

Escala de 0 a 100 pontos, no qual 0 significa nada satisfeito e 100 significa muito satisfeito. 

5. Em geral, no último ano, qual seu grau de satisfação com a limpeza urbana e das praias na 

sua cidade? 

Escala de 0 a 100 pontos, no qual 0 significa nada satisfeito e 100 significa muito satisfeito. 

6. Em geral, no último ano, qual seu grau de satisfação com os ônibus na sua cidade? 

Escala de 0 a 100 pontos, no qual 0 significa nada satisfeito e 100 significa muito satisfeito. 

7. Em geral, no último ano, qual seu grau de satisfação com as escolas municipais na sua 

cidade? 

Escala de 0 a 100 pontos, no qual 0 significa nada satisfeito e 100 significa muito satisfeito. 

8. Em geral, no último ano qual seu grau de satisfação com os postos de saúde na sua cidade? 

Escala de 0 a 100 pontos, no qual 0 significa nada satisfeito e 100 significa muito satisfeito. 

 

Em geral, qual seu grau de satisfação com os serviços prestados pela prefeitura da sua cidade 

no último ano? 

Escala de 0 a 100 pontos, no qual 0 significa nada satisfeito e 100 significa muito satisfeito. 

  

 

 

BLOCO IV – Preferências na aplicação dos recursos dos royalties 

 

 

7. Você tem alguma preferência em relação onde o dinheiro do petróleo deveria ser aplicado? 

Sim e não 
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8. Dentre as opções abaixo, onde você considera mais importante aplicar o dinheiro do 

petróleo: 

 

(  ) Saúde apenas 

(  ) Saúde e Educação 

(  ) Segurança pública apenas 

(  ) Infraestrutura (esgoto, calçadas, asfalto) apenas 

(  ) Programas de transferência de renda ( uma espécie de bolsa família)  

(  ) Infraestrutura (esgoto, calçadas, asfalto) e segurança pública  

(  ) Transporte 

(  ) Para melhoria geral dos serviços prestados pela prefeitura:  

 

 

 

BLOCO V 

 

Sexo: 

(  ) Masculino (  ) Feminino 

 

Idade: 

____ 

 

Estado Civil: 

(  ) Solteiro 

(  ) Em união estável 

(  ) Casado 

(  ) Divorciado/ Separado 

(  ) Viúvo 

 

Escolaridade: 

(  ) Ensino fundamental incompleto 

(  ) Ensino fundamental completo 

(  ) Ensino médio incompleto 

(  ) Ensino médio completo 

(  ) Ensino superior incompleto 

(  ) Ensino superior completo 

(  ) Pós-graduação ou mais 
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Você poderia informar qual a renda da sua família? 

(  ) Menos de R$ 724,00 

(  ) De R$724,00 a R$2.172,00 

(  ) De R$ 2.172,00 a R$ 4.344,00 

(  ) De R$ 4.344,00 a R$ 7.240,00 

(  ) Mais de R$ 7.240,00 

 

 

Qual a sua ocupação? 

(  ) Apenas trabalha 

(  ) Apenas estuda 

(  ) Trabalha e estuda 

(  ) Nem trabalha nem estuda 

 

Você trabalha ou já trabalhou para/no serviço público municipal?  

(  ) Sim 

(  ) Não 

 

Se sim, em qual período você trabalhou? 

____ 
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Experimento de campo - Campos 

 

Survey Flow 

Block: Termo de consentimento (1 Question) 

Standard: Informação sobre royalties (7 Questions) 

Standard: Preferência na alocação de royalties (1 Question) 

BlockRandomizer: 1 - 

Block: Manipulação - Tratamento valores royalties (1 Question) 

Block: Manipulação - Controle valores receita município (1 Question) 

Standard: Percepção de desempenho - Serviços públicos (2 Questions) 

BlockRandomizer: 1 - 

Block: Manipulação 2 - Informação negativa sobre gestão (1 Question) 

Block: Manipulação 02 - Informação positiva gestão (1 Question) 

Standard: DVs (6 Questions) 

Standard: Conhecimento político (6 Questions) 

Standard: Demográficas (11 Questions) 

Page Break  
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Start of Block: Termo de consentimento 

Q1. Este é um questionário sobre a percepção e opinião das pessoas em relação a políticas 

públicas. O questionário levará cerca de 5 minutos para ser concluído. 

