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RESUMO 

 

A indústria extrativa de petróleo e gás configura um dos pilares da economia brasileira e 

sua importância ficou mais evidente devido ao aumento constante da demanda de 

commodities pelas economias emergentes (ciclo de commodities), durante a década de 

2000. Certamente, tal fenômeno causou impactos sobre as exportações de petróleo 

brasileiro e, deste modo, há indícios de que tenha influenciado, de forma direta e 

indireta, o crescimento econômico do país e o grau de especialização primária dos 

estados produtores de petróleo. Sendo assim, o objetivo desta dissertação é estimar os 

impactos do ciclo de commodities no crescimento dos estados brasileiros dependentes 

da indústria extrativa de petróleo e gás. A discussão teórica está inserida no escopo das 

teorias de crescimento econômico e da economia regional, visando compreender o papel 

do setor externo como fator determinante no crescimento de uma região, conforme 

descrito por Kaldor, além de observar as consequências oriundas da concentração 

espacial, da especialização regional e do nível de encadeamento produtivo, abordados 

por Hirschman. Com esta finalidade, primeiramente, numa fase exploratória, é utilizada 

a Matriz de Insumo-Produto e o Quociente Locacional, para medir os encadeamentos 

produtivos e o grau de especialização do setor de petróleo, respectivamente. No segundo 

momento, são estimados modelos econométricos de dados em painel. Como resultado, 

as evidências empíricas sugerem que, para os estados produtores, a produção e 

exportação de petróleo têm efeito positivo e significativo. Por outro lado, considerando-

se todos os estados brasileiros, observa-se que os produtores de petróleo apresentam 

valor esperado para o PIB per capita 33% menor que os estados não produtores, 

sugerindo uma discussão acerca da importância relativa das exportações de petróleo 

frente às outras commodities. Constatou-se, ainda, um aumento no grau de 

especialização da atividade petrolífera dos estados produtores, como também um 

elevado nível de concentração espacial da atividade industrial do referido segmento. 

Palavras-chave: Indústria de Petróleo; Especialização Setorial; Crescimento 

Econômico; Ciclo de Commodities. 

 

 



ABSTRACT 

 

The oil and gas extraction industry is one of the pillars of the Brazilian economy and its 

importance became more evident due to the constant increase in the demand for 

commodities by the emerging economies (commodity cycle) during the decade of 2000. 

Certainly, this phenomenon caused impacts on the Brazilian oil exports and, thus, there 

are indications that it has directly and indirectly influenced the economic growth of the 

country and the degree of primary specialization of the oil-producing states. Therefore, 

the objective of this dissertation is to estimate the impacts of the commodity cycle on 

the growth of the Brazilian states that depend on the oil and gas extraction industry. The 

theoretical discussion is embedded in the scope of theories of economic growth and the 

regional economy, aiming to understand the role of the external sector as a determining 

factor in the growth of a region, as described by Kaldor. In addition, it observes the 

consequences that come from the spatial concentration, the regional specialization and 

the level of production linkage, addressed by Hirschman. For this purpose, firstly, in an 

exploratory phase, the Input-Output Matrix and the Locational Quotient are used to 

measure, respectively, the productive links and the degree of specialization of the 

petroleum sector. Secondly, econometric models of panel data are estimated. As a 

result, empirical evidences suggest that, for producing states, the production and export 

of oil have a positive and significant effect. On the other hand, considering all the 

Brazilian states, it is observed that the oil producers present a 33% lower expected per 

capita GDP than the non-producing states, what suggest a discussion about the relative 

importance of oil exports in comparison with other commodities. It was also observed 

an increase in the degree of specialization of the petroleum activity of the producing 

states, as well as a high level of spatial concentration of the industrial activity of the 

mentioned segment. 

Keywords: Oil Industry; Sectorial Expertise; Economic growth; Commodities Cycle. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os que com lágrimas 

semeiam, com júbilo 

ceifarão. Quem sai andando 
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louvor voltará. (Salmo 126). 
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INTRODUÇÃO 

A história da evolução da humanidade pode ser relacionada diretamente com a 

utilização de recursos naturais como meio de subsistência e desenvolvimento. As 

civilizações transitaram entre as eras da Pedra Lascada, Pedra Polida, do Cobre, do 

Bronze, do Ferro e do Ouro e, desde a Segunda Revolução Industrial, mantém-se na 

Idade do Silício. Isto demonstra a importância dos recursos naturais na evolução e 

desenvolvimento dos seres humanos. 

Atualmente, mesmo após a inserção tecnológica, os recursos primários não deixaram de 

possuir importância crucial na produção e servem de insumo para a fabricação de 

produtos das mais variadas intensidades tecnológicas. O petróleo, por exemplo, como 

uma das principais matérias-primas utilizadas no processo produtivo, serve de insumo 

para fabricação de roupas, colchões, plásticos, brinquedos, móveis, eletrodomésticos e 

até carros e aviões. 

No entanto, mesmo diante da relevância desta classe de produtos, há teorias que 

afirmam ser prejudicial às economias se basearem exclusivamente no setor primário, 

pois se prioriza uma base voltada para os recursos naturais em detrimento da produção 

de bens que geram maior valor agregado. Prebisch (1965) levantou esse problema e 

criou uma teoria chamada de Deterioração dos Termos Internacionais de Troca. 

Segundo essa teoria, os produtores agrícolas só tinham a perder com a especialização na 

produção de bens primários, pois haveria empobrecimento progressivo dos países 

exportadores de commodities agrícolas e minerais. Isso porque a demanda pelos 

produtos primários (produzidos e oferecidos pelos países em desenvolvimento) não é 

tão elástica quanto à procura por produtos industrializados (oferecidos pelos países 

desenvolvidos), quando ocorre aumento na renda do consumidor, ou seja, possui baixa 

elasticidade-renda da demanda. Nessa situação, satisfeitas as condições básicas de 

sobrevivência (alimentação, moradia e vestuário), a procura por alimentos não sofrerá 

grandes variações a partir de então. Por outro lado, a procura por bens mais sofisticados, 

de alto valor agregado, oferecidos pelos países desenvolvidos, será tanto maior quanto 

maior a renda do consumidor. 

Outra crítica relacionada à especialização setorial em recursos naturais se deve a maior 

volatilidade de preços de commodities frente aos bens industrializados, que dificultaria a 

gestão macroeconômica dos países (VIANNA, 2012). 
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Em anos mais recentes, porém, devido à percepção do aumento constante da demanda 

de matérias-primas e produtos agrícolas pelas economias emergentes e, por isso, do 

aumento do preço desses bens e, consequentemente, aumento da atratividade de 

investimento, a discussão acerca das vantagens de se produzir e exportar recursos 

naturais voltou à tona, para os países com fortes vantagens comparativas. 

Segundo Belluzzo (2014), retornos acima da média estariam atraindo, em economias 

emergentes e em desenvolvimento, um fluxo crescente de investimento e mobilizando 

fatores (escassos) domésticos e externos, elevando o grau de especialização nos 

segmentos de recursos naturais, em detrimento do restante da economia, 

particularmente, da indústria de transformação e serviços avançados.  

No caso do Brasil, a partir dos anos 2000, pode-se perceber um período de forte 

crescimento de renda, sem, contudo, incorrer em problemas no balanço de pagamentos. 

Segundo dados do Banco Central, a taxa média de crescimento anual, entre os anos 

2000 e 2013, foi de 3,6%. Já as exportações, neste mesmo período, apresentaram 

crescimento médio anual de 6,08%, conforme dados do Ministério da Indústria, 

Comércio Exterior e Serviços - MDIC. Sabe-se, ainda, que houve aumento crescente da 

participação das commodities na pauta de exportações brasileiras (APEX, 2011), que 

representaram, em 2013, 65% das exportações totais do país, segundo levantamento 

realizado pela Conferência das Nações Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento 

(UNCTAD).  

Conforme apontado por Serrano (2003), uma das possíveis causas deste fenômeno é 

justamente a alta do preço das commodities, que ajudou a potencializar os fluxos de 

capitais internacionais rumo aos países em desenvolvimento exportadores desses 

produtos. 

Sendo assim, pela provável influência dos preços das commodities sobre as exportações 

brasileiras e visto que estas são um componente da demanda agregada e, por isso, um 

dos determinantes da dinâmica das economias, há indícios de que este recente ciclo de 

alta de preços1 (especialmente, no período compreendido entre 2003 e 2011) tenha 

também influenciado, de forma direta e indireta, o crescimento do país.  

                                                           
1 Este período ficou conhecido como ciclo de commodities. 
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Não diferente, a indústria de petróleo foi fortemente afetada pela alta dos preços dos 

produtos primários. A partir de dados da Agência Nacional de Petróleo - ANP, estima-

se que houve crescimento nominal de 301% no preço dos barris de petróleo, entre os 

anos de 2000 e 2013, passando de R$ 23,26, em 2000, para R$ 93,20, em 2013. De 

semelhante modo, as exportações de barris de petróleo demonstraram relevante aumento 

de mais de 2000%, durante o período considerado. 

Como já citado, este impacto considerável nas exportações, decorrente do ciclo de 

commodities, pode indicar crescimento, sobretudo nos estados que possuem maior 

dependência do referido segmento industrial. O modelo de Kaldor (1961) dá uma 

atenção especial para as exportações como sendo um fator determinante do crescimento 

econômico.  De acordo com este autor, existe uma série de “fatos estilizados”, os quais 

a teoria do crescimento econômico deveria buscar esclarecer, sendo eles: 

(1) O produto e o produto por habitante crescem exponencialmente; (2) O 

capital por trabalhador cresce permanentemente; (3) A taxa de lucros não 

apresenta grandes variações ao longo do tempo; (4) A relação capital∕produto 

é tipicamente constante; (5) A fatia dos lucros na renda e a taxa de 

investimento são altamente correlacionadas; (6) A taxa de crescimento tanto 

do produto quanto do produto por habitante variam muito de país para país 

(KALDOR, 1961, p. 167). 

A partir destes fatos, são determinadas as leis de Kaldor: A primeira delas seria a 

identificação da indústria como o motor do crescimento econômico e a segunda é 

referente à verificação de uma relação causal entre o crescimento do produto e a 

produtividade da indústria. 

Será que o ciclo de commodities contribuiu para o crescimento dos estados produtores? 

Ou ainda, será que o fato de um estado ser especializado na indústria extrativa de 

petróleo favoreceu seu crescimento? 

Na tentativa de responder essas perguntas, o objetivo principal desta dissertação é 

analisar os impactos oriundos do ciclo de commodities no crescimento dos estados 

produtores de petróleo, durante o período que compreende os anos de 2000 a 2013, 

dando atenção especial às exportações deste referido segmento. 

Sabe-se que diversos estudos já exploraram os impactos do ciclo de commodities sob 

diversos aspectos da economia brasileira, como, por exemplo, a taxa de câmbio e 

exportações (Fernadez 2003; Clements e Fry 2006) e crescimento econômico (Bissole, 

Cavalcante e Domingues 2009, Acordi 2015). Porém, entende-se que ainda há espaço 
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inexplorado para o aprofundamento de tal assunto. Sendo assim, esta pesquisa se torna 

relevante por analisar, a partir de modelos de crescimento econômico, a participação da 

indústria extrativa de petróleo e gás no crescimento dos estados brasileiros, observando 

se a produção, especialização e exportação de petróleo trazem influências positivas na 

produtividade. 

De forma sistemática, podem-se elencar as seguintes contribuições desta dissertação: i) 

do ponto de vista teórico, este trabalho fornece um diálogo entre as teorias de 

crescimento econômico e a literatura de economia regional; e ii) do ponto de vista 

empírico, agrega novas variáveis no modelo padrão de crescimento econômico.  

Para execução da presente proposta de pesquisa, é utilizado um modelo econométrico 

que dá atenção especial as variáveis de exportação (KALDOR, 1961) e especialização 

setorial (NAHAS, 2014), como possíveis variáveis determinantes do crescimento. Além 

disto, é utilizada, de maneira exploratória, a medida de localização do Quociente 

Locacional e a análise de insumo-produto, sendo esta uma ferramenta importante na 

observação dos encadeamentos produtivos. 

Além desta introdução, esta dissertação é composta de mais quatro capítulos. O 

Capítulo 1 traz o referencial teórico que dá suporte às análises setorial e regional, 

realizadas ao longo desta pesquisa. Para tal, faz-se uma revisão acerca da literatura da 

economia regional e urbana relativa ao debate da concentração espacial e especialização 

regional das atividades produtivas, englobando algumas teorias clássicas de 

desenvolvimento regional, bem como uma atualização desse debate a partir de novas 

perspectivas teóricas trazidas pela Nova Geografia Econômica (NGE). Além desta 

discussão, há também um debate acerca das teorias de desenvolvimento econômico e da 

relação entre o desenvolvimento do setor industrial e o crescimento econômico. 

O Capítulo 2 é composto pelos procedimentos metodológicos utilizados ao longo desta 

pesquisa, bem como o detalhamento das bases de dados. Os aspectos metodológicos 

foram apresentados de acordo com as duas abordagens de análise utilizadas ao longo 

das exposições dos resultados: abordagem setorial e regional. A abordagem setorial traz 

uma análise mais geral da atividade industrial petrolífera no Brasil, enquanto que a 

abordagem regional observa, a partir de um recorte geográfico mais específico, o 

impacto do ciclo de commodities no crescimento dos estados brasileiros.  
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No Capítulo 3, é realizada uma análise setorial da indústria extrativa de petróleo 

brasileira, a partir da 1) cenarização da atividade petrolífera no Brasil - observando as 

transformações ocorridas na produção nacional, no perfil do emprego formal, na 

balança comercial e nos fluxos de comércio internacional -, 2) da análise do 

encadeamento produtivo do segmento petrolífero no país, de acordo com as relações de 

interdependência desta atividade com as demais - partir do modelo de insumo-produto – 

e 3) análises acerca da concentração regional, especialização setorial e de medida 

locacional. 

Por fim, o Capítulo 4 apresenta os resultados, a partir de um modelo econométrico que 

relaciona, além das variáveis de controle, o nível de produção, especialização e 

exportação de petróleo, buscando identificar alguma relação entre estas variáveis e o 

crescimento econômico dos estados brasileiros, durante o período compreendido entre 

os anos 2000 e 2013. 
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1. ASPECTOS TEÓRICOS DE ECONOMIA REGIONAL E URBANA E 

CRESCIMENTO ECONÔMICO 

O objetivo deste capítulo é apresentar o referencial teórico que dará suporte as análises 

setorial e regional, realizadas ao longo desta pesquisa, como também aos aspectos 

metodológicos utilizados no modelo econométrico.  

Como base teórica da análise setorial, serão observadas teorias da economia regional e 

urbana referentes à concentração espacial e especialização setorial, a partir de uma 

revisão da literatura clássica de concentração espacial e alguns elementos recentes da 

Nova Geografia Econômica (NGE), que auxiliarão na explicação da possível 

concentração produtiva da atividade extrativa de petróleo, da especialização do referido 

segmento e dos encadeamentos setoriais. 

Quanto ao referencial teórico da análise regional, serão apresentadas teorias de 

crescimento econômico, objetivando auxiliar no entendimento dos determinantes do 

crescimento de uma região, a partir da abordagem clássica e da literatura empírica. 

 

1.1 CONCENTRAÇÃO INDUSTRIAL, ESPECIALIZAÇÃO SETORIAL E 

ENCADEAMENTO PRODUTIVO 

A distribuição e especialização do setor industrial têm sido alvo de vários estudos 

(MARSHALL, 1920; HIRSCHMAN, 1958; KRUGMAN, 1991, SILVEIRA NETO, 

2005; FONSECA, 2013; entre outros), realizados com a expectativa da obtenção de 

resultados que consigam explicar as tendências aglomerativas da distribuição espacial 

de tais atividades econômicas. 

Em nível nacional, pode-se observar que historicamente existe um quadro de 

concentração regional da indústria (SILVERA NETO, 2005). Mesmo com estudos 

recentes demonstrando haver uma tendência à desindustrialização (ROWTHORN e 

RAMASWANY, 1999; MARQUETTI, 2002; TREGENNA, 2009; e BONELLI e 

PESSOA, 2010), o alto grau de concentração industrial é fato ainda persistente na 

atualidade e pode ser demonstrado, por exemplo, na distribuição espacial do emprego 

formal da indústria extrativa. No Brasil, há 240.488 trabalhadores vinculados à indústria 
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extrativa2, sendo 58% destes localizados no Sudeste, 17% no Nordeste, 10% no Norte, 

9% no Sul e aproximadamente 6% na região Centro-Oeste. Estes dados retratam a 

disparidade de concentração industrial entre as regiões brasileiras, visto que apenas uma 

região concentra mais da metade do estoque de trabalhadores formais total do Brasil, 

para o segmento industrial analisado. Tais disparidades, entretanto, também se fazem 

presentes entre Estados de uma mesma Região e até mesmo municípios de um mesmo 

Estado. 

Analisando a indústria extrativa de petróleo e gás, foco de estudo da presente pesquisa, 

observa-se um grau de concentração ainda maior. Segundo a RAIS, há 30.874 

trabalhadores brasileiros vinculados a este segmento industrial3, sendo 71,2% 

localizados no Sudeste, 26,1% no Nordeste, 1,9% no Norte, 0,5% no Sul e apenas 0,2% 

no Centro-Oeste. 

No que se refere à especialização regional, analisando, por exemplo, o município de 

Macaé-RJ – detentor da maior quantidade de trabalhadores vinculados a indústria 

extrativa de petróleo e gás do Brasil4 -, observa-se que, dos 26.265 trabalhadores 

formais da  indústria extrativa do município, 50,7% são vinculados à indústria extrativa 

de petróleo e gás. Sugerindo, deste modo, a especialização municipal no determinado 

segmento. 

 

1.1.1 Concentração e especialização industrial: evolução do pensamento 

teórico 

A geografia econômica – o estudo de onde a atividade econômica ocorre e por que – é 

assunto interessante e importante, pois ajuda na explicação e compreensão de um 

fenômeno que permeia todas as economias: a aglomeração e a especialização das 

atividades econômicas. Para melhor entendimento acerca desta geografia, surge à 

economia regional como um ramo da ciência econômica que tem por objetivo estudar o 

processo de concentração industrial, assim como suas causas e efeitos. 

 Acerca deste tema, existiram e ainda existem vários estudiosos que procuram uma 

explicação lógica para tal fato ocorrer. Segundo Silveira Neto (2005, p. 42), “parece 

                                                           
2 Analisada a partir de dados extraídos da Relação Anual de Informações Sociais (RAIS), através da 

CNAE 95, referentes ao ano de 2015 - ultimo período disponível para tal pesquisa. 
3 Dados de 2015. 
4 RAIS, 2015. 
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haver alguma regularidade nas tendências à especialização regional ou concentração 

geográfica das atividades econômicas”. 

De acordo com este autor, existem dois grandes grupos de argumentos na teoria 

econômica que auxiliam na explicação da presença sistemática da especialização e 

concentração das atividades econômicas. 

O primeiro diz respeito à teoria tradicional do comércio, incorporado pelo Modelo de 

Heckscher-Ohlin. Neste, a concentração e especialização das atividades econômicas são 

derivadas da realização das vantagens comparativas, ou seja, cada região concentra sua 

produção em bens que possuam recursos em abundância. Sendo assim, este primeiro 

grupo traz argumentos relevantes para uma possível explicação da especialização do 

segmento estudado nesta pesquisa, pois trata das vantagens comparativas como uma 

provável causa da especialização e não pode haver extração de petróleo e gás sem que 

haja deste recurso na localidade a ser estudada. 

Já o segundo grupo de argumentos engloba explicações municiadas a partir dos modelos 

de retornos crescentes. Neste, a especialização e concentração das atividades 

econômicas é oriunda da presença de retornos crescentes de escala e custos de 

transportes entre as regiões e da atuação de economias de aglomeração.  Krugman 

(1991a, 1991b) possui bastante relevância teórica para este grupo ao afirmar que 

combinações de retornos crescentes de escala com custos moderados de transporte 

podem favorecer a concentração geográfica de ofertantes e demandantes de insumos 

intermediários, já que a concentração garantiria a redução dos custos de transporte, 

como também a demanda suficiente para a produção de tais recursos especializados.   

Independente do grupo a qual as correntes teóricas pertencem, verdade é que as teorias 

de desenvolvimento regional mudaram consideravelmente ao longo do tempo, 

acompanhando as transformações estruturais da economia.  

As explicações para as causas da concentração e especialização das atividades 

econômicas tiveram início há muitos anos. Marshall (1920), um dos pioneiros no 

assunto, argumenta para tal fato a existência de três vantagens de se produzir em um 

distrito industrial, denominadas de externalidades marshallianas: a) Uma indústria 

geograficamente concentrada oferece fornecedores de insumos intermediários; b) A 

existência de mercados com grande quantidade da oferta de mão-de-obra qualificada 
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para o trabalho; e c)A conexão de informações dos grandes mercados locais, ou seja, o 

transbordamento de informações - Spillovers informacionais ou tecnológicos entre as 

firmas. 

Deste modo, existe um benefício extraído pelas firmas e pelos trabalhadores pelo fato de 

haver proximidade de outras firmas e de outros trabalhadores que produzem bens 

similares. Logo, há um favorecimento a concentração.  

Para Marshall, o desdobramento das externalidades Marshallianas, além de promover a 

concentração das atividades econômicas, relaciona-se fundamentalmente com a 

especialização setorial.   

A partir das teorias de Marshall, surgiram outros estudiosos com os mesmos interesses. 

Hoover (1936; 1948), por exemplo, classificou as economias externas em dois tipos: as 

economias de urbanização e as economias de localização - as economias de urbanização 

são definidas por Hoover (1948) pelas vantagens relacionadas ao nível de atividades em 

um determinado local, já as economias de localização são definidas como a melhoria 

dada pelo fato das firmas e similares se encontrarem localizadas em regiões próximas. 