 Suas respostas serão analisadas anonimamente e os dados coletados serão usados apenas 

para fins acadêmicos. Espera-se que os resultados desse estudo sejam apresentados em 

eventos acadêmicos e/ou publicados em periódicos científicos. 

 Sua participação é voluntária e você pode deixar de participar a qualquer momento sem 

acarretar nenhum prejuízo a você. 

 Amanda Medeiros (Doutoranda FGV) - e-mail: amanda.medeiros@fgv.br  

Ao clicar no botão abaixo, você concorda com os termos da pesquisa. 

o Concordo em participar  (1)  

 

 

Page Break  

 

End of Block: Termo de consentimento 

 

Start of Block: Informação sobre royalties 

 

Q2. O seu município recebe dinheiro da exploração do petróleo (conhecidos como royalties do 

petróleo)? 

o Sim  (1)  

o Não  (2)  

 

Skip To: Q3 Se o seu município recebe dinheiro da exploração do petróleo (conhecidos como royalties do 

petróleo).... = Sim 

Skip To: Q8 Se o seu município recebe dinheiro da exploração do petróleo (conhecidos como royalties do 

petróleo).... = Não 

 

 

Q3. Indique uma faixa de valores que seu município recebe pelo petróleo.  

________________________________________________________________ 



 
 

92  

 

 

 

Q4. Por que o seu município recebe dinheiro do petróleo? 

________________________________________________________________ 
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Q5. Quais outros municípios no estado do Rio de Janeiro recebem um grande volume de 

dinheiro do petróleo? 

________________________________________________________________ 

 

 

 

Q6. Onde o dinheiro do petróleo está sendo aplicado no seu município?  

________________________________________________________________ 

 

 

 

Q7. Quando seu município passou a receber dinheiro da exploração de petróleo?  

________________________________________________________________ 

 

 

 

Q8. Em candidato a prefeito você votou na última eleição? 

________________________________________________________________ 
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End of Block: Informação sobre royalties 

 

Start of Block: Preferência na alocação de royalties 

 

Q9. Agora, vamos fazer de conta que você é o prefeito e precisa decidir como aplicar 100 

unidades desse dinheiro. Qual seria a ordem de prioridades entre as áreas abaixo:  

 1 (1) 2 (2) 3 (3) 4 (4) 5 (5) 6 (6) 

Saúde (1)  o  o  o  o  o  o  

Educação (2)  o  o  o  o  o  o  

Segurança (3)  o  o  o  o  o  o  

Transporte 

(4)  
o  o  o  o  o  o  

Infraestrutura 

(5)  
o  o  o  o  o  o  

Programas de 

assistência 

aos mais 

pobres (como 

por exemplo 

distribuição 

de cestas 

básicas) (6)  

o  o  o  o  o  o  

 

 

 

Page Break  
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End of Block: Preferência na alocação de royalties 

 

Start of Block: Manipulação - Tratamento valores royalties 

 

Q30. De fato, seu município recebe dinheiro pela exploração do petróleo. Na verdade ele é o 

município que recebeu mais dinheiro de royalties em todo o Brasil nos últimos sete anos. Para 

se ter ideia, Campos recebeu uma média de mais de um bilhão de reais por ano de royalties. 

Esses mais de um bilhão de royalties representam quase metade de todo o dinheiro 

arrecadado pela prefeitura.  
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End of Block: Manipulação - Tratamento valores royalties 

 

Start of Block: Manipulação - Controle valores receita município 

 

Q31. De acordo como o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), Campos possuía 

uma população mais de 490 mil habitantes no ano de 2017, sendo a mais populosa cidade do 

interior do estado e o município com a maior extensão territorial, ocupando uma área de mais 

de 4 milhões quilômetros quadrados. Nos últimos sete anos o município teve em média uma 

receita de dois bilhões de reais, provenientes de impostos e transferências dos governos 

estadual e federal.  
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End of Block: Manipulação - Controle valores receita município 

 

Start of Block: Percepção de desempenho - Serviços públicos 
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Q13. Agora vamos falar um pouco sobre sua avaliação dos serviços públicos em Campos. 