Perroux (1955), em seu tempo, trouxe contribuições a partir de sua teoria de polos de 

crescimento. Essa vertente teórica teve reforços relevantes de autores como Myrdal 

(1957), Hirschman (1958) e Kaldor (1970) e ficou conhecida como teoria do 

desenvolvimento desequilibrado. A noção de polos de crescimento de Perroux só pode 

ser entendida a partir de uma visão abstrata de espaço – nesta, empresas que possuem 

um mercado comum, seja de fatores ou de bens finais, podem, mesmo que em uma 

grande distância física, estar num mesmo espaço econômico. Para ele, uma indústria 

motriz atua sobre o sistema em que está inserida devido aos efeitos de encadeamento e 

às economias externas que gera. No seu entorno, geralmente, instalam-se indústrias 

complementares cuja dinâmica ocorre em função da demanda gerada na unidade motriz. 

Desse modo, os polos de crescimento são resultado da aglomeração territorial de um 

polo industrial complexo. Além da concepção perrouxiana de indústria motriz, o 

conceito de indústria-chave pode subsidiar a compreensão do fenômeno do crescimento 

concentrado territorialmente. Para Wiltgen (1991, p. 533), indústria-chave “é aquela que 

induz sobre a totalidade do sistema econômico um crescimento global de vendas maior 

que o acréscimo de suas próprias vendas, em vista de fortes efeitos de encadeamento 

para frente e para trás”. Atividades produtivas como a indústria extrativa de petróleo, 
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por exemplo, configura-se em potencial candidata a desempenhar o papel de alavanca à 

formação de polos de crescimento, devido, em parte, a seu forte encadeamento setorial.   

Para Hirschman (1958), que complementa a teoria de Perroux, o fato de haver 

concentração industrial é importante, pois deriva também em uma concentração 

industrial de investimentos. Isto ocorre porque as regiões buscam a melhor maneira de 

se desenvolver através deste processo de concentração das atividades econômicas. Este 

autor afirma que existe uma transmissão de crescimento que uma região pode incorporar 

pelo crescimento de outras regiões, este é o denominado efeito polarização. Hirschman 

complementa dizendo que o processo de concentração das atividades econômicas não 

ocorre com a mesma veemência em todas as regiões e ainda ressalta a necessidade de 

tais desigualdades para o desenvolvimento de determinadas geografias espaciais. 

Para Williamson (1965) o estudo deste tema tem origem nas desigualdades dentro das 

próprias fronteiras nacionais. Este autor tratou da concentração industrial mostrando que 

as desigualdades tendem a se perseverar, já que os países desenvolvidos possuem uma 

tendência de crescimento mais acelerado que os demais. Partindo deste ponto de vista, o 

fator imigração possui forte influência sobre a concentração – sendo considerada não 

apenas a migração de mão-de-obra, mas também a migração de capital. 

David e Rosenbloon (1990), por sua vez, tratam das externalidades marshallianas, sendo 

estas derivadas da aglomeração de trabalhadores qualificados, ressaltando as melhorias 

para trabalhadores e firmas originados da concentração espacial de atividades 

industriais. Pelo lado dos trabalhadores, os ganhos estariam relacionados com maior 

facilidade de novos empregos, visto que a concentração das firmas traz maiores 

oportunidades de emprego; para as firmas, a redução do risco de maior tempo 

desempregado também traria atrativos, já que iriam dispor de maior oferta de recursos 

qualificados, o que permitiria também a redução de possíveis prêmios nos salários. 

Ainda neste contexto de discussões, surge a Nova Geografia Econômica (NGE), que 

busca incorporar características do pensamento heterodoxo como no arcabouço 

neoclássico de equilíbrio geral e tem sua base sintetizada no modelo Centro-Periferia 

(CP), desenvolvido por Krugman (1991), no qual são expostos os conceitos da 

formação das economias de aglomeração. Isto ocorre, segundo Venables (1995), quando 

o crescimento do número de firmas numa região implica aumento do retorno de outras 

firmas. Fujita, Krugman e Venables (1999), por sua vez, consolidam a teoria de 
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localização retratada no modelo CP e ampliam o escopo de desenvolvimento regional 

para as dimensões urbana e internacional. Segundo este modelo, três fatores contribuem 

para o surgimento de economias de aglomerações: i) as firmas monopolísticas tendem a 

se localizar próximas dos grandes mercados e a exportar para os menores; ii) os bens e 

serviços geralmente são mais baratos na região onde há maior concentração de firmas 

industriais, já que os custos de transporte são menores e, consequentemente, isso gera 

um impacto sobre o custo de vida local; e iii) as firmas monopolíticas tendem a se 

localizar em mercados com baixa competição (BALDWIN et al., 2003; FUJITA; 

KRUGMAN; VENABLES, 1999; FUJITA; THISSE, 2002; KRUGMAN, 1991). 

Krugman, Fujita e Venables (2002) incorporam, ainda, à explicação dos fenômenos de 

concentração industrial as tomadas de decisões locacionais, ou seja, qual a razão de uma 

firma se instalar em determinada localidade. Estes estudiosos agregam novos conceitos 

aos encadeamentos setoriais estudados por Hirschman (1958) ao levar em conta um 

ambiente de competição imperfeita e retornos crescentes e tem como resultado em suas 

pesquisas o fato de que as indústrias se situariam em regiões com salários elevados nos 

centros urbanos, além da presença de indústrias pobres também nas periferias. Ainda de 

acordo com o que estes autores tratam, a concentração é resultado da conjunção de 

maior interação intra-industrial que intersetorial e baixos custos de transporte, em 

contraposição à situação de maior dependência inter-industrial e altos custos de 

transportes, ou seja, de mais fortes linkages intra-industriais que inter-industriais. A 

partir desses conceitos, surgiram, no âmbito da NGE, os modelos de ligações verticais. 

A estrutura básica do modelo de ligações verticais assume uma economia constituída 

por duas regiões, dois setores (agrícola e industrial) e dois fatores de produção (capital e 

trabalho). No setor agrícola, adotam-se retornos constantes de escala e competição 

perfeita e no setor industrial há retornos de escala, custos de transporte e competição 

imperfeita. O modelo considera mobilidade intersetorial e imobilidade interregional do 

fator de produção mais intensivo. Além disso, todas as unidades industriais 

comercializam entre si por meio das relações de compra e venda de insumos 

intermediários (SANTOS, 2010). 

Ainda referente a este tema, é importante ressaltar algumas das consequências geradas a 

partir da concentração industrial e especialização regional.  
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Segundo Diniz e Crocco (1996) e Krugman (1991), a aglomeração industrial amplia a 

chances de sobrevivência e crescimento das empresas, constituindo-se fonte geradora de 

vantagens competitivas, enfatizadas pela importância das economias externas, pela 

complementariedade e transações entre plantas. Isto é, sobretudo, de relevante 

significado no caso das microempresas, pequenas e médias empresas, que possuem a 

necessidade de contato direto e proximidade de seus fornecedores e compradores. 

Porém, por outro lado, tal concentração industrial pode causar concentração de renda. 

Já no que se refere à especialização setorial, observa-se que grande parte das abordagens 

sobre desenvolvimento regional presentes na literatura enfatiza a especialização – muito 

mais do que a diversificação – como um fator favorável às regiões que buscam uma 

inserção competitiva nos mercados, tanto nacionais quanto mundiais -, chegando, 

muitas vezes, a ser mencionada como sinônimo de progresso, defendendo a ídeia de que 

a especialização produtiva baseada em vantagens comparativas, qualquer que seja a sua 

natureza, é uma solução superior na promoção do bem-estar da sociedade. Entretanto, 

há abordagens menos restritivas no que concerne à especialização como condição para o 

desenvolvimento regional, na atualidade. Contestando a tendência dominante, os 

estudiosos dos “meios inovadores” não compartilham da ideia que o desenvolvimento 

regional deve fundar-se sobre a especialização. Autores como Aydalot (1984) e 

Matteaccioli (1995) salientam que as regiões diversificadas estão mais aptas a reagir a 

riscos e incertezas que caracterizam a economia globalizada. Segundo eles, uma grande 

especialização pode trazer uma maior vulnerabilidade à região, ficando essa à mercê das 

oscilações dos mercados. 

As consequências citadas anteriormente são foco de análise durante o desenvolvimento 

da atual pesquisa, buscando identificar, por exemplo, se os estados com maior grau de 

dependência da indústria extrativa de petróleo e gás – por isso, os mais especializados 

no segmento -, demonstraram maior vulnerabilidade aos choques do ciclo de 

commodities, durante o período de análise determinado. 

 

1.1.2 Evidências empíricas 

Em nível nacional, vários estudiosos também já despertaram a curiosidade para o 

acontecimento da aglomeração espacial e especialização industrial. É o caso de Haddad 
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(1988), que observou haver um processo de desconcentração das atividades econômicas 

do país entre as décadas de 70 e 80, alertando a necessidade de se evitar um processo de 

reconcentração. Para tal, o autor expõe algumas medidas que deveriam ser tomadas: a) 

Revolução de caráter tecnológico; b) Divisão internacional do trabalho; e c) Melhoria na 

distribuição de royalties. 

Estudos mais recentes também foram e estão sendo desenvolvidos no Brasil, como, por 

exemplo, o de Silveira Neto (2005), que analisou, de forma empírica, separadamente, os 

processos de concentração e desconcentração que o mesmo observou ocorrer entre as 

regiões do Brasil, entre 1950 e 2000. As evidências obtidas em seus estudos são 

favoráveis aos argumentos de retornos crescentes de escala com custos de transporte 

(KRUGMAN, 1980; 1991). Nesta pesquisa, Silveira Neto (2005) chegou a conclusões 

sobre os níveis e evolução da concentração regional da atividade industrial do Brasil, a 

partir das observações da participação das regiões nas magnitudes do valor da 

transformação industrial e do pessoal ocupado totais do país. Deste modo, o autor 

conclui que há uma tendência de desconcentração industrial em algumas regiões do 

Brasil, em detrimento do processo de concentração em outras regiões. 

Por sua vez, Ribeiro (2012) buscou verificar se houve um movimento, no sentido de 

desconcentrar a atividade industrial no Nordeste brasileiro, após a implantação das 

reformas liberais, expressas sob as formas de desregulamentação estatal, abertura 

comercial e financeira, a fim de observar se as regiões metropolitanas de Salvador, 

Recife e Fortaleza apresentaram e mantiveram um desempenho de destaque frente às 

demais. Como resultado de sua pesquisa, constatou que o padrão de concentração 

industrial encontrado dentro da Região Nordeste se manteve e que, apesar das três 

regiões metropolitanas ainda representarem grande parcela da atividade industrial, tem-

se a evidência de que estas regiões estão gerando efeitos de transbordamento, 

sinalizando o espraiamento da industrialização. 

Ainda mais específico, Fonseca (2013) observou os níveis de concentração e 

especialização regional das indústrias extrativa e de transformação dentro das fronteiras 

de um mesmo Estado, a saber, Alagoas, para os anos compreendidos entre o período 

1994-2014. Como resultado, observou um alto um alto grau de concentração espacial do 

referido segmento industrial, porém com pequena tendência de espalhamento, como 

também um considerável grau de especialização setorial. 
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1.2 CRESCIMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 

A discussão sobre a temática do crescimento econômico se tornou relevante desde 

meados do século XVIII, com a publicação de Adam Smith em “A Riqueza das 

Nações”. A Crise Econômica de 1929, que se mostrou como um grande choque na 

economia mundial, gerou um ambiente ainda mais propício às discussões. Sendo assim, 

surgiram várias teorias que buscavam compreender e explicar quais os determinantes do 

crescimento econômico dos países (DOMAR,1947; HARROD, 1948; SOLOW, 1956; 

SCHUMPETER, 1911, 1942, 1954; E LUCAS, 1988). 

Porém, antes de adentrar de forma mais detalhada no debate das teorias de crescimento 

econômico, é preciso entender que há uma tênue diferença entre os conceitos de 

crescimento e desenvolvimento. Em linhas gerais, o crescimento econômico pode ser 

visto como um processo temporal que acarreta em alterações de caráter 

predominantemente quantitativo na renda das economias. Seu resultado diz respeito, 

basicamente, a incrementos na capacidade produtiva e na produção de uma determinada 

economia, podendo ser mensurado por meio do PIB (SIENDENBERG, 2006). Por outro 

lado, o conceito de desenvolvimento econômico apresenta um caráter mais qualitativo. 

Esse conceito se relaciona a itens como alterações na composição do Produto e na 

alocação de recursos, de forma que o resultado seja a melhoria dos indicadores de bem-

estar, como, por exemplo, a redução dos níveis de pobreza e desemprego. 

(VASCONCELLOS, 2000). A interface entre crescimento e desenvolvimento 

econômico se dá, segundo Siedenberg (2006), quando o crescimento econômico resulta 

de mudança de estruturas e indicadores sociais e econômicos.  Vasconcellos (2000) 

realiza uma classificação das fontes do crescimento econômico por meio da função de 

produção agregada. Segundo o autor, essas fontes se constituem nos seguintes 

elementos: (a) aumento da força de trabalho; (b) aumento no estoque de capital; (c) 

melhorias na qualidade da mão-de-obra; (d) melhorias de caráter tecnológico; e (e) 

eficiência organizacional.  

Segundo Bresser Pereira (2008), a medida mais geral de desenvolvimento econômico é 

a do aumento da renda por habitante, porque esta mede aproximadamente o aumento 

geral da produtividade. O aumento da produtividade, por sua vez, pode ocorrer tanto por 

meio de uma redução da quantidade de trabalho simples utilizado para a produção dos 

mesmos bens, quanto através da transferência da mão-de-obra para setores mais 
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especializados. Sendo assim, o aumento da produtividade terá um custo social mais alto, 

por significar maiores salários, trazendo uma elevação no padrão de vida médio da 

população. 

Do lado da oferta, o desenvolvimento econômico depende da educação, do 

progresso tecnológico e da acumulação de capital em máquinas e processos 

mais produtivos. Entretanto, na medida em que a oferta não cria 

automaticamente a demanda, o aproveitamento dos recursos humanos 

disponíveis depende, do lado da demanda, de um diferencial satisfatório para 

os empresários entre a taxa de lucro esperada e a taxa de juros que, por sua 

vez, depende principalmente de uma taxa de juros moderada e de uma taxa de 

câmbio competitiva que criem oportunidades de investimento. (BRESSER 

PEREIRA, 2008, P. 42). 

Entendido isto, pode-se traçar a ideia geral das teorias do crescimento dos principais 

autores e correntes. 

 

1.2.1 Correntes de pensamento das teorias do crescimento econômico 

Na visão clássica, tem-se Adam Smith (1763) como um dos principais teóricos do 

assunto. Para ele, as chamadas forças subjacentes da economia eram capazes de trazer 

um resultado harmonioso em termos econômicos e sociais e sua preocupação era 

compreender como se dava a dinâmica de crescimento das nações, buscando determinar 

os fatores responsáveis e as medidas políticas que deveriam ser tomadas no interesse de 

garantir e fortalecer o progresso econômico. Como resposta, Smith atribui à abundância 

de poupança das classes mais ricas e a acumulação de capital e liberdade de trocas, 

como sendo as condições necessárias e suficientes do crescimento econômico. 

Para Smith (1763), o crescimento econômico era visto como um processo dinâmico 

determinado pelo gasto em capital e funcionava de maneira que alimentasse sua 

sustentação e reconstituição. Neste sentido, o autor traz à tona a importância do trabalho 

humano como um elemento capaz de produzir riqueza, alegando que se este fosse 

devidamente alocado e dividido haveria aumento do produto nacional decorrente de três 

fatores: possibilidade de maior habilidade dos trabalhadores, pois exerceriam apenas 

uma tarefa e, sendo assim, iriam adquirir maior destreza; redução do tempo de produção 

de uma determinada mercadoria; e inserção do uso de instrumentos de trabalho, como 

máquinas, capazes de agilizar o processo de produção, tornando o trabalhador mais 

produtivo. No modelo de crescimento econômico desenvolvido por Smith, encontram-
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se os seguintes elementos: acumulação de capital, crescimento populacional e 

produtividade da mão-de-obra. Fica evidente, assim, que os recursos de produção como 

trabalho, capital e terra estão presentes na análise de Smith.    Assume-se ainda a 

existência das chamadas economias de escala, que se realizam na produção e na 

distribuição e se apresentam como resultantes da especialização do trabalho e das 

melhorias no maquinário, de modo que o processo gerado, dessa forma, tende a se 

autorreforçar (BALBINOTTO NETO, 2009). 

Durante cerca de vinte anos, a corrente neoclássica dominou a teoria do crescimento. A 

essência neoclássica baseia-se na teoria do equilíbrio geral e sua ambição é analisar os 

fatos socioeconômicos através do comportamento individual das pessoas, 

fundamentando-se em um conjunto principal de pressupostos: 

(a) concorrência perfeita e pleno emprego em todos os mercados; 

(b) economia fechada e sem governo;  

(c) economia produzindo um único bem com apenas três fatores: capital fixo (K), 

trabalho (L) e terra (N); e  

(d) função de produção com rendimentos constantes à escala - quando variam todos os 

fatores simultaneamente - e rendimentos decrescentes - quando se altera apenas um dos 

fatores;  

 (e) os fatores de produção são homogêneos, divisíveis e imperfeitamente substituíveis 

entre si. 

Deste modo, a função que determina o modelo neoclássico de crescimento é dada da 

seguinte maneira:  

𝑌 = 𝐹 (𝐾, 𝐿)           (1) 

Onde Y representa o produto, K o montante de capital e L o trabalho. A função descreve 

de forma implícita a tecnologia, ou seja, o padrão de combinação de capital e trabalho 

para obter o produto. O capital, dado por K, é a soma de todas as máquinas, fábricas, 

prédios e escritórios de uma economia, enquanto que o trabalho, dado por L, representa 

o número de trabalhadores da economia. 
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A teoria do equilíbrio geral é amplamente aplicada ao estudo do crescimento, graças à 

utilização de modelos computacionais que calculam as variáveis de equilíbrio da 

economia com base no comportamento individual dos agentes econômicos. As teorias 

neoclássicas do crescimento econômico têm sido, em larga medida, influenciadas por 

modelos que procuram explicar o crescimento do PIB pelo próprio processo de 

acumulação ou internamente sem recorrer a mecanismos exógenos - como é o caso do 

modelo de Solow (1956). A essência deste modelo reside na ideia de que, havendo total 

confiança nos mercados competitivos, o crescimento de qualquer economia em estado 

estacionário, rica ou pobre, deverá em algum momento ocorrer. Sendo assim, tornaria-

se desnecessário o que ele chama de “Grande Empurrão”, ou seja, não haveria 

necessidade de auxílios do Estado, ajuda governamental de países desenvolvidos ou 

investimento privado estrangeiro, apenas uma estrutura institucional que propiciasse a 

competição entre os interesses privados. 

O modelo de Solow tem o interesse de responder a três questões fundamentais de 

qualquer análise dinâmica: (i) existe equilíbrio de longo prazo? (ii) Se existir, o 

equilíbrio é estável ou instável? Após um choque a economia tem capacidade de 

regressar ao equilíbrio de longo prazo? (iii) Caso exista, este equilíbrio é único ou 

múltiplo? 

As respostas destas questões são oriundas de um modelo dinâmico que se baseia em seis 

pressupostos fundamentais:  

(H1) A função de produção apresenta rendimentos constantes à escala relativamente a 

todos os fatores acumuláveis ao longo do tempo, os quais são dois neste modelo: capital 

(K) e trabalho medido em termos de eficiência (E ≡ LA), sendo (L) serviços do trabalho 

e (A) o nível do conhecimento tecnológico;  

(H2) Existem rendimentos marginais decrescentes na acumulação de capital (K);  

(H3) A força de trabalho (L) cresce a uma taxa constante, positiva e exógena;  

(H4) O conhecimento tecnológico (A) cresce também a uma taxa constante, positiva e 

exógena. Este fator de produção é tido como um bem público, estando livremente 

disponível em toda a economia e mesmo em todo o mundo;  

(H5) A taxa de poupança é constante, positiva e exógena (0 <s< 1); 



 

31 
 

(H6) Os mercados do produto e dos fatores produtivos funcionam de forma perfeita. 

Isto implica que não existem lucros extraordinários e os fatores produtivos são 

remunerados de acordo com as suas respectivas produtividades marginais. 

A equação fundamental do modelo de Solow é dada por: 

∆𝐾
𝐾⁄ = 𝑆𝑦 − (𝑛 + 𝑑)𝑘        (2) 

Onde ∆𝑘/𝑘 representa o estoque de capital, 𝑠𝑦 a poupança per capita e (𝑛 + 𝑑)𝑘 a 

ampliação do capital, em que 𝑛 é a taxa natural de crescimento demográfico e 𝑑 é a taxa 

de depreciação. 

Uma importante conclusão a que Solow se deteve foi a identificação de que, na ausência 

de inovações tecnológicas, o crescimento demográfico determina o crescimento 

econômico, causando elevações nas taxas de crescimento do produto, do capital e do 

trabalho, mesmo tendo como consequência a redução da produção per capita. Ou seja: 

“o ritmo do progresso técnico determina o crescimento da renda per capita no equilíbrio 

estável de longo prazo” (SOUZA, 2005, p. 5).   

A partir da contribuição de Solow, autores como Robert Lucas (1988) e Paul Romer 

(1996) relatam sobre a relevância do capital humano como determinante do crescimento 

econômico. 

Segundo Lucas (1988), as fontes de crescimento ocorrem a partir da educação, 

investimentos em capacitação tecnológica e geração de conhecimento. Além disso, 

existem outras fontes de crescimento, tais como: (a) economias de escala, derivadas do 

aumento do tamanho do mercado e do nível da produção; (b) elevação da produtividade, 

decorrente da transferência de trabalhadores e atividades de setores menos eficientes, 

como a agricultura, para os mais produtivos, como a indústria de transformação; (c) 

economias externas, geradas pelas infra-estruturas criadas pelo Estado e pela difusão do 

conhecimento entre os agentes produtivos. Melhorias dos portos e das comunicações, 

reduzindo os custos das empresas, são economias externas por não dependerem 

diretamente da ação da empresa, mas de outras unidades produtivas, ou órgãos do 

governo. Privatizações e reformas institucionais são outros exemplos de economias 

externas, podendo aumentar a oferta de produtos, melhorar a eficiência dos serviços e 

reduzir seus custos. Problemas externos também podem ocorrer, como, por exemplo, 
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uma desvalorização cambial, que aumenta os preços dos insumos importados e os 

custos das empresas, gerando impactos depreciativos sobre o nível do produto. 

Desta forma, segundo Souza (2005), existem duas linhas de pensamentos sobre os 

determinantes do crescimento econômico: uma do lado da oferta e outra do lado da 

demanda. Do lado da demanda, o autor aponta as exportações dos produtos 

manufaturados, e do lado da oferta, a geração de novos conhecimentos, investimentos 

em capital humano e a produção de conhecimento científico para melhoria de processos 

e produtos.    

A visão Keynesiana de crescimento econômico aborda duas ênfases: a primeira é 

relaciona o crescimento ao consumo, poupança, renda, produção e emprego e a segunda, 

uma das mais importantes contribuições de Keynes, trata do rompimento com a Lei de 

Say e entende a demanda efetiva como determinante da renda nacional, da produção e 

do emprego. 

O primeiro elemento diz respeito à preocupação dos keynesianos com os determinantes 

relativos às quantias de consumo, poupança, renda, produção e emprego em termos 

totais, ou seja, agregados (Brue, 2005).   O segundo elemento é uma das mais 

importantes contribuições e diz que os gastos agregados realizados pelos empresários , 

no presente, sob a perspectivas de incertezas com relação ao futuro, determinam o nível 

de produto a ser obtido no período posterior. Assim, os investimentos têm papel central 

na análise keynesiana.  

Além disto, a orientação keynesiana aponta para outras questões, como a instabilidade 

nos salários e preços, a necessidade de políticas fiscais e monetárias ativas e presença de 

instabilidade no sistema capitalista, ocasionada, entre outros fatores pela irregularidade 

do nível de gastos e pela instabilidade nas taxas de lucro obtidas. 

Dentre os modelos propostos na visão keynesiana, o modelo de Kaldor (1961) dá uma 

atenção especial para as exportações como sendo um determinante do crescimento 

econômico.  De acordo com o autor, existe uma série de “fatos estilizados”, os quais a 

teoria do crescimento econômico deveria buscar esclarecer, sendo eles: 

(1) O produto e o produto por habitante crescem exponencialmente; (2) O 

capital por trabalhador cresce permanentemente; (3) A taxa de lucros não 

apresenta grandes variações ao longo do tempo; (4) A relação capital∕produto 

é tipicamente constante; (5) A fatia dos lucros na renda e a taxa de 

investimento são altamente correlacionadas; (6) A taxa de crescimento tanto 
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do produto quanto do produto por habitante variam muito de país para país 

(KALDOR, 1961, p. 167). 

 

A partir destes fatos, são determinadas as leis de Kaldor: A primeira delas seria a 

identificação da indústria como o motor do crescimento econômico e a segunda é 

referente à verificação de uma relação causal entre o crescimento do produto e a 

produtividade da indústria. 

Como se pode observar, as leis de Kaldor estavam relacionadas ao setor industrial e, 

segundo ele, o crescimento deste setor, que acarretaria em crescimento econômico, era 

determinado pelos gastos autônomos (exportações e gastos do governo). Entretanto, o 

crescimento econômico poderia encontrar como limitante a restrição efetiva do balanço 

de pagamentos, ou seja, em caso de desequilíbrio, quando não existe a igualdade entre o 

valor das importações e o das exportações.   

Kaldor utiliza as seguintes equações para explicar a dinâmica do balanço de 

pagamentos: 

𝑌 ∗ = [1
1⁄ − 𝑐(1 − 𝑡) − 𝑎𝑔𝑒 + 𝑚]𝐴         (3) 

e 

𝑌𝐵𝑃 =  𝑋
𝑚⁄        (4) 

Onde, 𝑌∗ é o nível de produto; c é a propensão marginal a consumir; t é a renda 

marginal líquida do governo; 𝑎𝑔ℯ  é a taxa de investimento; 𝑚 é o coeficiente de 

importação; 𝐴 é o gasto autônomo total.  Da segunda equação tem-se que 𝑌𝐵𝑃 é o nível 

de produto compatível com o equilíbrio do balanço de pagamentos e; 𝑋 são as 

exportações de bens e serviços. 

Como conclusão, tem-se que quando Y* for maior que YBP as importações são maiores 

que as exportações, o que representa um déficit externo, sendo a situação inversa 

representante da condição de superávit externo. O equilíbrio será atingido quando o 

orçamento do governo estiver em situação de equilíbrio e a poupança do setor privado 

se igualar ao investimento desse setor. Sendo assim, o desempenho de um país em 

relação ao resto do mundo, depende dos conjuntos de bens e serviços que compõem, 

respectivamente, suas pautas de exportação e de importação (FREITAS, 2003). 
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1.2.2 Setor industrial e crescimento econômico 

A estrutura produtiva pode ser considerada um fator relevante na determinação do 

crescimento econômico de um país. A literatura sobre a importância do setor industrial 

na dinâmica do crescimento econômico, ainda que não exclusivamente associada aos 

trabalhos clássicos dos modelos de crescimento (Solow, 1956), passou a ser 

desenvolvida quase que simultaneamente com os trabalhos de Chenery e Watanabe 

(1958) e Chenery (1960). 

O segundo desses trabalhos analisa os padrões de crescimento industrial e deixa claro 

que um aumento no nível de renda per capita de um país, como indicador de um maior 

desenvolvimento econômico, está associado a um aumento na participação do setor 

industrial na produção agregada (PIB). 

Chenery (1960) destaca ainda que as maiores variações nos níveis de produto ocorrem 

nas indústrias de maquinaria, equipamentos de transporte e bens intermediários, onde o 

papel das economias de escala é mais importante, enquanto as diferenças na dotação dos 

fatores de produção se refletem principalmente através das mudanças nas proporções 

dos bens produzidos domesticamente e importados nos diversos setores. Uma das 

conclusões finais do autor é a de que há uma maior probabilidade de que os setores 

líderes estejam associados aos setores industriais onde a substituição das importações se 

tornaram mais rentáveis com a expansão dos mercados, processo este acompanhado 

pela aquisição de capital e habilidades. 

O debate sobre crescimento econômico é também apresentado por outra perspectiva 

teórica por meio dos modelos de crescimento de Kaldor (1957, 1966). O referido autor 

desenvolve um conjunto de pressupostos que enfatizam o papel do crescimento da 

atividade manufatureira para o crescimento econômico (primeira lei) e a relação entre o 

produto e a produtividade do trabalho na manufatura derivada dos retornos crescentes 

de escala dinâmicos e estáticos (segunda lei, também conhecida como Lei de Verdoon). 

Partindo desse referencial teórico, Libânio e Soro (2009) analisam o crescimento dos 

países da América Latina para testar as leis de Kaldor. O trabalho realiza uma análise de 

painel para as 11 maiores economias da América Latina no período 1980-2006. Os 

resultados apontam que um impacto positivo do crescimento da manufatura sobre o 

crescimento econômico pode estar relacionado à transferência de trabalho dos setores de 

baixa produtividade para os setores de produtividade mais elevada. As evidências 
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também indicam a existência de significativos retornos de escala na manufatura, sendo 

que, quando o estoque de capital é tratado como exógeno nas estimativas, verifica-se 

que o aumento da produtividade parece responder positivamente ao aumento do 

crescimento do produto no setor manufatureiro. Portanto, os resultados indicam a 

possibilidade de ciclos cumulativos de crescimento naquelas economias baseados na 

expansão das atividades industriais, mas, para isso, é importante ter cuidado com a 

tendência de aumento da participação de commodities e bens intermediários nas 

exportações na região e o declínio nas exportações de manufaturas (desindustrialização) 

devido aos efeitos potenciais negativos sobre o crescimento no longo prazo. 

Na atualidade, um dos temas mais presentes no debate internacional busca verificar a 

existência do fenômeno da desindustrialização em países desenvolvidos e em 

desenvolvimento. Tregenna (2008) analisa a adequação da definição usual de 

desindustrialização como um declínio da participação da manufatura no emprego total. 

A análise parte da hipótese de que pode haver uma queda da participação da manufatura 

no emprego total em virtude de mudanças na produtividade do trabalho na indústria sem 

que haja necessariamente uma menor participação do setor industrial no produto total. 

Para isso, essa autora analisa as mudanças da participação e do nível de emprego na 

manufatura em 48 países em períodos de desindustrialização utilizando técnicas de 

decomposição desse processo em componentes associados com o aumento do valor 

adicionado na manufatura, com a produtividade do trabalho no setor, com a participação 

da manufatura no PIB e com o crescimento econômico. Os resultados indicam que a 

maioria dos casos de declínio do nível ou da participação do emprego no setor industrial 

está relacionada com a queda da intensidade do trabalho na manufatura em vez de um 

declínio do valor adicionado ou da participação do setor manufatureiro no PIB. Assim, 

Tregenna (2008) aponta a dificuldade de formular um conceito genérico de 

desindustrialização, pois a queda do nível ou da participação da manufatura no emprego 

total em decorrência da menor intensidade do trabalho na indústria não pode ser 

encarada como uma desindustrialização em sentido real. Nestes termos, uma definição 

apropriada para desindustrialização deve ser relacionada ao declínio sustentado tanto da 

participação da manufatura no emprego total como da participação da manufatura no 

PIB. 
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1.2.3 Evidências empíricas 

Na literatura brasileira, vários trabalhos já foram desenvolvidos no interesse de 

demonstrar quais os determinantes do crescimento de uma região, buscando, deste 

modo, analisar a variação do Produto, da renda e o crescimento econômico. 

 Alguns autores estimaram modelos para os Estados brasileiros sem considerar questões 

espaciais, como, por exemplo, a dependência espacial e heterogeneidade espacial, 

dentre estes, pode-se citar: Ferreira e Ellery Jr. (1996), Azzoni (1997), Pôrto Jr. e 

Ribeiro (2000), Azzoni et al (2001), Dias e Dias (2007), Trompieri Neto et al (2008) e 

Cravo e Soukiasis (2011).   

Alguns outros autores, levaram em consideração a questão espacial em suas pequisas, 

também para os Estados brasileiros, pode-se citar: Magalhães et al (2005), Barreto e 

Almeida (2009) e Silveira Neto e Azzoni (2011).  

Em nível municipal e de microrregiões brasileiras, destacam-se: Ribeiro e Porto Jr. 

(2003), que realizaram uma análise da distribuição da renda per capita e do crescimento 

entre os municípios da região nordeste do Brasil. Oliveira et all (2007) analisaram o 

crescimento econômico e a existência de convergência para os municípios do Rio 

Grande do Sul (RS).  Fochezatto e Stulp (2008) também fizeram um trabalho 

semelhante, porém utilizando um período diferente, para os municípios do Rio Grande 

do Sul. Menezes e Azzoni (2006) utilizaram o salário para verificar se existe 

convergência entre as regiões metropolitanas brasileiras. Além disso, Ferreira e Cruz 

(2010) e Coelho e Figueiredo (2007) analisaram a convergência e desigualdade de renda 

considerando todos os municípios brasileiros. Este último buscou determinar qual das 

hipóteses de convergência (absoluta, condicional ou de clubes) melhor descreve a 

dinâmica de crescimento para os municípios brasileiros entre 1970 a 2000. Os 

resultados indicam que as condições iniciais têm grande importância na determinação 

do crescimento. Barreto et all (2010) analisou os efeitos espaciais da variação da renda 

para os municípios do Ceará. Silva e Resende (2009) utilizam um modelo espacial para 

comparar os determinantes do crescimento econômico dos municípios mineiros e 

alagoanos no período de 1991 a 2000.  
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2. METODOLOGIA 

Para o alcance dos objetivos estabelecidos nesta dissertação, alguns procedimentos 

metodológicos foram empregados. Na exposição dos resultados, optou-se pela 

apresentação sob duas abordagens distintas de análise - a setorial e a regional - e cada 

uma dessas abordagens possui seus procedimentos metodológicos. 

A abordagem setorial traz uma análise mais geral da atividade industrial petrolífera no 

Brasil, a partir, basicamente, do modelo de insumo-produto e da medida de localização 

do Quociente Locacional, enquanto que a abordagem regional observa, a partir de um 

recorte geográfico mais específico, o impacto do ciclo de commodities no crescimento 

dos estados brasileiros, por meio de um modelo econométrico de dados em painel. 

 

2.1 MODELO INSUMO PRODUTO: OPERACIONALIZAÇÃO E ÍNDICES 

ASSOCIADOS 

Concebida nos anos 40 pelo economista russo Wassily Leontief, a matriz de Insumo-

Produto é o instrumento da contabilidade social que permite conhecer os fluxos de bens 

e serviços produzidos em cada setor da economia, destinados a servir de insumos a 

outros setores e para atender a demanda final.  

Em notação matricial, o modelo de insumo-produto pode ser escrito da seguinte 

maneira: 

𝑋 = 𝑊 + 𝐹                (5) 

Onde X representa o vetor da produção setorial, W o vetor do consumo intermediário 

setorial e F o vetor da demanda final setorial.  

Como W = AX (onde A é a matriz de coeficientes técnicos), a equação (5) pode ser 

reescrita conforme demonstrado a seguir: 

𝑋 =  (𝐼 − 𝐴)−1𝐹      (6) 

Onde (𝐼 − 𝐴)−1 é a conhecida  como matriz Inversa de Leontief, que mostra os 

requisitos diretos e indiretos por unidade de demanda final doméstica. Em outras 

palavras, a equação 6 representa a solução do modelo proposto por Leontief. 
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As análises feitas a partir da referida matriz, levam em consideração a existência de dois 

mecanismos de investimentos propostos por Hisrschman (1958): i) backward linkage 

effects e ii) forward linkage effects. O primeiro está relacionado à demanda de insumos 

de outras atividades e o segundo a oferta de insumos para outras atividades. Por meio 

desses efeitos, a implantação de uma determinada unidade industrial pode induzir o 

surgimento de outras, as quais se beneficiam das economias externas e das relações de 

complementaridade. Sendo assim, para haver a maximização dos efeitos de 

encadeamento, é preciso avaliar o grau de interdependência entre os setores.   

 

2.1.1 Multiplicadores de produção, emprego e renda 

Além de caracterizar a estrutura econômica de uma região, o modelo de insumo-produto 

permite a análise dos efeitos multiplicadores sobre a produção, emprego e renda e seus 

impactos em determinada região, sendo esta de grande importância para a tomada de 

decisões na implementação de políticas públicas. 

[...] os modelos de insumo produto nos dão um conjunto de multiplicadores 

cuja característica principal é serem desagregados, capazes de reconhecer que 

o impacto total sobre a renda (produção, emprego) varia de acordo com o 

setor em que se origina a mudança na renda. (RICHARDSON, 1978, p. 39). 

O multiplicador de produção, também chamado de multiplicador de coluna, mede a 

soma das necessidades diretas e indiretas de todos os setores para fornecer uma unidade 

monetária adicional de produto da atividade i para a demanda final (RICHARDSON, 

1978). 

O multiplicador de emprego corresponde ao número de empregos gerados em toda a 

economia, decorrente de uma alteração na demanda final de um determinado setor. 

Por fim, o multiplicador de renda, tem-se que este corresponde à renda adicional gerada 

em toda a economia, decorrente de uma alteração na demanda final de um determinado 

setor. 

Os cálculos dos referidos multiplicadores partem da segunda equação, de Leontief. A 

partir desta, sabendo que o I da equação (6) é a matriz identidade e a inversa de Leontief 

é comumente representada por L, temos: 
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𝐿 =  (𝐼 − 𝐴)−1  F         (7) 

Representando o vetor soma, no qual todos os elementos são iguais à unidade, por I, 

define-se comumente os multiplicadores simples de produção como: 

𝑀𝑃𝐼 = 𝐿 (𝐼 − 𝐴)−1𝐹           (8) 

Onde MPI representa o multiplicador de produção do tipo I, L o multiplicador de 

produção direto, I a matriz identidade, A a matriz dos multiplicadores diretos e F a 

demanda final. (Os multiplicadores de emprego e renda seguem a mesma lógica). 

 

2.1.2 Índice de Hirschman- Rasmussen 

Segundo Rasmussen (1956) e Hirschman (1958), alguns setores possuem a capacidade 

de estimular o crescimento em outros setores, a partir do seu próprio crescimento. O 

Índice Hirschman-Rasmussen consiste em um método de análise da interdependência 

setorial de uma economia e pode se dar tanto através de encadeamentos para trás (BL) 

quanto de encadeamentos para frente (FL). Tais índice mostram a relação da média dos 

impactos do setor com a média total da economia e, formalmente, podem ser escritos da 

seguinte forma: 

𝑈𝑜𝑗 =  
1

𝑛
𝐵𝑜𝑗

1

𝑛2 ∑ 𝐵𝑜𝑗
𝑛
𝑗𝑛𝑙

            (9) 

e 

𝑈𝑖𝑜 =  
1

𝑛
𝐵𝑖𝑜

1

𝑛2 ∑ 𝑖𝑜𝑛
𝑗𝑛𝑙

               (10) 

    

Em que, Uoj é o Coeficiente de Ligação de HR para trás, e Uio é o Coeficiente de 

Ligação de HR para frente. Como é uma relação entre as médias, os Coeficientes de 

Ligação de HR podem ser classificados como aqueles que estão acima da média e os 

que estão abaixo da média total; portanto, podem ser analisados através de um valor 

limite que, usualmente, é estipulado em 1 (PRADO, 1981). 
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2.2 QUOCIENTE LOCACIONAL (QL) 

O Quociente Locacional (QL) revela os setores regionais que apresentam 

potencialidades básicas (inclinação exportadora) e aqueles não básicos (inclinação para 

o mercado interno). Considera-se que a economia local é especializada no setor i caso o 

valor do QL seja superior a unidade, de maneira que quanto maior o QL, mais 

especializada é a economia local em relação a de referência. Desta forma, o QL pode ser 

considerado variável proxy para especialização produtiva, fonte de externalidades MAR 

(GLAESER et al. 1992; COMBES, 2000; FOCHEZATTO, 2010; FREITAS & 

SIMÕES, 2012). O QL pode ser especificado conforme descrito por Haddad (1989): 

𝑄𝐿
𝑖𝑗= 

𝐸𝑖𝑗
𝐸𝑖

⁄

𝐸𝑗
𝐸𝑡

⁄

                 (11) 

Onde: 

ijQL  corresponde ao Quociente Locacional no setor i da município j. 

ijE corresponde ao emprego no setor i do município j. 

.iE  corresponde ao emprego no setor i. 

jE.
corresponde ao emprego no município j. 

..E corresponde ao emprego total do Brasil. 

Porém, deve-se haver cautela na utilização do QL, pois algumas regiões podem 

apresentar QL > 1 e não necessariamente indicar especialização produtiva, mas sim 

diferenciação na produção (CROCCO et al., 2006). 

Na tentativa de solucionar esse problema, alguns autores, entre ele Simões (2005), 

propõe a utilização de um corte superior do QL. Para esse autor, se QL  4 , há 

especialização produtiva, isto é, a região j está mais especializada no setor i do que o 

total de todas as regiões em avaliação; se 1 Qij  4 , há indícios de especialização; se 

Qij  1 , não há especialização. 

A literatura ressalta ainda que esse indicador é bastante apropriado para regiões de porte 

médio. Para regiões pequenas, com emprego (ou estabelecimento) industrial diminuto e 

estrutura produtiva pouco diversificada, o Quociente tende a sobrevalorizar o peso de 

um determinado segmento para a região.  
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Abuquerque (2002) relata que uma maneira de solucionar tal problema é utilizar o QL 

em conjunto com a participação relativa (PR) do setor em análise na região de 

referência. 

Um segundo indicador é ainda utilizado como solução deste problema, que procura 

captar o real significado do peso da atividade na estrutura produtiva local é denominado 

Hirschman-Herfindahl modificado (HHm). 

A partir desses três índices normalizados, o Índice de Concentração Normalizado (ICn) 

pode ser definido como: 

𝐼𝐶𝑛𝑖𝑗= 𝜃1 
𝑄𝐿𝑛𝑖𝑗+ 𝜃2  

𝑃𝑅𝑛𝑖𝑗+ 𝜃3 
𝐻𝐻𝑛𝑖𝑗             (12) 

Em que s são os pesos atribuídos a cada um dos indicadores. 

 

2.3 BASE DE DADOS 

Esta seção traz as bases de dados utilizadas durante todas as aplicações metodológicas 

ao longo desta dissertação. 

Para construção do cenário nacional e da caracterização do perfil do segmento 

petrolífero, foram analisados, sobretudo, dados fornecidos pela Agência Nacional de 

Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), pelo Ministério da Indústria, Comércio 

Exterior e Serviços (MDIC) e pela Relação Anual de Informações Sociais (RAIS), do 

Ministério do Trabalho e Emprego (MTE). A partir destes, foi possível fazer 

comparações acerca da produção e consumo do Brasil com o resto do mundo, análises 

temporais da evolução da produção brasileira de petróleo, do perfil do emprego formal, 

da balança comercial e dos fluxos de comércio internacional do referido segmento. 