Considerando a sua experiência, nos últimos 12 meses, como você classificaria: 

 
Muito ruim 

(1) 
Ruim (2) Regular (3) Boa (4) Excelente (5) 

A coleta de lixo 

(1)  
o  o  o  o  o  

A pavimentação 

de ruas e 

calçadas (2)  

o  o  o  o  o  

A manutenção 

de praças e 

parques (3)  

o  o  o  o  o  

A sinalização 

das vias (4)  
o  o  o  o  o  

A acessibilidade 

de lugares 

públicos para 

deficientes (5)  

o  o  o  o  o  

A limpeza 

urbana e das 

praias (6)  

o  o  o  o  o  

O transporte 

público na 

cidade (ônibus) 

(7)  

o  o  o  o  o  

As escolas 

municipais (8)  
o  o  o  o  o  

Os postos de 

saúde (9)  
o  o  o  o  o  
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Page Break  

Q14. Considerando sua experiência com os serviços prestados pela prefeitura de Campos. No 

geral, como você avalia a qualidade desses serviços. 

o Muito ruim (1)  

o Ruim (2)  

o Regular (3)  

o Boa (4)  

o Excelente (5)  

 

 

Page Break  
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End of Block: Percepção de desempenho - Serviços públicos 

 

Start of Block: Manipulação 2 - Informação negativa sobre gestão 

 

Q29. A análise dos indicadores sociais de Campos aponta que nos últimos anos os esforços da 

prefeitura não foram traduzidos em mais prosperidade e desenvolvimento para a cidade. Na 

educação, os alunos de Campos tiverem resultado de aprendizagem inferior à média dos 

alunos de outros municípios do estado do Rio. Em Paty dos Alferes, a aprendizagem dos alunos 

está acima da média do estado e muito superior aos resultados de Campos.  

 

 

Page Break  

End of Block: Manipulação 2 - Informação negativa sobre gestão 

 

Start of Block: Manipulação 02 - Informação positiva gestão 

 

Q16 A análise do orçamento de Campos aponta que a prefeitura está entre as cidades do 

estado do Rio de Janeiro que mais investiram dinheiro em saúde. Para se ter ideia, na saúde, 

enquanto outros municípios do estado do Rio de Janeiro limitaram seus investimentos ao 

mínimo de 15% exigido pela legislação, Campos em média investiu 9% a mais que esses 

municípios. 
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End of Block: Manipulação 02 - Informação positiva gestão 

 

Start of Block: DVs 

 

 

Q17. Numa escala de 0 a 5 (0= nada interessado e 5 - muito interessado), quanto você diria 

que está interessado em aprender mais sobre o que prefeito e vereadores estão fazendo pela 

população de Campos? 

 0 1 2 3 4 5 
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Nível de interesse (1) 

 

 

 

 

 

Q39. Numa escala de 0 a 5 (0= nada interessado e 5 - muito interessado), quanto você diria 

que está em acompanhar melhor o orçamento do município de Campos (saber sobre quanto 

dinheiro recebe e como ele vem sendo utilizado)? 

 0 1 2 3 4 5 

 

Nível de interesse (1) 
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Q32. Agora vamos falar um pouco sobre a gestão da prefeitura. 
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Q18. Como você avaliaria a gestão da ex-prefeita Rosinha Garotinho? 

o Muito ruim  (1)  

o Ruim  (2)  

o Regular  (3)  

o Boa  (4)  

o Excelente  (5)  
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Q19. Como você avalia a gestão do atual prefeito Rafael Diniz? 

o Muito ruim  (1)  

o Ruim  (2)  

o Regular  (3)  

o Boa  (4)  

o Excelente  (5)  

 

 

Page Break  

Q20. Considerando que o prefeito Rafael Diniz é candidato a reeleição, qual a probabilidade de 

você votar nele? 

o Muito provável  (1)  

o Provável  (2)  

o Nem provável nem improvável  (3)  

o Improvável  (4)  

o Muito improvável  (5)  
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End of Block: DVs 

 

Start of Block: Conhecimento político 

 

Q21. Agora, vou lhe fazer algumas perguntas sobre os governos de modo geral. Queremos 

saber quanta informação chega até o público através da TV, os jornais, e outras fontes. Se você 

não souber a resposta, não faz mal. É só me dizer e passaremos para a pergunta seguinte.  
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Page Break  