Na Tabela 1, estão dispostos os indicadores, as fontes e a periodicidade dos dados 

observados (que serão utilizados no Capítulo 3 desta dissertação, em que é realizada a 

análise setorial). 
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Tabela 1:  Indicadores utilizados na caracterização setorial. 

Indicador Fonte Periodicidade 

Produção mundial de petróleo  BP World Energy e ANP 2015 

Consumo mundial de petróleo  BP World Energy e ANP 2015 

Produção brasileira de barris de petróleo ANP 2000 a 2015 

Produção de petróleo por concessionário ANP 2015 

Número de estabelecimentos do seg. petrolífero RAIS 2000 e 2015 

Porte empresarial dos estab. do seg. petrolífero RAIS e SEBRAE 2000 e 2015 

Trabalhadores por gênero RAIS 2000 e 2015 

Trabalhadores por faixa etária RAIS 2000 e 2015 

Trabalhadores por graus de instrução RAIS 2000 e 2015 

Trabalhadores por faixa de remun. e classe social RAIS e IBGE 2000 e 2015 

Volume de importação brasileira de petróleo MDIC/Secex 2000 a 2015 

Dispêndio brasileiro com importação de petróleo MDIC/Secex 2000 a 2015 

Preço médio do barril de petróleo MDIC/Secex 2000 a 2015 

Procedência da importação de petróleo MDIC/Secex 2015 

Volume de exportação brasileira de petróleo MDIC/Secex 2000 a 2015 

Receita brasileira com exportação de petróleo MDIC/Secex 2000 a 2015 

Destinos das exportações de petróleo MDIC/Secex 2015 

Fonte: Elaboração própria. 

No caso da base de dados utilizada para o modelo de insumo-produto, tem-se que foi 

extraída a partir do Núcleo de Economia Regional e Urbana da USP (NEREUS)5 e 

relaciona 68 atividades econômicas, descritas na Figura 1, em seus processos de compra 

e venda, dando atenção especial para o segmento petrolífero. 

Por sua vez, para obtenção do Quociente Locacional, que levou em consideração o 

emprego formal do segmento de petróleo e gás natural, os dados foram extraídos da 

Relação Anual de Informações Sociais (RAIS), a partir do Ministério do Trabalho e 

Emprego (TEM). Foram considerados os vínculos de emprego do Grupo da 

Classificação Nacional das Atividades Econômicas (CNAE 95), referentes aos seguintes 

segmentos: i) extração de petróleo e gás natural; e ii) atividades de serviços relacionadas 

a extração de petróleo e gás natural, exceto a prospecção de terceiros. 

                                                           
5 Matriz com dados de 2013 - a mais recente para o nível de desagregação setorial demandado. 
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Figura 1:   Descrição das atividades econômicas da Matriz Insumo-Produto. 

 

Fonte: Elaboração própria.

Atividades econômicas Atividades econômicas

Agricultura, inclusive o apoio à agricultura e a pós-colheita Fabric. de outros equipamentos de transporte, exceto veículos auto.

Pecuária, inclusive o apoio à pecuária Fabricação de móveis e de produtos de indústrias diversas

Produção florestal; pesca e aquicultura Manutenção, reparação e instalação de máquinas e equipamentos

Extração de carvão mineral e de minerais não-metálicos Energia elétrica, gás natural e outras utilidades

Extração de petróleo e gás, inclusive as atividades de apoio Água, esgoto e gestão de resíduos

Extr. de minério de ferro, inclusive beneficiamentos e a aglomeração Construção

Extr. de minerais metálicos não-ferrosos, inclusive beneficiamentos Comércio e reparação de veículos automotores e motocicletas

Abate e prod. de carne, inclusive os prod. do laticínio e da pesca Comércio por atacado e a varejo, exceto veículos automotores

Fabricação e refino de açúcar Transporte terrestre

Outros produtos alimentares Transporte aquaviário

Fabricação de bebidas Transporte aéreo

Fabricação de produtos do fumo Armazenamento, ativ. auxiliares dos transportes e correio

Fabricação de produtos têxteis Alojamento

Confecção de artefatos do vestuário e acessórios Alimentação

Fabricação de calçados e de artefatos de couro Edição e edição integrada à impressão

Fabricação de produtos da madeira Ativ. de tv, rádio, cinema e  gravação/edição de som e imagem

Fabricação de celulose, papel e produtos de papel Telecomunicações

Impressão e reprodução de gravações Desenvolvimento de sistemas e outros serviços de informação

Refino de petróleo e coquerias Intermediação financeira, seguros e previdência complementar

Fabricação de biocombustíveis Atividades imobiliárias

Fabr. de químicos orgânicos e inorgânicos, resinas e elastômeros Ativ. jurídicas, contábeis, consultoria e sedes de empresas 

Fabr. de defensivos, desinfestantes, tintas e químicos diversos Serviços de arq., engenharia, testes/análises técnicas e P & D

Fabr. de prod. de limpeza, cosméticos/perfumaria e hig. pessoal Outras atividades profissionais, científicas e técnicas

Fabricação de produtos farmoquímicos e farmacêuticos Aluguéis não-imobiliários e gestão de at. de propriedade int.

Fabricação de produtos de borracha e de material plástico Outras atividades adm. e serviços complementares

Fabricação de produtos de minerais não-metálicos Atividades de vigilância, segurança e investigação

Prod. de ferro-gusa/ferroligas, sid. e tubos de aço sem costura Administração pública, defesa e seguridade social

Metalurgia de metais não-ferosos e a fundição de metais Educação pública

Fabricação de produtos de metal, exceto máquinas e equipamentos Educação privada

Fabr. de eq. de informática, produtos eletrônicos e ópticos Saúde pública

Fabricação de máquinas e equipamentos elétricos Saúde privada

Fabricação de máquinas e equipamentos mecânicos Atividades artísticas, criativas e de espetáculos

Fabricação de automóveis, caminhões e ônibus, exceto peças Organizações associativas e outros serviços pessoais

Fabricação de peças e acessórios para veículos automotores Serviços domésticos
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Foram realizadas, também, estimações com base no modelo econométrico de dados em 

painel para observar o crescimento do PIB per capita dos estados brasileiros, 

considerando o período de 2000 a 2013. Para tanto, utilizou-se os dados demonstrados 

no Quadro 1: 

Tabela 2: Descrição das variáveis utilizadas no modelo. 

Variável Descrição e fonte 

Sinal 

esperado Referências 

PIB pc 

PIB estadual a preços constantes. 

Unidade R$ (2013). Fonte: 

IBGE, 2000-2013. 

  

Ferreira e Diniz (1995); 

Azzoni et al. (2000); 

Resende e Figueiredo 

(2005); Amorim, Scalco e 

Braga (2008); Cruz, 

Moura, Santana e Ribeiro 

(2015). 

KH 

Razão entre o somatório do 

número de anos de estudo 

completados pelas pessoas que 

possuem 25 ou mais anos de 

idade e o número de pessoas 

nessa faixa etária. Fonte: Ipea 

2000-2013. 

+ 

Lucas Jr (1988); Lau et al. 

(1993); Leedo (1996); 

Figueiredo, Noronha e 

Andrade (2003) Cruz, 

Moura, Santana e Ribeiro 

(2015). 

K 
Despesa de capital estadual. Ipea 

e Finbra, 2000-2013. 
+ 

Couto Firme e Freguglia 

(2010) 

ESPVID 

Número médio de anos de vida 

esperados para um recém-

nascido, mantido o padrão de 

mortalidade existente na 

população residente, em 

determinado espaço geográfico, 

no ano considerado. Fonte: 

IBGE, 2000-2013. 

+ 

Barro (1996); Azzoni et 

al. (2000); Figueiredo, 

Noronha e Andrade 

(2003); Cruz, Moura, 

Santana e Ribeiro (2015). 

ProdP 
Produção de petróleo. ANP, 

2000-2013. 
+ - 

Xp 
Exportação de petróleo e gás 

natural. AliceWEB, 2000-2013. 
+ 

Kaldor (1961); Acordi 

(2015). 

Xc-Xp 
Exportação de commodities. 

AliceWEB, 2000-2013. 
+ 

Kaldor (1961); Acordi 

(2015). 

QL 

Quociente Locacional da 

atividade extrativa de petróleo e 

gás. Elaboraçao própria, a partir 

da RAIS, 2000-2013 

+ 
Perroux (1955); Nasha 

(2014). 

Fonte: Elaboração própria. 

Para todas estas variáveis, foi feita a análise da estatística descritiva. Para tal, optou-se 

por classificar os estados brasileiros em dois grupos: os produtores e não produtores de 

petróleo.  
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Esta classificação por grupos levou em consideração os estados que tinham, ou não, 

algum nível de produção de petróleo nos anos de 2000 e de 2013. Sendo assim, são 

considerados produtores, no ano de 2000, os estados Alagoas, Amazonas, Bahia, Ceará, 

Espírito Santo, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, São Paulo e Sergipe. No 

ano de 2013, são classificados como produtores os estados Alagoas, Amazonas, Bahia, 

Ceará, Espírito Santo, Maranhão, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, São Paulo e 

Sergipe. Os demais estados são considerados como não produtores, tanto para 2000, 

quanto para 2013. 

A partir desta classificação, foram calculadas a média, o desvio-padrão e os valores 

máximos e mínimos das variáveis que compõem o modelo. 

 

2.4 MODELO ECONOMÉTRICO DE DADOS EM PAINEL 

Os modelos com dados em painel auxiliam na análise quantitativa das relações 

econômicas agregando no mesmo modelo, por um processo denominado pooling, dados 

de séries temporais (time series data) a dados de corte transversal (cross-section data). 

A utilidade de tais modelos está caracterizada na possibilidade de explorar, de modo 

simultâneo, variações nos indicadores dispostas ao longo do tempo e entre diferentes 

unidades de corte transversal. Estas unidades de corte transversal podem representar um 

conjunto de setores econômicos, empresas, regiões, consumidores, etc. Esta técnica de 

agregação de séries temporais e dados em corte transversal permite a estimação mais 

completa e eficiente de modelos econométricos.  

Wooldridge (2001) ressalta que a regressão em dados de painel considera em um 

mesmo modelo estatístico: a) dados em cortes transversais de um conjunto de 

indivíduos “cross-section”, onde esses variam e o tempo fica constante e b) dados em 

séries de tempo, nos quais o número de indivíduos permanece constante e o tempo 

varia.  

Por unir essas duas características, a utilização de dados de painel proporciona alguns 

benefícios, destacando-se a heterogeneidade dos indivíduos, o maior nível de 

informação a respeito das variáveis explicativas, menor colinearidade (podendo evitar o 
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problema de multicolinearidade) e maior graus de liberdade para o modelo. Acrescenta-

se ainda como beneficio a maior quantidade de informação disponível sobre as variáveis 

de estudo. Isto fortalece a eficiência da estimação do modelo em painel, permitindo 

identificar e medir efeitos que as análises puramente seccionais ou temporais não 

permitem. 

Além disso, estruturas de dados em painel auxiliam na construção de modelos que 

comparam indivíduos (países, estados ou regiões, etc..) com atributos distintos. As 

regressões em modelo de dados em painel segundo Gujarati (2006) em geral 

apresentam-se da seguinte forma: 

𝑌𝑖𝑡 =  𝛽1 +  𝛽2𝑋2𝑖𝑡 + 𝑢𝑖𝑡        (13) 

onde i representa a i-ésima unidade de corte transversal e t o t-ésimo período de tempo. 

Segundo Gujarati (2006), neste modelo, assume-se que as variáveis explicativas são 

independentes do termo de erro - isto é fundamental para se definir qual modelo de 

estimação é o mais apropriado: o de efeitos fixos (Fixed Efects) ou o de efeitos 

aleatórios (Random Efects).  

O modelo de efeitos fixos (FE) depende das premissas quanto à escolha da relação com 

o intercepto, dos coeficientes angulares e do termo de erro, como segue: (1) os 

coeficientes angulares são constantes, mas o intercepto varia entre indivíduos; (2) os 

coeficientes angulares são constantes, mas o intercepto varia entre indivíduos e ao longo 

do tempo e (3) intercepto e coeficientes angulares variam entre os indivíduos. 

Por sua vez, o modelo de efeitos aleatório (RE) também chamado de componentes dos 

erros, assume que cada βit é uma variável aleatória representativa de uma população 

maior e pode ser escrita: βit = β1* + ui, sendo β1* um parâmetro desconhecido que 

representa o intercepto populacional médio e ui o termo de erro. A preferência entre 

(FE) e (RE) depende da pressuposição que se faz sobre a provável correlação entre os 

componentes de erro ui e regressores X, (ui e X) se ambos não estiverem 

correlacionados o (RE) será mais adequado, caso estejam correlacionados (FE) será 

mais adequado. Portanto, existem três modelos principais de dados em painel: os 

modelos agregados pooled, os modelos com efeitos fixos e os modelos com efeitos 

aleatórios. 
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Os modelos agregados “pooled” trabalham com um processo de estimação que supõe 

que os parâmetros a e b são comuns para todos os indivíduos. Há duas hipóteses 

auxiliares que embasam este modelo: a de homogeneidade na parte constante e no 

coeficiente angular, conforme equação 14: 

𝑌𝑖𝑡 =  𝑎 + 𝑏𝑋𝑖𝑡 + ⋯ +  𝑢𝑖𝑡       (14) 

Os modelos com efeitos fixos utilizam um processo de estimação que pressupõe que a 

heterogeneidade dos indivíduos é captada pela parte constante, que difere de indivíduo 

para indivíduo. Neste modelo, as hipóteses auxiliares são a heterogeneidade na parte 

constante e a homogeneidade no coeficiente angular da equação 15:  

𝑌𝑖𝑡 =  𝑎𝑖 +  𝑏𝑋𝑖𝑡 + ⋯ + 𝑢𝑖𝑡      (15) 

A constante 𝑎𝑖 é diferente para cada unidade de corte transversal (ou indivíduo). Isto 

permite captar diferenças que não variam ao longo do tempo (por exemplo, dimensão 

dos países, recursos naturais e outras características que não variam no curto prazo). Os 

modelos com “efeitos aleatórios” utilizam um processo de estimação que insere o 

pressuposto da heterogeneidade das unidades de corte transversal no termo de erro, 

conforme a equação 16: 

𝑌𝑖𝑡 =  𝑎 + 𝑏𝑋𝑖𝑡 + ⋯ + (𝑛𝑖 +  𝑢𝑖𝑡 ), com ai = a + 𝑛𝑖       (16) 

Onde ηi representa o efeito aleatório individual não observável. Portanto, pode-se 

concluir que as principais diferenças entre os modelos com efeitos aleatórios e os 

modelos com efeitos fixos residem no fato de que o primeiro considera a constante não 

como um parâmetro fixo, mas como um parâmetro aleatório não observável. O segundo 

pressupõe que estas diferenças são captadas no termo de erro. 

Nesta dissertação, os seis modelos estimados são feitos por meio do Pooled, efeitos 

fixos e efeitos aleatórios e, a partir dos testes de Breush e Pagan (1980), teste F de 

significância e o teste de Hausman6 (1978), que são capazes de detectar qual o método 

mais adequado. 

                                                           
6 O teste de Breush e Pagan determina qual dentre os modelos de Pooled e efeitos aleatórios é mais 

indicado. O teste F de significância determina se o modelo de efeitos fixos é mais indicado que o modelo 

Pooled . O teste de Hausman indica se o modelo de efeitos aleatórios é mais indicado que o modelo de 

efeitos fixos. 
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Outra questão relevante, ainda, diz respeito aos problemas de autocorrelação, 

heterocedasticidade e heterogeneidade. Se apresentados estes problemas, serão 

devidamente corrigidos, a partir do erro padrão robusto. 

Como já citado, foram demonstrados seis modelos econométricos de dados em painel, 

relacionando as variáveis capital humano (KH), capital fixo (K), esperança de vida 

(ESPVID), produção de petróleo (ProdP), exportações de petróleo (Xp), exportações de 

commodities (Xc)7 e o Quociente Locacional8 (QL) como possíveis variáveis capazes de 

explicar as variações no PIB per capita dos estados (PIB pc). Assim, tem-se que: 

PIBpc = 𝐹(𝐾H, K, ESPVID, ProdP, Xp, Xc, QL)          (17) 

Assume-se que o PIBpc pode ser aproximado por uma função de produção do tipo 

Cobb-Douglas. Dentre as propriedades desta função destacam-se: os coeficientes 

representam as elasticidades parciais do produto em relação à determinada variável 

(𝐾H, K, ESPVID, ProdP, Xp, Xc, QL); e a soma dos coeficientes diz respeito aos retornos 

de escala, ou seja, a resposta do produto a variações proporcionais nos insumos 

(GUJARATI, 2006). Deste modo, a especificação estatística (já com o termo 

estocástico), e assumindo que o modelo é um painel de dados (subscritos i e t), é dada 

pela seguinte expressão: 

PIBpc𝑖𝑡 = 𝛼0 + 𝛼1𝐾H𝑖𝑡 + 𝛼2K𝑖𝑡 + 𝛼3ESPVID𝑖𝑡 + 𝛼4ProdP𝑖𝑡 + 𝛼5𝑋p𝑖𝑡 + 

𝛼6Xc𝑖𝑡 +  𝛼7QL𝑖𝑡 + ℯ 𝑡                       (18) 

Essa função, porém, representa um modelo linear em seus parâmetros, porém não-linear 

em termos de suas variáveis; sendo assim, conforme Gujarati (2006), um modelo log-

linear, que fornece por meio de seus coeficientes a elasticidade parcial da variável 

dependente em relação às demais. Por isso, optou-se pela utilização da equação 14 em 

sua forma log-log.  

Ainda assim, outro problema foi encontrado. Algumas variáveis, por apresentarem 

valores iguais a zero, demonstraram problemas quanto a sua transformação logarítmica. 

Sendo assim, a alternativa encontrada para solucionar este problema foi a utilização do 

seno hiperbólico inverso, que funciona como uma função do logaritmo natural. 

                                                           
7 Tem-se que as exportações de commodities, citadas durante todo o trabalho, representam as exportações 

totais de commodities, exceto as exportações de petróleo. 
8 QL apenas do segmento petrolífero, levando em consideração o emprego formal, obtido a partir da 

RAIS. 
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 Sendo assim, tem-se que: 

logPIBpc𝑖𝑡 = 𝛼0 + log𝐾H𝑖𝑡𝛼1 +logK𝑖𝑡𝛼2 + logESPVID𝑖𝑡𝛼3 + asinhProdP𝑖𝑡𝛼4 

+ asinh𝑋p𝑖𝑡𝛼5 + asinhXc𝑖𝑡𝛼6 +  asnihQL𝑖𝑡𝛼7 + ℯ 𝑡                    (19) 

Visto isso, a Tabela 3 traz a estratégia de combinação das variáveis explicativas 

utilizada na análise regional, resultando em 6 especificações de modelos econométricos 

de dados em painel. 

Optou-se, primeiramente, por testar como se comportavam apenas as variáveis 

apontadas pela literatura como fundamentais no crescimento de um país ou região 

(modelo 1) e, a partir de então, acrescentar, o Quociente Locacional (modelo 2), a 

exportação de petróleo (modelo 3) e a produção de petróleo (modelo 4). 

Feito isto, buscou-se observar como o modelo se comportava com a produção de 

petróleo, as exportações de petróleo e as exportações de commodities, juntas. Além 

disto, utilizaram-se as variáveis dummy para os estados produtores e exportadores de 

petróleo (Modelo 5). 

Pro fim, a análise possuiu foco apenas nos estados produtores, buscando identificar o 

comportamento da produção e exportação de petróleo e das exportações de commodities 

(modelo 6). 

Tabela 3: Descrição dos modelos econométricos. 

Modelo 1 

logPIBpc𝑖𝑡 = 𝛼0 + log𝐾H𝑖𝑡𝛼1 +logK𝑖𝑡𝛼2 + logESPVID𝑖𝑡𝛼3 +  ℯ 𝑡 

Modelo 2 

logPIBpc𝑖𝑡 = 𝛼0 + log𝐾H𝑖𝑡𝛼1 +logK𝑖𝑡𝛼2 + logESPVID𝑖𝑡𝛼3 + asinhQL𝑖𝑡𝛼4 + ℯ 𝑡  

Modelo 3 

logPIBpc𝑖𝑡 = 𝛼0 + log𝐾H𝑖𝑡𝛼1 +logK𝑖𝑡𝛼2 + logESPVID𝑖𝑡𝛼3 + asinhXp𝑖𝑡𝛼4 + ℯ 𝑡  

Modelo 4 

logPIBpc𝑖𝑡 = 𝛼0 + log𝐾H𝑖𝑡𝛼1 +logK𝑖𝑡𝛼2 + logESPVID𝑖𝑡𝛼3 + asinhProdP𝑖𝑡𝛼4 + ℯ 𝑡  

Modelo 5 

logPIBpc𝑖𝑡 = 𝛼0 + log𝐾H𝑖𝑡𝛼1 +logK𝑖𝑡𝛼2 + logESPVID𝑖𝑡𝛼3 + asinhProdP𝑖𝑡𝛼4 + asinh𝑋p𝑖𝑡𝛼5 + 

asinhXc𝑖𝑡𝛼6 +  DProp𝑖𝑡𝛼7 + DXp𝑖𝑡𝛼8 + ℯ 𝑡  

Modelo 6 

logPIBpc𝑖𝑡 = 𝛼0 + log𝐾H𝑖𝑡𝛼1 +logK𝑖𝑡𝛼2 + logESPVID𝑖𝑡𝛼3 + asinhProdP𝑖𝑡𝛼4 + asinh𝑋p𝑖𝑡𝛼5 + 

asinhXc𝑖𝑡𝛼6 + ℯ 𝑡 

Fonte: Elaboração própria.  
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3. ANÁLISE SETORIAL DA INDÚSTRIA EXTRATIVA DE PETRÓLEO 

BRASILEIRA  

O objetivo deste capítulo é caracterizar o perfil da atividade extrativa de petróleo e gás 

no Brasil, demonstrando sua importância no cenário nacional e internacional e as 

variações ocorridas, no período de 2000-2015. Além disto, será identificada a 

interdependência do referido segmento com as demais atividades produtivas - no que se 

refere aos insumos e produtos utilizados e decorrentes do processo produtivo - e 

observado os níveis de concentração regional e especialização setorial. Para tal, o 

presente capítulo está estruturado em três seções, além desta introdução.  

 

3.1 EVOLUÇÃO DO PERFIL SETORIAL DA ATIVIDADE EXTRATIVA 

BRASILEIRA DE PERÓLEO E GÁS, NO PERÍODO 2000-2015 

 Esta seção traz a cenarização da atividade petrolífera no Brasil, a partir das análises do 

panorama global e da evolução do perfil setorial, observando as transformações 

ocorridas na produção nacional, no perfil do emprego formal, na balança comercial e 

nos fluxos de comércio internacional, para o período compreendido entre os anos de 

2000 e 2015. 

Para construção do cenário nacional e da evolução do perfil do segmento petrolífero, 

são analisados, sobretudo, dados fornecidos pela Agência Nacional de Petróleo, Gás 

Natural e Biocombustíveis (ANP), pelo Ministério da Indústria, Comércio Exterior e 

Serviços (MDIC) e pela Relação Anual de Informações Sociais (RAIS). A partir destes, 

é possível fazer comparações acerca da produção e consumo do Brasil com o resto do 

mundo, análises temporais da evolução da produção brasileira de petróleo, do perfil do 

emprego formal, da balança comercial e dos fluxos de comércio internacional do 

referido segmento. 
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3.1.1 Panorama global: Brasil no mundo 

Este tópico demonstra a importância da produção e consumo brasileiros de petróleo no 

mundo. Em 2015, foram produzidos 91,7 milhões de barris/dia de petróleo no mundo. 

Este valor representa aumento de 3,19% da produção, quando comparada ao ano 

imediatamente anterior. Os países com maior participação na produção mundial são 

Estados Unidos, Arábia Saudita e Rússia – juntos estes representam 38% da produção 

total. Por sua vez, o Irã foi a nação que apresentou o maior crescimento na produção de 

petróleo entre 2014 e 2015 (22,69%). 

No ranking dos maiores produtores mundiais, o Brasil situa-se na 12ª posição, após o 

acréscimo de 7,7% no volume produzido, totalizando 2,5 milhões de barris/dia, o que 

representa 2,8% do total mundial, conforme demonstrado na Tabela 4.  

Tabela 4: Produção de petróleo, segundo países - 2015. 

Produção de Petróleo (Mil barris/dia) 

País 2015 % de participação % 14/15 

Estados Unidos 12.704 13,86 8,37 

Arábia Saudita 12.014 13,11 4,43 

Rússia 10.980 11,98 1,31 

Canadá 4.385 4,78 2,51 

China 4.309 4,70 1,48 

Iraque 4.031 4,40 22,69 

Irã 3.920 4,28 4,94 

Emirados Árabes Unidos 3.902 4,26 5,89 

Coveite 3.096 3,38 -0,77 

Venezuela 2.626 2,86 -2,18 

México 2.588 2,82 -7,08 

Brasil¹ 2.527 2,76 7,7 

Outros 24.588 26,82 - 

Total 91.670 100 3,19 

 
Fonte: Elaboração própria, a partir de BP Statistical Review of World Energy; para o Brasil, ANP/SDP. 

NOTAS: ¹ Inclui LGN e não inclui óleo de folhelho (shale oil) e óleo de areias betuminosas (oil sands).  

Já o consumo mundial foi totalizado em 95 milhões de barris/dia, após aumento de 2% 

(1,9 milhão de barris/dia) em comparação a 2014. No ranking de países que mais 

consumiram petróleo em 2015, os Estados Unidos estão situados na primeira posição, 
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com 19,4 milhões de barris/dia (20,0% do total mundial), seguidos da China, com 

consumo médio de 12 milhões de barris/dia de petróleo (12,3% do total mundial). Na 

terceira colocação ficou a Índia, com 4,2 milhões de barris/dia (4,4% do total mundial). 

O Brasil está situado na sexta posição, com consumo de cerca de 3,2 milhões de 

barris/dia (3,3% do total mundial). O Gráfico 1 indica as participações dos países no 

consumo mundial de petróleo. 

Gráfico 1: Participação de países selecionados no consumo mundial de petróleo – 2015. 

 

Fonte: elaboração própria, a partir da ANP e BP Statistical Review of World Energy 2016. 

É importante destacar que grande parte dos principais produtores mundiais de petróleo 

são também os principais consumidores, como é o caso dos Estados Unidos, Arábia 

Saudita, Canadá, Rússia, China e o próprio Brasil. 

 

3.1.2 Evolução da produção nacional de petróleo 

Em 2015, a produção nacional de petróleo atingiu cerca de 889,7 milhões de barris 

(média de 2,5 milhões de barris/dia), após apresentar um crescimento de 8,1%, quando 

comparada ao ano imediatamente anterior. Segundo a ANP (2016) o aumento da 

produção nacional, deste período, está atrelado à extraordinária elevação da produção 

no pré-sal, que cresceu 55,7% na comparação anual.  
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Ao se observar a série temporal completa, percebe-se um crescimento ainda maior na 

produção brasileira de petróleo, este mensurado em 97,43%, entre os anos de 2000 

(quando o Brasil produziu cerca de 450,6 milhões de barris de petróleo por ano) e 2015 

(quando a produção foi de 889,7 milhões de barris, conforme já mencionado). A 

produção anual brasileira de barris de petróleo pode ser observada no Gráfico 2. 

Gráfico 2: Produção brasileira de barris de petróleo, no período 2000-2015. 

 

Fonte: elaboração própria, a partir de dados da ANP. 

Um fato relevante que merece destaque na produção nacional de petróleo é a sua alta 

concentração em poucas empresas. Em 2015, a Petrobras se destacou como a empresa 

contratada que mais produziu petróleo no Brasil, possuindo 83,5% de participação no 

total, porém abaixo da participação em 2014, quando sua produção representava 86% do 

total nacional, segundo a ANP. 

Embora sua produção tenha crescido, o volume produzido por outras concessionárias, 

como BG Brasil e Repsol Sinopec, ampliou-se em velocidade maior. Estas ultimas 

representam 5,6% e 2,1% da produção total do país, respectivamente, conforme 

demonstrado no Gráfico 3. 
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Gráfico 3:  Produção de petróleo por concessionário – 2015. 

 

Fonte: elaboração própria, a partir de dados da ANP. 

Certamente, o elevado nível de concentração da produção na Petrobras é reflexo da 

história da indústria de petróleo do Brasil. Esta iniciou seu desenvolvimento efetivo a 

partir do monopólio estatal exercido pela Petrobras, instituída por meio da Lei número 

2004, em outubro de 1953, com o objetivo de executar as atividades do setor petrolífero 

no Brasil em nome da União - por mais cinco décadas, a Petrobras continuou na 

liderança deste processo, impedindo o desenvolvimento de outras empresas do mesmo 

segmento. 

 

3.1.3 Evolução do perfil do emprego  

Para este tópico, são observados indicadores que refletem as variações ocorridas no 

perfil do emprego formal vinculado ao segmento extrativo de petróleo e gás. Sendo 

assim, a partir de dados da Relação anual de informações sociais (RAIS)9, são 

analisadas as variações nos indicadores de número de estabelecimentos e porte 
                                                           
9 Foram analisados os dados de emprego da RAIS de acordo com a Classificação Nacional das Atividades 

Econômicas (CNAE) 95, para os segmentos classificados como “atividades de serviços relacionados com 

a extração de petróleo e gás exceto a prospecção realizada por terceiros” e “extração de petróleo e gás 

natural”. 
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empresarial, sexo, faixa etária, grau de instrução, remuneração e classe social dos 

trabalhadores. 

Atualmente, no Brasil, tem-se que cerca de 4% dos estabelecimentos da indústria 

extrativa estão vinculados a extração de petróleo e gás natural. Este segmento 

apresentou, nos últimos anos, um crescimento considerável. A partir da análise do 

Gráfico 4, observa-se que, no ano de 2000, haviam 130 estabelecimentos vinculados a 

atividade extrativa de petróleo no Brasil, enquanto que, em 2015, havia 355. Esta 

variação representa um aumento de cerca de 173% do número de estabelecimentos, no 

período analisado. 

Gráfico 4: Evolução do número de estabelecimentos vinculados à atividade extrativa de 

petróleo e gás no Brasil, 2000-2015. 

 

Fonte: Elaboração própria, a partir de dados da RAIS. 

Levando em consideração a quantidade de vínculos nos estabelecimentos em dezembro 

de cada ano e tendo por base umas das maneiras de classificação de porte empresarial 

adotado pelo Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE)10 - 

segundo o número de trabalhadores -, observa-se que, em 2000, a maioria das empresas 

vinculadas à atividade extrativa petrolífera eram classificados como Microempresas 

                                                           

10 Segundo o Sebrae, empresas que possuem até 19 empregados são classificadas como Microempresas, 

as que compreendem de 20 a 99 trabalhadores são consideradas como Pequenas Empresas, as que 

possuem o número de trabalhadores entre 100 e 499 são classificadas como Médias Empresas e, por fim, 

as que compreendem 500 ou mais empregados são determinadas como Grandes Empresas. 
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(45,4%), seguida das Pequenas (33,8%), Médias (19,2%) e Grandes Empresas (1,5%). 

No ano de 2015, as proporções dos percentuais de participação de cada classificação de 

porte empresarial apresentaram algumas variações: as Microempresas passaram a 

compreender 50,7% do total de estabelecimentos, seguida das Pequenas (22,3%), 

Médias (20,0%) e Grandes empresas (7,0%), conforme se pode observar no Gráfico 5. 

Gráfico 5: Porte empresarial dos estabelecimentos vinculados à atividade extrativa de 

petróleo e gás no Brasil, 2000 e 2015. 

 

Fonte: Elaboração própria, a partir de dados da RAIS. 

Entre o período analisado, observa-se, ainda, que houve crescimento em todos os portes 

de empresas, porém o mais considerável se deu nas Grandes Empresas (1.150,0%), 

seguida das Micro (205,1%), Médias (184,0%) e Pequenas Empresas (79,5%), 

conforme mostra o Gráfico 6. 
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Gráfico 6: Crescimento do número de estabelecimentos vinculados à atividade extrativa 

de petróleo e gás no Brasil por porte empresarial, 2000 - 2015. 

 

Fonte: Elaboração própria, a partir de dados da RAIS. 

No que se refere ao emprego formal, em 2015, existem 52.082 trabalhadores vinculados 

à atividade extrativa de petróleo e gás brasileira. Este número de empregados representa 

22% do total de trabalhadores que fazem parte da indústria extrativa mineral no Brasil. 

Segundo dados da RAIS, houve crescimento de 427,4% no número de empregados 

desta atividade, entre os anos de 2000 e 2015 – representando um aumento bem maior 

que o observado no número de estabelecimentos. (Ver Gráfico 7). 

Gráfico 7: Evolução do número de trabalhadores vinculados à atividade extrativa de 

petróleo e gás no Brasil, 2000 e 2015. 

 

Fonte: Elaboração própria, a partir de dados da RAIS. 
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Tem-se que, dos 9.875 trabalhadores que faziam parte da atividade extrativa de petróleo 

em 2000, a maioria eram homens (85,5%). Em 2015, esta proporção permaneceu quase 

inalterada, sendo 85,7% trabalhadores do sexo masculino e 14,3% do sexo feminino, 

conforme se pode observar no Gráfico 8. 

Gráfico 8: Trabalhadores da atividade extrativa de petróleo e gás, por sexo, 2000 e 

2015. 

 

Fonte: Elaboração própria, a partir de dados da RAIS. 

Levando em consideração que as proporções fossem mantidas, houve um percentual de 

crescimento semelhante no número de trabalhadores do sexo masculino e feminino. 

Gráfico 9: Crescimento do número de trabalhadores vinculados à atividade extrativa de 

petróleo e gás no Brasil por sexo, 2000 - 2015. 

 

Fonte: Elaboração própria, a partir de dados da RAIS. 

No que se refere à faixa etária dos trabalhadores, observa-se que tanto em 2000 quanto 

em 2015, a maior parcela de trabalhadores possui idade entre 25 e 39 anos. Destaca-se 
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também redução de 8,3% (em 2000) para 3,7% (em 2015) na participação de 

empregados que possuem até 24 anos de idade, no total do emprego formal do 

segmento. A participação de trabalhadores que possuem entre 25 e 39 anos aumentou de 

48,9% (em 2000) para 53,2% (em 2015). As demais classificações etárias não sofreram 

variações tão relevantes no percentual de participação entre os anos analisados, 

conforme demonstrado no Gráfico 10. 

Gráfico 10: Trabalhadores da atividade extrativa de petróleo e gás, por faixa etária, 

2000 e 2015. 

 

Fonte: Elaboração própria, a partir de dados da RAIS. 

Embora não tenha relevante participação, a faixa etária caracterizada por trabalhadores 

que possuem 65 anos ou mais foi a que apresentou maior crescimento no período de 

análise (2.200%), porém, isto se deve ao fato de que possuía, em 2000, apenas 15 

trabalhadores. Os demais percentuais de crescimento podem ser observados por meio do 

Gráfico 11. 
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Gráfico 11: Crescimento do número de trabalhadores vinculados à atividade extrativa de 

petróleo e gás no Brasil, por faixa etária, 2000 - 2015. 

 

Fonte: Elaboração própria, a partir de dados da RAIS. 

Quanto ao nível de escolaridade dos trabalhadores formais do segmento extrativo de 

petróleo e gás, podem-se observar mudanças significativas nas participações de cada 

grau de instrução, do mesmo modo que se percebe que esta é uma atividade que 

compreende uma relevante quantidade de trabalhadores com alto grau de instrução e 

que possui baixo percentual de analfabetismo11. 

No ano de 2000, a maior quantidade de trabalhadores da atividade petrolífera possuía o 

ensino médio completo (57,2%), seguida dos trabalhadores com o ensino fundamental 

completo (25,0%) e com ensino superior completo (17,4%). Neste ano, não há registros 

de trabalhadores com mestrado e/ou doutorado concluído. 

 Ao se observar as participações dos trabalhadores por grau de instrução, em 2015, 

percebe-se considerável aumento de empregados com ensino superior completo, que 

passa a ser 51,4% do total, e redução na participação de trabalhadores com ensino 

médio completo e fundamental completo, que  passam a compreender 43,1% e 3,0% do 

total, respectivamente. Neste ano, 2,1% dos trabalhadores possuem mestrado e 0,3% 

doutorado, conforme demonstrado no Gráfico 12. 

 

                                                           
11 Os trabalhadores analfabetos compreendiam 0,41% do emprego formal total vinculado à atividade 

extrativa de petróleo, em 2000, e 0,01, em 2015. 
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Gráfico 12: Trabalhadores da atividade extrativa de petróleo e gás, por grau de 

instrução, 2000 e 2015. 

 

Fonte: Elaboração própria, a partir de dados da RAIS. 

No período analisado, o maior crescimento do número de empregados foi observado 

entre os que possuem superior completo (1.457,8%), seguido dos que possuem ensino 

médio completo (297,6%). A quantidade de empregados analfabetos caiu 85% e a de 

trabalhadores com ensino fundamental completo teve redução de 35,8%, conforme se 

pode observar no Gráfico 1312. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
12 Este gráfico não trás a evolução do número de empregados com mestrado e doutorado, pois, no ano de 

2000, não havia trabalhadores com estes níveis de escolaridade. 
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Gráfico 13: Crescimento do número de trabalhadores vinculados à atividade extrativa de 

petróleo e gás no Brasil, por grau de instrução, 2000 - 2015. 

 

 

 Fonte: Elaboração própria, a partir de dados da RAIS. 

Acompanhando o aumento dos níveis de escolaridade, observou-se melhora nas faixas 

de remuneração média dos trabalhadores da atividade extrativa de petróleo, como 

também da classe social em que se encontram. 

De acordo com a classificação do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 

os trabalhadores que recebem mais de 20 salários mínimos (SM) estão alocados na 

Classe A, os que recebem de 10 a 20 SM estão na Classe B, aqueles que possuem 

remuneração de 4 a 10 SM fazem parte da Classe C, os que recebem de 2 a 4 SM fazem 

parte da Classe D e, por fim, os que são remunerados com até 2 SM são enquadrados na 

Classe E. 

Em 2000, a maioria dos trabalhadores formais do segmento de extração petroleira fazia 

parte das classes B (30,4%) e C (29,8%), ou seja, cerca de 60% dos trabalhadores desta 

atividade possuíam remuneração entre 4 e 10 salários mínimos. 
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trabalhadores deste segmento possuíam remuneração a partir de 10 salários mínimos. 

-85,0 -35,8

297,6

1.457,8

Analfabeto Fundamental

completo

Médio Completo Superior completo

% de crescimento



 

63 
 

 Destaca-se, ainda, uma redução nas participações relativas das quantidades de 

trabalhadores que estavam classificados como classes C e D, conforme demonstrado no 

Gráfico 14. 

Gráfico 14: Trabalhadores da atividade extrativa de petróleo e gás, por classe social, 

2000 e 2015. 

 

Fonte: Elaboração própria, a partir de dados da RAIS e metodologia do IBGE. 

Mesmo apresentando redução nos percentuais de participação, observou-se aumento de 

430,5% na quantidade de trabalhadores que fazem parte da classe E e de 258,5% na 

quantidade de trabalhadores pertencentes a classe D, no período de 2000 a 2015. Estes, 

porém, ainda que relevantes, não foram os maiores percentuais de crescimento do 

período. A classe A apresentou crescimento de 691,6%, conforme se pode observar no 

Gráfico 15. 

Gráfico 15: Crescimento do número de trabalhadores vinculados à atividade extrativa de 

petróleo e gás no Brasil, por classe social, 2000 – 2015. 

 

Fonte: Elaboração própria, a partir de dados da RAIS e metodologia do IBGE. 
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Pode-se concluir, então, que o trabalhador vinculado à indústria extrativa de petróleo e 

gás é, em sua maioria, do sexo masculino, possui idade entre 25 e 39 anos, ensino 

superior completo e tem uma renda média acima de 20 salários mínimos, o que o torna 

participante da classe A. 

É importante destacar que, mesmo com o perceptível aumento do grau de escolaridade 

observado no Brasil13, durante o período analisado, a evolução do grau de instrução dos 

trabalhadores vinculados à atividade extrativa de petróleo é bastante considerável, pois 

esta é acompanhada de aumento significativo na renda. 

 

3.1.4 Evolução da Balança Comercial e fluxos do comércio internacional do 

petróleo 

Neste tópico, são apresentados dados de importação e exportação brasileira do petróleo, 

além dos principais países demandantes do petróleo brasileiro e os países de onde o 

Brasil mais demanda este bem, demonstrando, assim, a importância do petróleo na 

pauta exportações nacional e as possíveis relações de dependência internacional. 

Em 2015, o Brasil importou 118,3 milhões de barris de petróleo, representando redução 

de 17,9%, em comparação com o ano anterior - o que correspondeu a um decréscimo de 

25,9 milhões de barris. Segundo a ANP (2016), o aumento da produção nacional de 

petróleo e a redução do processamento das refinarias para a produção de derivados 

contribuem para explicar essa queda.  

Percebe-se redução ainda maior na quantidade de barris de petróleo importado quando 

se observa toda a série histórica. Houve uma diminuição de 18,59% nas quantidades 

importadas, entre os anos de 2000 e 2015, conforme demonstrado no Gráfico 16. 

 

 

 

 

                                                           
13 A partir de dados do IBGE, sabe-se que a média de anos de estudos de pessoas com 25 anos ou mais 

aumentou de 5,53 anos para 7,27 anos, entre 2000 e 2013. 
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Gráfico 16: Volume de importação brasileira de petróleo, 2000 – 2015. 

 

Fonte: Elaboração própria, através de dados do MDIC/Secex. 

Já dispêndio com as importações de petróleo, em 2015, totalizou US$ 7,4 bilhões14, 

representando aumento de 71,42%, se comparado ao ano de 2000, quando o dispêndio 

foi mensurado em cerca de US$ 4,3 bilhões. 

Ao se observar toda a série histórica, por meio do Gráfico 17, percebe-se dois 

momentos de grande redução no dispêndio com importações, nos anos de 2009 e 2015. 

Estas quedas, em partes, podem ser explicadas por momentos de crise econômica. 

Gráfico 17: Dispêndio brasileiro com importação de petróleo, 2000 – 2015. 

 

Fonte: Elaboração própria, através de dados do MDIC/Secex. 

                                                           
14 Valores correntes. 
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Com a crise econômica mundial, houve redução da demanda internacional por petróleo, 

o que acarretou em redução nos preços do produto. A ANP (2016) atribuiu parte da 

variação negativa de dispêndio com importações no ultimo ano da série (- 53,3%) - com 

relação ao ano imediatamente anterior -, a redução do preço do barril de petróleo 

portado, que atingiu US$ 62,4 em 2015, valor 43,5% menor que em 2014. 