 

 

Q33. Pelo que você sabe ou escutou falar, a aprovação da PEC do teto dos gastos públicos tem 

como resultado?  

o Congelamento dos gastos federais (ou seja, os gastos não poderão ter aumento real)  

(1)  

o Não se aplica às áreas de saúde e educação  (2)  

o Controle da dívida pública  (3)  

o Diminuição da inflação  (4)  

o Não soube  (5)  

 

 

Page Break  

 

 

Q34. Pelo que você sabe ou escutou falar, qual foi a principal fonte de verbas do governo 

federal em 2017?  

o Imposto pagos pelas empresas  (1)  

o Imposto de renda pessoa física  (2)  

o Impostos sobre bebidas alcoólicas  (3)  

o Impostos sobre importações  (4)  

o Não soube  (5)  
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Q35. Pelo que você sabe ou escutou falar, a dívida pública do Brasil (federal, estadual e 

municipal) aumentou, diminuiu ou ficou igual desde o início do ano?  

o Aumentou  (1)  

o Diminuiu  (2)  

o Ficou igual  (3)  

o Não soube  (4)  

 

 

Page Break  

 

 

Q36. Pelo que você sabe ou escutou falar, a recente proposta de reforma da previdência 

proposta pelo governo Michel Temer, caso aprovada, iria fazer aumentar, diminuir ou deixar 

igual o tamanho do gasto com previdência social nos próximos anos?  

o Diminuir  (1)  

o Deixar igual  (2)  

o Aumentar  (3)  

o Não soube  (4)  
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102  

 

 

Q22. Pelo que você sabe ou escutou falar, qual ministério teve, em 2017, o menor orçamento 

dos últimos 12 anos?   

o Defesa nacional  (1)  

o Ciência  (2)  

o Cultura  (3)  

o Saúde  (4)  

o Não soube  (5)  

 

End of Block: Conhecimento político 

 

Start of Block: Demográficas 

 

Q37. Sexo 

o Feminino  (1)  

o Masculino  (2)  

 

 

 

Q38. Idade 

o 18-24  (1)  

o 25-34  (2)  

o 35-44  (3)  

o 45-54  (4)  

o 55-65  (5)  
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Page Break  
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Q39. Estado civil 

o Solteiro  (1)  

o Juntado/ Em união estável  (2)  

o Casado  (3)  

o Divorciado  (4)  

o Viúvo  (5)  
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Q40. Escolaridade 

o Ensino fundamental incompleto  (1)  

o Ensino fundamental completo  (2)  

o Ensino médio incompleto  (3)  

o Ensino médio completo  (4)  

o Ensino superior incompleto  (5)  

o Ensino superior completo  (6)  

o Pós-graduação ou mais  (7)  
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Q41 . Você se importaria em dizer a renda da sua família? 

o Menos de R$ 954,00  (1)  

o De R$ 954,00 a R$ 2.862,00  (2)  

o De R$ 2.862,00 a R$ 4.770,00  (3)  

o De R$ 4.770,00 a R$ 9.540,00  (4)  

o Mais de R$ 9.540,00  (5)  

o Prefiro não responder  (6)  

 

 

 

Q42. Quantas pessoas vivem dessa renda? (coloque apenas números) 

________________________________________________________________ 
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Q46. Como você costuma se manter informado? (Respostas múltiplas) 

▢ Internet  (1)  

▢ Facebook  (2)  

▢ Televisão  (3)  

▢ Jornais  (4)  

▢ Rádio  (5)  
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Q43. Qual a sua ocupação? 

o Apenas trabalha  (1)  

o Apenas estuda  (2)  

o Trabalha e estuda  (3)  

o Nem trabalha e nem estuda  (4)  

 

 

Page Break  

 

Q44 Você trabalha ou já trabalhou para/no serviço público municipal?  

o Sim  (1)  

o Não  (2)  

 

Skip To: Q47 If Você trabalha ou já trabalhou para/no serviço público municipal?  = Não 

 

 

Q45. Se sim, em qual período você trabalhou na prefeitura? 

________________________________________________________________ 

 

 

Page Break  

 

 

Q47. Chegamos ao final. Obrigado por sua participação.    Fim.  

 

End of Block: Demográficas 

 

 