Apesar destas reduções, as variações nos preços dos barris de petróleo, tanto importados 

quanto exportados, apresentaram crescimento entre os anos de 2000 e 2015. Para os 

barris de petróleo importados, a variação positiva no preço médio foi de 110,57% e, 

para os barris exportados, a variação foi de 88,37%, conforme se observa no Gráfico 18. 

Gráfico 18: Preço médio do barril de petróleo, 2000 – 2015. 

 

Fonte: Elaboração própria, através de dados do MDIC/Secex. 
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Estados Unidos (2%) e Austrália (2%). Estes países representam 99% de toda 

importação brasileira de petróleo, conforme demonstrado no Gráfico 19. 

Gráfico 19: Distribuição percentual da importação de petróleo, segundo procedência – 

2015. 

 

Fonte: Elaboração própria, através de dados do MDIC/Secex. 

No que se refere às exportações de petróleo, pode-se dizer que estas representam uma 

parcela significativa da pauta de exportações brasileiras. Em 2015, foram exportados 

268,9 milhões de barris de petróleo, compreendendo 6,2% das exportações totais do 

país. Este valor representa aumento expressivo 42%, quando comparado ao ano 

imediatamente anterior, e de 334%, quando se comparado ao ano 2000, quando o país 

exportou apenas 6,8 milhões de barris. 

Por meio da análise da série histórica, percebe-se grande redução nas exportações do 

petróleo entre os anos de 2010 e 2014, conforme demonstrado no Gráfico 20.  
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Gráfico 20:  Volume de exportação brasileira de petróleo, 2000-2015. 

 

Fonte: Elaboração própria, através de dados do MDIC/Secex. 

Um aumento ainda mais considerável pode ser observado na receita gerada com as 

exportações de petróleo, este mensurado em 7329%, entre os anos de 2000, quando a 

receita foi mensurada em US$ 158,6 milhões, e 2015, quando a receita foi de US$ 11,8 

bilhões15. Por outro lado, a receita gerada em 2015 foi 28% menor que em 2014. 

Segundo a ANP (2016), esta redução se explica, em parte, também, pela redução no 

preço médio do barril, que passou de US$ 86,4, em 2014, para US$ 43,8, em 2015, 

registrando queda de 49,3% (Gráfico 4.18). Destaca-se, ainda, períodos de redução na 

receita de exportação petrolífera, ao longo da série histórica, sobretudo, por volta de 

2008 e 2013, conforme demonstrado no Gráfico 21. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
15 Dados em valores correntes. 

6
.8

1
9

 

4
0

.4
3

4
 

8
5

.7
6

0
 

8
8

.2
4

6
 

8
4

.2
5

2
 

1
0

0
.1

9
0

 

1
3

4
.3

3
6

 

1
5

3
.8

1
2

 

1
5

8
.1

1
0

 

1
9

1
.8

5
8

 

2
3

0
.4

9
2

 

2
2

0
.6

4
8

 

2
0

0
.5

2
8

 

1
3

8
.9

7
7

 

1
8

9
.4

0
1

 2
6

8
.9

1
0

 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2012 2013 2014 2015

Volume de exportação (em mil barris de petróleo)

333,8 %



 

69 
 

Gráfico 21:  Receita originada da exportação brasileira de petróleo, 2000-2015. 

 

Fonte: Elaboração própria, através de dados do MDIC/Secex. 

No que se refere aos destinos de exportação brasileira de Petróleo, observa-se que, 

segundo dados da ANP, a principal região importadora é a Ásia-Pacífico, com 123,2 

milhões de barris (45,8% do volume total), após crescimento de 72,4% em comparação 

a 2014. Em seguida, aparecem as Américas Central e do Sul, com 80,2 milhões de 

barris (29,8% do volume total), aumento de 35,7% em relação a 2014. Por fim, a 

América do Norte (17,1%) e Europa (7,3%) completam a lista de regiões contempladas 

com petróleo brasileiro. 

Por países, a China demanda a maior parcela das exportações brasileiras de petróleo, 

isto representa 34% das exportações totais do país ou volume de 92,1 milhões de barris. 

Seguido deste, estão os Estados Unidos (16%), a Índia (11%) e o Uruguai (10%). 

Juntos, estes países respondem por 71% dos destinos de exportações brasileiras de 

petróleo, conforme se pode observar no Gráfico 22. 
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Gráfico 22: Distribuição percentual da exportação de petróleo, segundo destino – 2015. 

 

Fonte: Elaboração própria, através de dados do MDIC/Secex. 

Por fim, pode-se concluir que o Brasil não se caracteriza como um país autossuficiente 

com relação ao petróleo, mesmo sendo um grande produtor mundial, visto que ainda 

necessita de importações do bem - apesar de redução no volume, durante o período 

observado. 
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efeitos de encadeamento produtivo são mais dinâmicas do que economias que possuem 

baixos efeitos de encadeamento (HIRSCHMAN 1958). 

Hirschman (1958) propõe a existência de dois importantes mecanismos de indução do 

investimento: i) backward linkage effects e ii) forward linkage effects. O primeiro está 

relacionado à demanda de insumos de outras atividades e o segundo a oferta de insumos 

para outras atividades. Por meio desses efeitos, a implantação de uma determinada 

unidade industrial pode induzir o surgimento de outras, as quais se beneficiam das 

economias externas e das relações de complementaridade. Sendo assim, para haver a 

maximização dos efeitos de encadeamento, é preciso avaliar o grau de interdependência 

entre os setores.   

Para análise do encadeamento produtivo do segmento petrolífero no Brasil, utilizou-se a 

matriz de insumo-produto disponibilizada pelo Núcleo de Economia Regional e Urbana 

da USP (NEREUS), que descreve as informações econômicas considerando quanto cada 

atividade consome da produção das demais atividades para que possa produzir uma 

unidade adicional de seu produto. Desta forma, a matriz utilizada16 relaciona 68 

atividades econômicas em seus processos de compra e venda, além de demonstrar dados 

da estrutura de custos e das contas nacionais referentes à demanda final, consumo 

intermediário e valor bruto da produção. 

A partir de uma análise inicial da matriz insumo-produto, observa-se que a mais forte 

relação de dependência setorial no Brasil se dá entre os segmentos “extração de petróleo 

e gás” e “refino de petróleo e coquerias”. Ou seja, a maior relação de compra e venda 

intersetorial nacional, mensurada em aproximadamente R$ 122 bilhões, está relacionada 

com a indústria petrolífera. 

 

3.2.1 Análises do fluxo intersetorial de comércio e estrutura de custos 

A partir dos processos de compra e venda entre as atividades econômicas, a análise de 

fluxos de comércio revela a possível existência de padrões de dependência setorial da 

indústria petrolífera no fornecimento e na demanda de insumos. Além disso, é capaz de 

indicar o grau de autossuficiência produtiva. 

                                                           
16 Ano base 2013. 
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Sob a ótica da venda, a partir da matriz insumo-produto17, observa-se que a produção do 

setor de petróleo e gás, em 2013, teve como destino, em sua maioria, o consumo 

intermediário, 75,8%, ao passo que a demanda final respondeu por 24,2%.  

Está ainda evidenciado que o Consumo Intermediário da extração de petróleo e gás é 

fortemente concentrado em poucas atividades, visto que apenas quatro segmentos 

compreendem 96% das vendas do referido segmento industrial, sendo o refino de 

petróleo e coquerias o que possui maior percentual de participação (84%) - por isso, a 

atividade extrativa de petróleo tem forte dependência de vendas deste segmento, 

conforme pode ser observado no Gráfico 23. 

Gráfico 23: Destino de vendas de Consumo Intermediário do setor extrativo de petróleo 

e gás. 

 

Fonte: Elaboração própria, a partir da matriz insumo-produto do NEREUS. 

No que se refere à Demanda Final da atividade extrativa de petróleo e gás, tem-se que é 

composta, basicamente, pela exportação de bens e serviços e pela formação bruta de 

capital fixo. Juntos, estes componentes responderam a 98% de toda a Demanda Final do 

segmento. Já o consumo das famílias, que representa parcela significativa da Demanda 

Final da maioria das atividades econômicas da matriz, representa apenas cerca de 1% da 

Demanda Final da referida atividade, conforme observado no Gráfico 24 a seguir. 

 

                                                           
17 Ver Anexo 1. 
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Gráfico 24: Destino de vendas de Demanda Final do setor extrativo de petróleo e gás. 

 

Fonte: Elaboração própria, a partir da matriz insumo-produto do NEREUS. 

Sob a ótica da compra, torna-se capaz a análise acerca dos insumos necessários à 
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transporte terrestre (8%) e aquaviário (7%). Juntas, estas atividades representam 49% 

dos insumos demandados pelo setor, demonstrando que este segmento não possui um 

grau de dependência de insumos muito concentrado. Pode-se destacar ainda que, dentre 

as atividades listadas como principais insumos para a extração de petróleo, apenas uma 

pode ser caracterizada como matéria-prima, que é a própria extração de petróleo e gás - 

sendo as demais apenas meios de produção e atividades jurídicas e de planejamento. 

Isto indica que há considerável grau de autossuficiência no setor. Tais dados podem ser 

visualizados no Gráfico 25. 
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Gráfico 25: Origem dos insumos produtivos do setor extrativo de petróleo e gás. 

 

Fonte: Elaboração própria, a partir da matriz insumo-produto do NEREUS. 

No que se refere à estrutura de custos, observa-se, a partir do Gráfico 26, que o maior 

custo da atividade extrativa de petróleo está relacionado ao valor adicionado dos custos 

de fatores (66%), seguido dos custos com insumos necessários para a produção (34%) - 

dos quais 27% são referentes a insumos nacionais e apenas 7% referentes a insumos 

importados, indicando que este seguimento possui relevante encadeamento e 

dependência da atividade produtiva nacional. 

Gráfico 26: Estrutura de custos do setor de extrativo de petróleo e gás. 

 

Fonte: Elaboração própria, a partir da matriz insumo-produto do NEREUS. 
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Como principal conclusão sobre as relações de venda e compra do setor extrativo de 

petróleo, tem-se o fato de que este serve, basicamente, de insumo para outras produções 

(em especial, os derivados do petróleo) e que sua forma de extração inicial deve, 

geralmente, passar por algum tratamento18, configurando, assim, uma atividade meio e 

não fim. 

 

3.2.2 Multiplicadores de produção, emprego e renda 

Além de caracterizar a estrutura econômica de uma região, o modelo de insumo-produto 

permite a análise dos efeitos multiplicadores sobre a produção, emprego e renda e seus 

impactos em determinada região, sendo esta de grande importância para a tomada de 

decisões na implementação de políticas públicas. 

[...] os modelos de insumo produto nos dão um conjunto de 

multiplicadores cuja característica principal é serem desagregados, 

capazes de reconhecer que o impacto total sobre a renda (produção, 

emprego) varia de acordo com o setor em que se origina a mudança na 

renda. (RICHARDSON, 1978, p. 39). 

O multiplicador de produção, também chamado de multiplicador de coluna, mede a 

soma das necessidades diretas e indiretas de todos os setores para fornecer uma unidade 

monetária adicional de produto da atividade i para a demanda final (RICHARDSON, 

1978). Sendo assim, observa-se que para cada aumento de R$ 1,00 da demanda final do 

segmento extrativo de petróleo e gás, toda a economia precisa produzir R$ 1,44 de 

produto para atender esta variação – sendo este valor menor que a média da economia 

(R$ 1,80). 

No que se refere aos multiplicadores de emprego e renda, Richardson (1978) os 

diagnosticou como detentores de efeitos fundamentais para a previsão do volume de 

emprego em determinada área.  

O multiplicador de emprego corresponde ao número de empregos gerados em toda a 

economia, decorrente de uma alteração na demanda final de um determinado setor. Para 

a atividade extrativa de petróleo, tem-se que para cada aumento de R$ 1.000.000,00 na 

                                                           
18 Isto baseado nos resultados demonstrados de que 84% das vendas deste segmento vão para o setor de 

refino de petróleo e coquerias. 
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demanda final do referido segmento, toda a economia precisa criar apenas 4 novos 

empregos. Se comparado ao multiplicador das demais atividades da matriz, observe-se 

que a criação de empregos necessários para o aumento de 1 milhão de reais da demanda 

final é bastante pequena  - visto que a média da economia é de 68 novos empregos. Isto 

sugere que a atividade extrativa de petróleo é bastante intensiva em capital. 

No que se refere ao multiplicador de renda, tem-se que este corresponde à renda 

adicional gerada em toda a economia, decorrente de uma alteração na demanda final de 

um determinado setor. Observa-se, deste modo, que para cada aumento de R$ 1,00 da 

demanda final do segmento extrativo de petróleo e gás, toda a economia precisa 

produzir R$ 0,92 de produto, valor acima da média da economia nacional, que é de R$ 

0,72. 

A observação numérica destas análises pode ser feita através da Tabela 5, a seguir. 

Tabela 5: Multiplicadores de produção, emprego e renda.  

Multiplicadores  Produção Emprego Renda 

Setor extração de petróleo e gás 1.44 4 0.92 

Média da economia brasileira 1.80 68 0.72 

 Fonte: Elaboração própria, a partir da matriz insumo-produto do NEREUS. 

 

3.2.3 Índice Hirschman-Rasmussen 

Segundo Rasmussen (1956) e Hirschman (1958), alguns setores possuem a capacidade 

de estimular o crescimento em outros setores, a partir do seu próprio crescimento. O 

Índice Hirschman-Rasmussen consiste em um método de análise da interdependência 

setorial de uma economia e pode se dar tanto através de encadeamentos para trás (BL) 

quanto de encadeamentos para frente (FL). 
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Tabela 6: Índice Hirschman-Rasmussen – Brasil, 2013. 

 

Fonte: Elaboração própria, a partir da matriz insumo-produto do NEREUS (valores de 2013).

Atividades econômicas BL FL Atividades econômicas BL FL

Agricultura, inclusive o apoio à agricultura e a pós-colheita 0.91 1.86 Fabricação de outros equipamentos de transporte, exceto veículos automotores 1.07 0.69

Pecuária, inclusive o apoio à pecuária 0.98 0.90 Fabricação de móveis e de produtos de indústrias diversas 1.01 0.65

Produção florestal; pesca e aquicultura 0.77 0.78 Manutenção, reparação e instalação de máquinas e equipamentos 0.99 1.14

Extração de carvão mineral e de minerais não-metálicos 1.01 0.70 Energia elétrica, gás natural e outras utilidades 1.16 1.71

Extração de petróleo e gás, inclusive as atividades de apoio 0.80 1.74 Água, esgoto e gestão de resíduos 0.86 0.81

Extração de minério de ferro, inclusive beneficiamentos e a aglomeração 0.81 0.73 Construção 1.02 0.94

Extração de minerais metálicos não-ferrosos, inclusive beneficiamentos 1.25 0.72 Comércio e reparação de veículos automotores e motocicletas 0.87 0.81

Abate e produtos de carne, inclusive os produtos do laticínio e da pesca 1.36 0.77 Comércio por atacado e a varejo, exceto veículos automotores 0.85 3.57

Fabricação e refino de açúcar 1.30 0.70 Transporte terrestre 1.10 2.15

Outros produtos alimentares 1.26 0.95 Transporte aquaviário 1.04 0.70

Fabricação de bebidas 1.16 0.71 Transporte aéreo 0.93 0.72

Fabricação de produtos do fumo 1.11 0.57 Armazenamento, atividades auxiliares dos transportes e correio 0.87 1.33

Fabricação de produtos têxteis 1.13 0.94 Alojamento 0.90 0.63

Confecção de artefatos do vestuário e acessórios 1.03 0.61 Alimentação 1.00 0.71

Fabricação de calçados e de artefatos de couro 1.11 0.62 Edição e edição integrada à impressão 1.02 0.63

Fabricação de produtos da madeira 1.05 0.76 Atividades de televisão, rádio, cinema e  gravação/edição de som e imagem 0.98 1.13

Fabricação de celulose, papel e produtos de papel 1.16 1.07 Telecomunicações 1.03 1.06

Impressão e reprodução de gravações 1.01 0.80 Desenvolvimento de sistemas e outros serviços de informação 0.79 0.92

Refino de petróleo e coquerias 1.37 2.48 Intermediação financeira, seguros e previdência complementar 0.86 2.08

Fabricação de biocombustíveis 1.28 0.67 Atividades imobiliárias 0.62 1.03

Fabricação de químicos orgânicos e inorgânicos, resinas e elastômeros 1.17 1.80 Atividades jurídicas, contábeis, consultoria e sedes de empresas 0.80 1.81

Fabricação de defensivos, desinfestantes, tintas e químicos diversos 1.13 1.08 Serviços de arquitetura, engenharia, testes/análises técnicas e P & D 0.82 0.93

Fabricação de produtos de limpeza, cosméticos/perfumaria e higiene pessoal 1.19 0.62 Outras atividades profissionais, científicas e técnicas 1.13 1.19

Fabricação de produtos farmoquímicos e farmacêuticos 0.98 0.64 Aluguéis não-imobiliários e gestão de ativos de propriedade intelectual 0.79 0.94

Fabricação de produtos de borracha e de material plástico 1.14 1.23 Outras atividades administrativas e serviços complementares 0.79 1.44

Fabricação de produtos de minerais não-metálicos 1.12 0.86 Atividades de vigilância, segurança e investigação 0.69 0.76

Produção de ferro-gusa/ferroligas, siderurgia e tubos de aço sem costura 1.17 1.22 Administração pública, defesa e seguridade social 0.78 0.74

Metalurgia de metais não-ferosos e a fundição de metais 1.24 0.94 Educação pública 0.71 0.57

Fabricação de produtos de metal, exceto máquinas e equipamentos 1.10 1.04 Educação privada 0.80 0.64

Fabricação de equipamentos de informática, produtos eletrônicos e ópticos 1.01 0.78 Saúde pública 0.81 0.56

Fabricação de máquinas e equipamentos elétricos 1.14 0.80 Saúde privada 0.86 0.61

Fabricação de máquinas e equipamentos mecânicos 1.10 0.92 Atividades artísticas, criativas e de espetáculos 0.89 0.63

Fabricação de automóveis, caminhões e ônibus, exceto peças 1.21 0.60 Organizações associativas e outros serviços pessoais 0.93 0.70

Fabricação de peças e acessórios para veículos automotores 1.14 0.89 Serviços domésticos 0.56 0.56
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O efeito de encadeamento para trás se dá a partir do aumento da demanda por insumos 

de outros setores, que, por sua vez, devem aumentar sua produção. Já o efeito de 

encadeamento para frente é observado quando “o aumento da demanda final em cada 

um dos setores produtivos cause incremento na produção de um setor em particular” 

(FERNANDES, 1997, p.50). 

Esta ideia de que não há homogeneidade no crescimento, pelo contrário, alguns setores 

crescem mais que outros e impulsionam o crescimento de outros, também está presente 

na teoria de Perroux (1967), a partir do conceito de “força motriz” e da observação das 

relações de dependência entre indústrias intermediárias e finais. 

Sendo assim, a fim de mensurar as relações de dependências intersetoriais, a partir da 

matriz inversa de Leontief, esta seção trás uma analise do índice de poder de ligação 

para trás do setor petrolífero e do índice de ligação para frente. Estes índices 

solucionaram o problema presente nas metodologias anteriores que consideravam 

apenas os efeitos diretos do crescimento de algumas indústrias sobre as demais. 

Tais índices, geralmente, apresentam valores superiores à uma unidade, isto é, efeitos de 

encadeamento significativos para trás e para frente, sendo esta a condição para que o 

setor seja considerado como “chave” na economia. 

A partir da Tabela 6, pode-se observar que dos 68 segmentos analisados, numa análise 

do encadeamento para trás (BL) e para frente (FL), observa-se que os setores chave da 

economia brasileira são19: Fabricação de celulose, papel e produtos de papel; Refino de 

petróleo e coquerias; Fabricação de químicos orgânicos e inorgânicos, resinas e 

elastômeros; Fabricação de defensivos, desinfetantes, tintas e químicos diversos; 

Fabricação de produtos de borracha e de material plástico; Produção de ferro-

gusa/ferroligas, siderurgia e tubos de aço sem costura; Fabricação de produtos de metal, 

exceto máquinas e equipamentos; Energia elétrica, gás natural e outras utilidades; 

Transporte terrestre; Telecomunicações; e Outras atividades profissionais, científicas e 

técnicas. 

No que se refere ao segmento petrolífero, embora não configure um setor chave da 

economia, observa-se que seu grau de ligação para frente é bem mais evidente (FL = 

                                                           
19 Todos os setores que apresentam valores acima de 1 para as análises de ligações para trás e para frente. 
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1,74), isto, pois o segmento configura uma atividade meio, servindo de insumo para a 

produção de diversos bens. 

 

3.3 CONCENTRAÇÃO REGIONAL, ESPECIALIZAÇÃO SETORIAL E ANÁLISE 

LOCACIONAL 

Esta seção busca observar os níveis de concentração regional da atividade extrativa de 

petróleo no Brasil - a partir de análises da concentração da produção e do emprego -, e o 

grau de especialização setorial por grupos – a partir das análises do emprego formal e 

do Quociente Locacional. 

Segundo Marshall (1920), um dos pioneiros no estudo sobre a concentração regional, 

existe um benefício extraído pelas firmas e pelos trabalhadores pelo fato de haver 

proximidade de outras firmas e de outros trabalhadores que produzem bens similares. 

Logo, há um favorecimento a concentração pelas vantagens que o mesmo denominou de 

externalidades Marshallianas: a) uma indústria geograficamente concentrada oferece 

fornecedores de insumos intermediários; b) existência de mercados com grande 

quantidade da oferta de mão-de-obra qualificada para o trabalho; e c) conexão de 

informações dos grandes mercados locais, ou seja, o transbordamento de informações 

(Spillovers informacionais ou tecnológicos entre as firmas).  

Por sua vez, a teoria tradicional do comércio, incorporada pelo Modelo de Heckscher-

Ohlin, indica que a concentração e especialização das atividades econômicas são 

derivadas da realização das vantagens comparativas, ou seja, afirma que cada região 

concentra sua produção em bens que possuam recursos em abundância. Esta teoria traz 

argumentos relevantes para uma possível explicação da especialização do segmento 

extrativo de petróleo e gás, pois trata das vantagens comparativas como uma provável 

causa da especialização e não pode haver extração de petróleo e gás sem que haja deste 

recurso na localidade a ser estudada. 

Porém, além destas, teorias econômicas mais recentes alertam sobre os possíveis 

problemas que uma região com alto grau de especialização pode encontrar. Aydalot 

(1984) e Matteaccioli (1995) salientam que as regiões diversificadas estão mais aptas a 

reagir a riscos e incertezas que caracterizam a economia globalizada. Segundo eles, uma 
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grande especialização pode trazer uma maior vulnerabilidade à região, ficando essa à 

mercê das oscilações dos mercados. 

 

3.3.1 Concentração Regional 

Para observação empírica do fenômeno da concentração industrial no segmento 

petrolífero no Brasil, são observados os dados da distribuição da produção e do 

emprego formal, para os anos de 2000 e 2015. É importante destacar que o segmento 

petrolífero, quanto a sua concentração espacial, possui uma peculiaridade, pois a 

explicação para tal fato acontecer nesta atividade não se deve apenas a fatores 

relacionados com a decisão dos agentes econômicos de onde investir – esta baseada em 

redução dos custos, proximidade dos ofertantes e demandantes, incentivos 

governamentais etc, como já citado -, mas também a disponibilidade espacial do recurso 

em questão, o petróleo. 

Sob a ótica da produção, pode-se afirmar que há um considerável grau de concentração 

nacional de petróleo, porém sugerindo uma leve tendência de desconcentração, ao longo 

do período analisado. Em 2000, o Rio de Janeiro era responsável por quase 80% da 

produção de petróleo total do Brasil, com 358.750 milhões de barris. Além deste, os 

estados Alagoas, Amazonas, Bahia, Ceará, Espírito Santo, Paraná, Rio Grande do 

Norte, São Paulo e Sergipe também eram produtores, porém em escala menor. Seguido 

do Rio de Janeiro, o Rio Grande do Norte era o estado que possuía a segunda maior 

parcela da produção (7,05%). 

Em 2015, observa-se, ainda, considerável nível de concentração da produção de 

petróleo no Brasil, porém em menor grau que em 2000. O estado do Rio de Janeiro 

permanece liderando o ranking de maior produtor nacional de petróleo, mas passa a 

compreender menor percentual de participação (67,10%). Por outro lado, os estados do 

Espírito Santo e São Paulo passam a ter maior destaque, representando 15,92% e 

10,11% da produção, respectivamente, conforme se pode observar na Tabela 7. 
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Tabela 7: Produção de petróleo no Brasil, segundo UF – 2000/2015. 

Produção de Petróleo (Mil barris) 

Estado 2000 % Part. 2015 % Part. 

 Acre 0 0.00 0 0.00 

 Alagoas 2.307 0.51 1.653 0.19 

 Amapá 0 0.00 0 0.00 

 Amazonas 15.773 3.50 9.601 1.08 

 Bahia 16.859 3.74 14.430 1.62 

 Ceará 4.876 1.08 2.434 0.27 

 Distrito Federal 0 0.00 0 0.00 

 Espírito Santo 4.668 1.04 141.648 15.92 

 Goiás 0 0.00 0 0.00 

 Maranhão 0 0.00 4 0.00 

 Mato Grosso 0 0.00 0 0.00 

 Mato Grosso do Sul 0 0.00 0 0.00 

 Minas Gerais 0 0.00 0 0.00 

 Pará 0 0.00 0 0.00 

 Paraíba 0 0.00 0 0.00 

 Paraná 1.603 0.36 0 0.00 

 Pernambuco 0 0.00 0 0.00 

 Piauí 0 0.00 0 0.00 

 Rio de Janeiro 358.750 79.61 596.925 67.10 

 Rio Grande do Norte 31.757 7.05 20.841 2.34 

 Rio Grande do Sul 0 0.00 0 0.00 

 Rondônia 0 0.00 0 0.00 

 Roraima 0 0.00 0 0.00 

 Santa Catarina 0 0.00 0 0.00 

 São Paulo 566 0.13 89.968 10.11 

 Sergipe 13.467 2.99 12.163 1.37 

 Tocantins 0 0.00 0 0.00 

Total 450.625 100.00 889.667 100.00 

Fonte: elaboração própria, a partir da ANP. 

De semelhante modo, há grande concentração espacial da atividade extrativa de petróleo 

e gás, no que se refere ao emprego formal do segmento.  

A partir da Tabela 8, pode-se observar que, em 2000, cerca de 48% do emprego formal 

vinculado a atividade petrolífera se concentrava no Rio de Janeiro – percentual que 

aumenta para 67,07%, no ano de 2015, sugerindo aumento no nível de concentração do 

emprego do segmento de petróleo no país. Em 2015, o estado da Bahia compreende o 

segundo maior número de empregados formais - com 4.895 trabalhadores, este estado 

engloba 9,4% do total nacional. O Rio Grande do Norte representa a terceira maior 
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participação no emprego extrativo petroleiro do país, com cerca de 7% do total.  Juntos, 

esses três estados são responsáveis por 83,5% de todo o emprego formal vinculado à 

atividade extrativa de petróleo do país, conforme demonstrado na Tabela 8. 

Tabela 8: Emprego formal da atividade extrativa de petróleo e gás no Brasil, segundo 

unidades da federação – 2000/2015. 

Emprego Formal 

Estado 2000 % Part. 2015 % Part. 

 Acre 0 0.00 0 0.00 

 Alagoas 38 0.31 81 0.16 

 Amapá 0 0.00 0 0.00 

 Amazonas 155 1.28 1.073 2.06 

 Bahia 1.352 11.17 4.895 9.40 

 Ceará 238 1.97 212 0.41 

 Distrito Federal 0 0.00 0 0.00 

 Espírito Santo 582 4.81 3.051 5.86 

 Goiás 114 0.94 0 0.00 

 Maranhão 164 1.36 10 0.02 

 Mato Grosso 6 0.05 0 0.00 

 Mato Grosso do Sul 3 0.02 0 0.00 

 Minas Gerais 553 4.57 35 0.07 

 Pará 22 0.18 36 0.07 

 Paraíba 6 0.05 0 0.00 

 Paraná 280 2.31 0 0.00 

 Pernambuco 101 0.83 116 0.22 

 Piauí 0 0.00 0 0.00 

 Rio de Janeiro 5.866 48.48 34.929 67.07 

 Rio Grande do Norte 1.139 9.41 3682 7.07 

 Rio Grande do Sul 24 0.20 21 0.04 

 Rondônia 0 0.00 0 0.00 

 Roraima 0 0.00 0 0.00 

 Santa Catarina 480 3.97 168 0.32 

 São Paulo 372 3.07 1.891 3.63 

 Sergipe 606 5.01 1.882 3.61 

 Tocantins 0 0.00 0 0.00 

Total 12101 100.00 52082 100.00 

Fonte: elaboração própria, a partir da RAIS. 
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3.3.2 Especialização Setorial e medida de localização 

Para análise da especialização setorial, os estados brasileiros foram divididos em dois 

grupos: os produtores e não produtores de petróleo. A partir desta divisão, são 

observados os percentuais de participação do emprego formal das quinze principais 

atividades econômicas, indicando, assim, quais os segmentos que compreendem maior 

parcela do emprego nos anos de 2000 e 2015. 

O grupo dos estados produtores20 possui o emprego concentrado em poucas atividades. 

No ano 2000, o segmento “administração do estado e da política econômica e social” 

compreendia a maior parcela do emprego de todos os estados deste grupo (18,82%) – 

esta é uma realidade para todos os estados do Brasil. Seguido deste, estão os segmentos 

“comércio varejista de outros produtos” (5,25%), “outros transportes terrestres” (3,64%) 

e “atividades de atenção à saúde” (3,51%). Juntos, estes representam 31,22% do 

emprego formal. 

Em 2015, este grupo continua apresentando considerável grau de concentração do 

emprego em poucas atividades, porém há redução na participação da atividade 

“administração do estado e da política econômica e social”, que passa a representar 

15,84% do total do emprego, e aumento nas participações relativas dos segmentos 

“comércio varejista de outros produtos”, “outros transportes terrestres” e “atividades de 

atenção à saúde”. Dentre as 217 atividades determinadas pelo grupo da CNAE 95, em 

2015, estas 4 representaram 30,04% do emprego total. Conforme demonstrado na 

Tabela 9. 

O segmento petrolífero, por sua vez, apresentou um crescimento de 185,7% na sua 

participação relativa no emprego total deste grupo, passando de 0,07%, em 2000, para 

0,20%, em 2015. Neste grupo de estados, em 2015, o Rio de Janeiro é o que possui a 

maior participação do emprego vinculado ao petróleo (0,84%), com um estoque de 

37.053 trabalhadores. 

 

                                                           
20 Grupo composto pelos estados Amazonas, Alagoas, Bahia, Ceará, Espírito Santo, Maranhão, Paraná, 

Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, São Paulo e Sergipe - estados que apresentaram algum nível de 

produção de petróleo entre os anos 2000 e 2015. 
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Tabela 9: Participação setorial do emprego formal dos estados produtores de petróleo, 

segundo atividade econômica– 2000/2015. 

Atividade econômica 2000 2015 

Administração do estado e da política econômica e social 18,82 15,84 

Atividades de atenção à saúde 3,51 4,31 

Atividades de imunização, hig. e de limpeza em prédios e domicílios 1,63 1,70 

Comércio varejista de outros produtos 5,25 6,22 

Comércio varejista de tecidos, artigos de armarinho, vestuário e calçados 2,06 2,21 

Comércio varejista não especializado 2,70 3,73 

Condomínios prediais 1,92 1,41 

Construção de edifícios e obras de construção civil 2,88 3,28 

Educação infantil e ensino fundamental 0,98 1,47 

Educação superior 1,29 1,48 

Extração de petróleo e gás 0,07 0,20 

Outras atividades de serviços prestados principalmente as empresas 2,51 3,34 

Outros transportes terrestres 3,64 3,67 

Restaurantes e outros estabelecimentos de serviços de alimentação 2,51 3,59 

Serviços coletivos prestados pela administração pública 2,10 1,45 

Demais Atividades 48,14 46,10 

Fonte: elaboração própria, a partir da RAIS. 

Por sua vez, grupo dos estados não produtores21 apresenta uma distribuição de emprego 

por atividades semelhante ao grupo de estados produtores, também com considerável 

grau de concentração do emprego em poucas atividades. Neste grupo, a atividade 

“administração do estado e da política social e econômica” possui uma participação 

ainda maior que no grupo de estados produtores – 20,96% e 18,95%, para os anos de 

2000 e 2015, respectivamente -, conforme se pode observar na Tabela 10. 

 

 

 

 

 

                                                           
21 Grupo composto pelos estados Acre, Amapá, Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do 

Sul, Minas Gerais, Pará, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Sul, Rondônia, Roraima, Santa 

Catarina e Tocantins. 
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Tabela 10: Participação setorial do emprego formal dos estados não produtores de 

petróleo, segundo atividade econômica– 2000/2015. 

Atividade econômica 2000 2015 

Administração do estado e da política econômica e social 20,96 18,95 

Atividades de atenção à saúde 3,51 3,83 

Atividades de imunização, higien. e de limpeza em prédios e domicílios 1,56 1,48 

Comércio varejista de outros produtos 4,92 6,03 

Comércio varejista de tecidos, artigos de armarinho, vestuário e calçados 2,06 2,15 

Comércio varejista não especializado 2,63 3,78 

Confecção de artigos de vestuário 1,49 1,27 

Construção de edifícios e obras de construção civil 3,36 3,36 

Educação superior 0,92 1,63 

Outras atividades associativas 1,66 1,30 

Outras atividades de serviços prestados principalmente as empresas 3,37 2,24 

Outros transportes terrestres 3,25 3,37 

Pecuária 1,27 1,79 

Restaurantes e outros estabelecimentos de serviços de alimentação 1,86 2,82 

Serviços coletivos prestados pela administração pública 3,01 2,97 

Demais Atividades 44,17 43,02 

Fonte: elaboração própria, a partir da RAIS. 

Pode-se concluir, então, a partir da observação das participações relativas do emprego 

de cada segmento no total dos grupos, que não há diferenças muito significativas entre o 

grupo dos estados produtores de petróleo e o grupo dos não produtores. 

Ainda no interesse de analisar o grau de especialização setorial dos estados brasileiros, 

sobretudo das atividades relacionadas à extração de petróleo e gás, é demonstrado, a 

seguir, o Quociente Locacional (QL) do segmento petrolífero22, para os anos de 2000 e 

2015. Segundo Haddad (1989), o QL busca comparar a participação percentual de uma 

região em um setor particular com a participação percentual da mesma região no total 

do emprego (nacional ou regional). Na atual pesquisa, busca-se observar a razão entre a 

participação percentual do emprego petrolífero de cada estado e a participação do 

emprego petrolífero no total do Brasil. 

O QL revela os setores regionais que apresentam potencialidades básicas (inclinação 

exportadora) e não básicas (inclinação para o mercado interno). A teoria convencional 

                                                           
22 Levando em consideração as atividades “extração de petróleo e gás natural” e “atividades de serviços 

relacionados à extração de petróleo e gás natural, exceto a prospecção de terceiros”, do grupo CNAE 95, 

obtidos a partir da RAIS. 
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considera que a economia local é especializada em um determinado setor caso o valor 

do QL seja superior a uma unidade, de maneira que, quanto maior o QL, mais 

especializada é a economia local em relação à de referência. Desta forma, o QL pode ser 

considerado variável proxy para especialização produtiva, fonte de externalidades MAR 

(GLAESER et al. 1992; COMBES, 2000; FOCHEZATTO, 2010; FREITAS & 

SIMÕES, 2012). Porém, deve-se haver cautela na utilização deste indicador, pois 

algumas regiões podem apresentar QL > 1 e não, necessariamente, indicar 

especialização produtiva, mas apenas diferenciação na produção (CROCCO et al., 

2006). 

Sendo assim, para esta dissertação, considera-se que, se QL  4, há especialização 

produtiva, isto é, o estado está mais especializado no segmento petrolífero do que o total 

de todas as regiões em avaliação; se 1 Qij  4 , há indícios de especialização; se Qij  

1 , não há especialização, conforme Simões (2005). 

Dito isto, observa-se, por meio da Figura 4.1, que não houve alteração entre os estados 

brasileiros especializados no segmento petrolífero, durante o período de 2000 e 2015 - 

sendo estes o Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte e Sergipe. Entretanto, através de uma 

análise mais aprofundada dos dados, percebe-se que, durante este período, o Rio de 

Janeiro intensificou sua especialização no referido segmento, pois, em 2000, o valor do 

QL para este estado era de 4,68 e, em 2015, passou a ser de 7,02, sendo o estado 

brasileiro mais especializado no segmento. Os estados do Rio Grande do Norte e 

Sergipe apresentaram uma redução no valor do indicador. (ver Anexo 2). 

Os estados do Amazonas, Bahia, Espírito Santo e Maranhão se mostraram como regiões 

onde há indícios de especialização, para o ano de 2000. Destes, a Bahia e o Espírito 

Santo apresentaram QL significativo – 2,49 e 2,67, respectivamente. 

Em 2015, o Estado do Maranhão saiu do grupo de estados brasileiros com indícios à 

especialização no setor de petróleo, enquanto que o Estado do Espírito Santo aumentou 

ainda mais seu grau de especialização – determinado a partir do QL que passou a ser 

2,80, neste ano. 

Relacionando o resultado do QL com a participação relativa do emprego por estado – 

ver tabela 4.4 -, percebe-se coerência no que se refere ao estado do Rio de Janeiro, pois 

este é o detentor do maior percentual de participação do emprego nacional. Por outro 
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lado, o estado da Bahia é o detentor do segundo maior percentual do emprego 

petrolífero no país e, ainda assim, não é considerado um estado especializado no 

segmento, mas que possui indícios disto. 

Figura 2: Quociente Locacional dos estados brasileiros– 2000/2015. 

 

 

Fonte: elaboração própria, a partir da RAIS. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Os principais resultados demonstrados nesse capítulo ilustram, durante o período 

analisado, a crescente importância da produção brasileira de petróleo no mundo, mas, 

ainda assim, indicam que este setor não possui autossuficiência produtiva, visto que 

depende da importação do bem. 

Observou-se, também a evolução do perfil do emprego formal do setor petrolífero, que, 

atualmente, pode ser caracterizado por possuir trabalhadores com considerável grau de 

qualificação e detentores, em sua maioria, de elevadas remunerações. 

No que se refere ao encadeamento produtivo, verificou-se que o setor extrativo de 

petróleo serve de insumo, principalmente, para o segmento de refino de petróleo e 

coquerias (84%) e seus principais insumos estão vinculados a atividades relacionadas 

com os meios de produção e atividades jurídicas e de planejamento e, por isso, sua 

estrutura de custos esta baseada nas despesas com os custos de fatores (66%). 

2000 2015 
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A partir da observação do Índice Hirschman-Rasmussen, observou-se que, embora a 

atividade extrativa de petróleo não se configure como um dos setores chave da 

economia, esta possui fortes índices de ligações para frente (FL de 1,74), reforçando a 

ideia de que este segmento serve, principalmente, de insumo para produção de outros 

bens e não para consumo final. 

No que se refere à concentração espacial, detectou-se que há grande nível de 

concentração da produção, sobretudo no estado do Rio de Janeiro (detentor de 67,7% da 

produção total de petróleo do país, em 2015), porém com ínfima tendência de 

desconcentração, ao longo do período analisado. A concentração regional sob a ótica do 

emprego também segue os mesmos padrões. 

Por fim, observou-se que os estados do Rio Grande do Norte, Rio de Janeiro e Sergipe 

possuem um elevado grau de especialização no setor petrolífero e que tal especialização 

foi intensificada ao longo do período analisado, demonstrada por meio do aumento dos 

valores do QL para esses estados. Ademais, os estados do Amazonas, Bahia e Espírito 

Santo possuem fortes indícios de especialização setorial no referido segmento. 
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4. ANÁLISE REGIONAL 

O presente capítulo traz a discussão dos resultados obtidos a partir da estimação de 

modelos econométricos de dados em painel, além da estatística descritiva das variáveis 

que compõem os modelos.  

Os modelos utilizados buscam incorporar alguns dos principais fatores determinantes da 

variação do PIB per capita presentes na literatura teórica e empírica, dando maior 

atenção à produção e exportação de petróleo, como também à especialização regional 

no segmento petrolífero. 

 

4.1 ESTATÍSTICA DESCRITIVA DOS DADOS 

Para análise estatística das variáveis que fazem parte dos modelos apresentados neste 

capítulo, optou-se por dividir os estados brasileiros em dois grupos: i) os produtores de 

petróleo; e ii) não produtores de petróleo.  

Esta classificação levou em consideração os estados que tinham, ou não, algum nível de 

produção de petróleo nos anos de 2000 e de 2013. Sendo assim, são considerados 

produtores, no ano de 2000, os estados Alagoas, Amazonas, Bahia, Ceará, Espírito 

Santo, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, São Paulo e Sergipe. No ano de 

2013, são classificados como produtores os estados Alagoas, Amazonas, Bahia, Ceará, 

Espírito Santo, Maranhão, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, São Paulo e Sergipe. 

Os demais estados são considerados como não produtores, tanto para 2000, quanto para 

2013. 

Segundo esta classificação, na Tabela XX , é demonstrada a estatística descritiva do PIB 

per capita (PIB pc), capital humano (KH), capital fixo (K), esperança de vida 

(ESPVID), produção de petróleo (ProdP), exportações de petróleo (Xp), exportações de 

commodities (Xc) e o Quociente Locacional23 (QL). 

 

 

                                                           
23 QL apenas do segmento petrolífero, levando em consideração o emprego formal, obtido a partir da 

RAIS. 
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Tabela 11: Resultados estatísticos de indicadores selecionados, segundo grupos de estados – 2000/2013. 

Grupos 
PIB pc KH K (em mil R$) ESPVID 

2000 2013 2000 2013 2000 2013 2000 2013 

Produtores 10 10 10 10 10 10 10 10 

Média 1.968 19.478 5,42 7,09 673.947 4.187.366 69,07 73,36 

Erro padrão 987 9.902 1,08 1,04 812.541 4.534.706 2,05 2,54 

Mínimo 931 9.306 4,04 5,68 102.775 765.455 64,28 69,68 

Máximo 3.876 36.597 7,09 8,76 2.888.036 16.201.497 71,37 77,16 

Não Produtores 17 17 17 17 17 17 17 17 

Média 1.915 21.660 5,63 7,45 259.752 1.737.277 68,82 73,68 

Erro padrão 1.553 11.172 1,06 0,93 290.627 940.309 2,47 2,34 

Mínimo 713 9.178 3,80 5,75 5.764 475.528 64,99 70,50 

Máximo 2.736 58.802 8,19 9,98 1.194.541 2.826.607 72,39 77,28 

Grupos 
ProdP (em mil barris) Xp (em mil R$) Xc (em mil R$) QL 

2000 2013 2000 2013 2000 2013 2000 2013 

Produtores 10 10 10 10 10 10 10 10 

Média 45.063 73.871 9.821 2.593.744 271.836 5.511.382 2,69 2,61 

Erro padrão 104.963 155.906 29.462 6.971.972 263.666 7.766.720 2,59 2,52 

Mínimo 566 29 0 0 29 2.435 0,10 0,04 

Máximo 358.750 532.036 98.206 23.441.036 1.028.829 23.556.729 7,83 7,01 

Não Produtores 17 17 17 17 17 17 17 17 

Média 0 0 0 0,5 286.828 9.972.270 0,21 0,02 

Erro padrão 0 0 0 2,2 466.237 12.867.614 0,36 0,03 

Mínimo 0 0 0 0,0 48 4.130 0,00 0,00 

Máximo 0 0 0 9,2 1.779.269 43.378.208 0,02 0,11 

Fonte: Elaboração própria, a partir de dados do IBGE, MDIC, ANP e RAIS, 2000/2013.
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Por meio da Tabela 11, observa-se que, em 2000, a média do PIB per capita era 

semelhante, tanto para os estados produtores, quando para os não produtores. Porém, 

em 2013, os estados não produtores apresentam PIB per capita médio de R$ 21.660 - 

maior que a média dos estados produtores, mensurada em R$ 19.478. Neste ano, o 

estado de São Paulo apresentou o maior PIB per capita do grupo dos estados produtores 

(R$ 36.597), enquanto que, no grupo dos estados não produtores, o Distrito Federal 

apresentou maior valor para a variável observada (R$ 58.802). 

No que se refere ao capital humano (KH), tanto em 2000, quanto em 2013, o grupo dos 

estados não produtores apresentou valores médio maiores. Neste grupo, as pessoas com 

mais de 25 anos de idade possuíam a média de 5,63 e 7,45 anos de estudo, em 2000 e 

2013, respectivamente. 

A variável capital fixo (K) apresenta resultados diferentes dos observados até aqui, em 

que o grupo dos estados não produtores é detentor das maiores médias. Em 2000 e em 

2013, o grupo dos estados produtores possui valores médios muito acima dos valores do 

grupo de estados não produtores. O erro padrão do primeiro grupo é bastante 

considerável, especialmente no ano de 2013, quando, por exemplo, o estado de São 

Paulo apresenta o montante de R$ 16,2 bilhões de despesa pública com capital, 

enquanto o estado de Sergipe apresenta gasto de R$ 765 milhões para a mesma natureza 

de despesa. 

Para a esperança de vida (ESPVID), em 2000, a média dos estados produtores era de 

69,07 anos de vida, enquanto que a dos estados não produtores era de 68,82. Em 2013, 

porém, a população residente nos estados não produtores passa a possuir maior 

esperança de vida (73,68) do que a residente nos estados produtores (73,36). 

A análise estatística da produção de petróleo (ProdP) só é possível para o grupo de 

estados produtores, já que o outro grupo possui valores zerados para a variável em 

questão. Observa-se, assim, um desvio-padrão bastante considerável, tanto em 2000, 

quanto em 2013. A média da produção de petróleo entre os estados apresentou 

crescimento, durante os dois períodos considerados, passando de 43 milhões de barris, 

em 2000, para 73 milhões de barris, em 2013. Vale destacar, ainda, que o Rio de Janeiro 

apresentou os maiores montantes de produção, tanto em 2000, quanto em 2013, e os 

menores montantes foram compreendidos por São Paulo, em 2000, e pelo Maranhão, 

em 2013. 
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As exportações de petróleo (Xp), por sua vez, também apresentam valores consideráveis 

de desvio padrão no grupo de estados produtores, visto que nem todos os estados 

produtores são também exportadores. Sendo assim, tanto em 2000, quanto em 2013, 

alguns estados apresentaram valores zerados para a exportação de petróleo. Em 2000, 

apenas o Rio de Janeiro exportava petróleo para outros países, fato que justifica a baixa 

média e alto desvio padrão da variável em questão. Em 2013, apesar do Rio de Janeiro 

deter o maior percentual de exportação nacional, os estados do Espirito Santo e São 

Paulo também fazem parte do grupo dos exportadores. 

Outro fato interessante, ainda acerca das exportações de petróleo, é que existem estados 

que não produzem petróleo, mas exportam. É o caso de Minas Gerais, em 2013, que 

exportou cerca de R$ 9.200 em petróleo, mesmo sendo um estado não produtor24. 

As exportações de commodities (Xc) também apresentam altos valores de erro padrão e 

o valor médio de exportação dos estados produtores é menor que o dos estados não 

produtores, para os dois anos.  

Em 2000, os estados produtores exportavam, em média, cerca de R$ 271 milhões em 

commodities. O estado do Paraná, apesar de ser considerado produtor de petróleo, não 

exportava o referido bem, mas compreendia o maior montante de exportações de 

commodities, tendo a soja como principal produto exportado, segundo dados do 

MDIC25. 

Neste mesmo ano, o grupo dos estados não produtores exportou, em média, cerca de R$ 

286 milhões em commodities. O estado de Minas Gerais liderou o ranking, tendo o 

minério de ferro e café como as principais commodities exportadas, segundo MDIC26. 

Em 2013, os estado produtores apresentam uma média de R$ 5,5 bilhões de exportações 

em commodities, tendo o Rio de Janeiro como principal estado exportador e o petróleo 

como principal commodity exportada –  99% das commodities exportadas pelo Rio de 

Janeiro são referentes ao petróleo e gás natural27. 

                                                           
24 O critério utilizado pela AliceWEB para determinar a localidade da exportação pode ter influência 

neste resultado, visto que o escoamento da produção para outros municípios não é contabilizado como 

exportação, mas apenas a localidade final de onde o produto foi enviado para outro país. 
25 Dados de 2000. 
26 Dados de 2000. 
27 Dados do MDIC, 2013. 



 

93 
 

Já o grupo de estados não produtores, em 2013, apresentou uma média de R$ 9,9 

bilhões de exportações em commodities. O estado de Minas Gerais continua sendo o 

principal exportador de commodities do grupo e minério de ferro e café as principais 

commodities exportadas, segundo dados do MDIC28. 

Por fim, a análise do Quociente Locacional (QL) da atividade petrolífera, conforme 

esperado, apresenta valores médios maiores para o grupo dos estados produtores, sendo 

estes de 2,69, em 2000, e 2,61, em 2013. É interessante destacar que nem todos os 

estados pertencentes ao grupo dos produtores podem ser considerados como 

especializados no segmento extrativo de petróleo e gás. No ano de 2000 e 2013, dos 10 

estados pertencentes a este grupo, 4 apresentaram QL menor que 1. Nos dois anos 

analisados, o estado do Rio de Janeiro foi o detentor do maior QL, mostrando ser o mais 

especializado no setor petrolífero do país. 

 

 

4.2 MODELOS ECONOMÉTRICOS: FATORES DETERMINANTES DO 

CRESCIMENTO ECONÔMICO DOS ESTADOS PRODUTORES DE PETRÓLEO 

Os estudos econômicos apontam para a ocorrência de alguns elementos fundamentais na 

explicação do crescimento econômico dos países e das regiões. Conforme exposto no 

primeiro capítulo desta dissertação, uma série de variáveis têm sido assinaladas pela 

literatura como determinantes para a dinâmica econômica. 

A abordagem econômica mais tradicional tem apontado para os recursos de produção 

mais usuais, como, por exemplo, capital fixo e capital humano (SOLOW, 1956). Outros 

estudos, de modo mais específico, têm tratado de aspectos menos recorrentes, como, por 

exemplo, o grau de abertura comercial, medido a partir das exportações (KALDOR, 

1961). 

Além destas abordagens, estudos mais recentes, buscam entender como outros fatores 

também podem ser determinantes no crescimento econômico de um país, como é o caso 

do grau de especialização setorial (NAHAS, 2014) e do nível de produção de 

determinado segmento (SCALCO E BRAGA, 2008). 

                                                           
28 Dados de 2013. 
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Entendido isto, esta seção busca compreender qual o impacto que cada uma destas 

variáveis traz ao crescimento dos estados brasileiros. Para tal, alguns modelos 

econométricos de dados em painel são apresentados. 

Como estratégia de análise, são estimados seis modelos. Optou-se, primeiramente, por 

observar como se comportam apenas as variáveis apontadas pela literatura como 

fundamentais no crescimento de um país ou região (modelo 1) e, a partir de então, 

acrescentar, de forma isolada, o Quociente Locacional (modelo 2), a exportação de 

petróleo (modelo 3) e a produção de petróleo (modelo 4). 

Feito isto, busca-se analisar como o modelo se comporta com a produção de petróleo, as 

exportações de petróleo e as exportações de commodities29 juntas. Além disto, utilizam-

se variáveis dummy para os estados produtores e exportadores de petróleo (Modelo 5). 

Por fim, a análise possuiu foco apenas nos estados produtores, buscando identificar o 

comportamento da produção e exportação de petróleo e das exportações de commodities 

(modelo 6). 

Todos os modelos foram estimados sob três tipos - modelo de regressão agrupada 

(Pooled Ols), modelo de efeitos aleatórios (Random Efects) e modelo de efeitos fixos 

(Fixed Efects), gerando alguns resultados interessantes. No entanto, é necessário que se 

escolha entre um deles. Para tal, foram realizados os testes de Breush e Pagan (1980), 

teste F de significância e o teste de Hausman (1978). 

Em todos os casos, o teste de Breush e Pagan (1980) revelou que não foi possível 

aceitar a hipótese nula. Portanto, existe algum efeito não observado e a utilização de 

modelos de regressão agrupada não é a mais indicada. De semelhante modo, em todos 

os modelos estimados, o teste de Hausman (1978) rejeitou a hipótese nula. Logo, parece 

que o efeito não observado está correlacionado com pelo menos uma das variáveis 

explicativas. Sendo assim, as estimações por meio de regressões Pooled e efeitos 

aleatórios se tornam inconsistentes e as realizadas a partir do modelo de efeitos fixos 

são mais indicadas. 

Destaca-se, ainda, que foram encontrados problemas de heterocedasticidade e 

autocorrelação em todos os modelos, porém devidamente corrigidos por meio do uso do 

erro padrão robusto. 

Visto isto, a seguir, o Quadro 1 traz o resultado das estimações dos seis modelos. 

                                                           
29 Neste caso, as exportações de todas as commodities, exceto o petróleo. 



 

95 
 

Quadro 1: Resultados empíricos – dados em painel (modelos de efeitos fixos) – variável dependente: PIB per capita. 

 

Fonte: Elaboração própria. 

Notas: * Significante a 1%. ** Significante a 5%. *** Significante a 10%. (Os demais parâmetros apresentaram resultados sem significância para o modelo). 

 

Variáveis explicativas Modelo 1 Modelo 2 Modelo 3 Modelo 4 Modelo 5  Modelo 6

Constante -3,6086* -3,6226* -3,5761* -3,5890* -1,5942* -1,3482***

LOG_KH 5,1218* 5,134136* 5,1087* 5,0721* 4,4086* 5,2126*

LOG_Kpc 0,3604* 0,3599* 0,3568* 0,3683* 0,1224* 0,1421*

LOG_ESPVID 0,0838* 0,0837* 0,0852* 0,0838* 0,0596* -0,307

asinh_QL - 0,0156 - - - -

asinh_Xp - - 0,0025* - 0,0005 0,0013**

asinh_ProdP - - - -0,0077* 0,015 0,0249**

log_Xc_menos_Xp - - - - 0,0609* 0,0234**

d_ProdP - - - - -0,3309** -

d_Xp - - - - 0,0127 -

R² within 0,8972 0,8972 0,8981 0,8985 0,9245 0,9396

R² between 0,8787 0,8785 0,8745 0,8598 0,8023 0,7913

R² overall 0,7461 0,7445 0,7414 0,7449 0,7477 0,7713

Breush e Pagan: X² = 153.76; Prob. > X² = 0.00 X² = 156.28; Prob. > X² = 0.00 X² = 147.93; Prob. > X² = 0.00 X² =  176.58; Prob. > X² = 0.00 X² =   107.63; Prob. > X² = 0.00 X² =  13.42; Prob. > X² = 0.00

F de significância: X² = 29.38; Prob. > X² = 0.00 X² = 29.23; Prob. > X² = 0.00 X² = 28.95; Prob. > X² = 0.00 X² =  29.64; Prob. > X² = 0.00 X² =  24.75; Prob. > X² = 0.00 X² =  25.43; Prob. > X² = 0.00

Hausman: X² = 618.24; Prob. > X² = 0.00 X² =  255.55; Prob. > X² = 0.00 X² =  371.54; Prob. > X² = 0.00 X² =   303.32; Prob. > X² = 0.00 X² =    4786.03; Prob. > X² = 0.00 X² =   95.04; Prob. > X² = 0.00

R squared

Testes
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O modelo 1 relaciona o capital humano (KH), capital fixo (K) e esperança de vida 

(ESPVID) ao PIB per capita (PIBpb). Como já esperado e apontado pela literatura, 

observa-se que todas as variáveis explicativas são significativas (com grau de 

significância a 1%) e respondem por 89% do PIB per capita dos estados brasileiros. 

Nota-se, também, que atendem positivamente ao sinal esperado, ou seja, aumentos em 

cada uma destas variáveis causam alterações positivas na variável dependente. 

A partir da análise dos coeficientes do modelo, em termos relativos, pode-se afirmar que 

o capital humano (KH) é mais importante do que o capital fixo (K) e do que a esperança 

de vida (ESPVID) para explicar o crescimento per capita dos estados. Estima-se que o 

aumento discreto de um ano na média de estudos resulte em um acréscimo no PIB per 

capita estadual de aproximadamente 5,12%. 

De semelhante modo, aumentos nas despesas públicas com capital (K) e na expectativa 

de vida da população (ESPVID) causam efeitos positivos no PIB per capita dos estados, 

porém em menores proporções que os observados na suposição de aumentos na média 

dos anos de estudo da população. Estima-se que o aumento de um ponto percentual nas 

despesas públicas com capital e o aumento de um ano na expectativa de vida da 

população eleve, em termos marginais, o PIB per capita dos estados em 0,36% e 0,08%, 

respectivamente. 

O modelo 2 relaciona, além das variáveis já observadas (KH, K e ESPVID), o 

Quociente Locacional (QL), a fim de identificar se o grau de especialização no 

segmento petrolífero possui significância quanto a determinação do nível do PIB dos 

estados.  

A partir da observação do valor P, que violou os 95% de confiança, pode-se considerar 

que o QL não se apresenta como variável capaz de explicar variações no PIB per capita. 

Uma possível explicação para tal fato ocorrer se deve a dinâmica do setor extrativo de 

petróleo e gás. Como já relatado, o QL foi feito a partir dos dados de emprego e, 

observando o emprego formal vinculado à atividade petrolífera do Brasil, percebem-se 

algumas peculiaridades que podem ter influência direta na significância do QL, 

enquanto determinante do PIB per capita dos estados. 

Como o segmento extrativo de petróleo, quanto a sua localização espacial, não depende 

apenas de fatores relacionados com a decisão dos agentes econômicos de onde investir – 
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esta baseada em redução dos custos, proximidade dos ofertantes e demandantes etc, 

como já citado -, mas também da disponibilidade espacial do recurso em questão, e, 

além disto, de decisões políticas, observa-se, nos dados de emprego, certa irregularidade 

quanto à sua distribuição entre os estados.  

Por vezes, durante o período analisado, observou-se mudança relevante na participação 

relativa do emprego petrolífero no emprego total de alguns estados, fazendo com que 

estados que detinham grandes quantidades desse tipo de emprego, “de repente”, 

passassem a deter baixo número de trabalhadores vinculados a atividade petrolífera, ao 

mesmo passo em que estados que possuíam quantidades irrelevantes de emprego de 

petróleo passavam a apresentar grandes quantidades. Isto afeta diretamente a 

participação relativa do emprego vinculado ao setor de petróleo no emprego total do 

estado e causa influência considerável sobre o QL, tornando-se uma possível explicação 

para sua baixa significância na estimação do modelo. 

 Por sua vez, o modelo 3 dá atenção as exportações de petróleo (Xp), buscando 

identificar se esta variável afeta significativamente o PIB per capita e, se sim, em qual 

proporção.  

Observa-se que o acréscimo desta variável não interfere na significância das demais já 

estimadas (KH, K e ESPVID) e que, todas juntas, são capazes de responder por 89,81% 

do PIB per capita dos estados. As exportações de petróleo (Xp) se demonstraram 

significativas e com sinal positivo, conforme apontado pela literatura (KALDOR, 

1961). Estima-se que o aumento de um ponto percentual nas exportações de petróleo 

eleva, em termos marginais, o PIB per capita dos estados em 0,0025%. 

A próxima variável analisada é a produção de petróleo (ProdP). A partir do modelo 4, 

observa-se que a produção de petróleo se mostrou significativa a 1% como determinante 

do PIB per capita. Porém com sinal negativo, diferente do que se esperava, pois seria 

coerente supor que aumentos produtivos trouxessem impacto positivo no PIB. Estima-

se, em termos marginais, que o aumento de um ponto percentual na produção de 

petróleo reduza o PIB per capita dos estados em 0,0077%. Cabe, então, investigar o 

porquê do impacto negativo da produção de petróleo sobre o PIB per capita dos estados. 

Do mesmo modo que se observaram mudanças irregulares nas participações relativas do 

emprego formal entre os estados, observou-se, também, significativas variações 
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locacionais de produção. Esta dinâmica peculiar do setor petrolífero pode causar 

influência direta nas estimações do modelo. Talvez, se estimado o impacto desta 

variável no crescimento agregado do país, os resultados fossem distintos dos obtidos. 

De maneira geral, até agora, conclui-se que, além das variáveis tradicionais apontadas 

pela teoria econômica (KH e K) e da variável de controle (ESPVID), a especialização 

setorial (QL) não tem relação direta com o PIB per capita, as exportações de petróleo 

(Xp) possuem influencia positiva e significativa e a produção de petróleo (ProdP) 

possui influência negativa sobre o PIB per capita dos estados brasileiros. 

Cabe, neste momento, analisar, como a produção de petróleo, a exportação de petróleo e 

a exportação de commodities (exceto petróleo), juntas, se comportam no mesmo 

modelo, e, além disto, observar os impactos nos estados produtores e não produtores e 

nos estados exportadores e não exportadores, a partir de variáveis dummy. 

Para tal, o modelo 5 apresenta as estimações das variáveis citadas. Como resultado, tem-

se que este modelo responde a 92,45% do PIB per capita dos estados e que a produção 

de petróleo (ProdP) e as exportações de petróleo (Xp) não contribuem de forma positiva 

e significativa para explicação da variável dependente - resultado diferente do que se 

havia obtido para estas variáveis, quando estavam sendo observadas de maneira isolada, 

nos modelos 3 e 4. 

Por outro lado, as exportações de commodities (Xc)30 demonstraram influencia positiva 

e significativa na explicação da variável dependente. Tem-se que, para cada variação de 

1% nas exportações de commodities, exceto petróleo, há aumento de 0,061% no PIB per 

capita. 

A dummy utilizada para os estados produtores de petróleo também se mostrou 

significativa, mas seu resultado é negativo, demonstrando que os estados produtores de 

petróleo possuem o crescimento do PIB per capita 33% menor que o crescimento dos 

estados não produtores. Na Tabela 4.1, deste capítulo, foi-se observado que, em 2013, a 

média do PIB per capita dos estados produtores de petróleo era menor que a média do 

PIB per capita dos estados não produtores. Porém, de maneira complementar, pode-se, 

ainda, observar a média do PIB de todo o período analisado (2000-2013). Como 

resultado, tem-se que os estados produtores possuem, durante este período, PIB per 

                                                           
30 Exceto petróleo. 
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capita médio de R$ 8.150, enquanto que os estado não produtores apresentam o PIB per 

capita médio maior, mensurado em R$ 8.729. A dummy utilizada para os estados 

exportadores de petróleo não apresentou valor significativo. 

As demais variáveis (KH, K e ESPVID) apresentaram valores positivos e significativos, 

conforme previamente determinados pela teoria econômica. O capital humano (KH) 

continua sendo a variável mais representativa no crescimento do PIB per capita dos 

estados brasileiros (para cada aumento de 1% em capital humano, há uma resposta 

positiva de 4,4% no PIB per capita) e a constante continua apresentando valor negativo, 

demonstrando que, anulados os efeitos das variáveis explicativas, o PIB per capita dos 

estados tende a cair. 

A partir do modelo 5, é possível observar que as exportações de commodities (Xc) 

afetam positivamente o PIB per capita dos estados brasileiros (PIB pc). O mesmo não se 

pode dizer das exportações de petróleo (Xp). Sendo assim, tem-se um indicativo de que 

as outras commodities possuem uma importância relativa maior que a do petróleo na 

determinação do crescimento dos estados brasileiros. 

Mesmo diante de algumas teorias que apontam a dependência da exportação de 

commodities como causa de diversas externalidades negativas, como é o caso da doença 

holandesa31, existem teorias mais otimistas que sugerem que a “maldição dos recursos 

naturais” não é um destino necessário para os países especializados na produção e 

exportação de commodities. Segundo Nahs e De La Torre (2010), políticas adequadas 

podem evitar trajetórias negativas, minimizando os riscos da dependência deste tipo de 

bens e potencializando a capacidade destas rendas constituírem bases sólidas para o 

desenvolvimento. No plano fiscal, haveria de se ajustar os gastos públicos às flutuações 

de renda geradas pela volatilidade dos preços das commodities. 

Por fim, o modelo 6 considera apenas os estados produtores e investiga o papel das 

variáveis explicativas estudadas até aqui na determinação do crescimento destes 

estados. 

                                                           
31 A doença holandesa é a crônica sobre apreciação da taxa de câmbio de um país, causada pela 

exploração de recursos abundantes e baratos, cuja produção e exportação é compatível com uma taxa de 

câmbio claramente mais apreciada que a taxa de câmbio que torna competitivas internacionalmente as 

demais empresas de bens comercializáveis, que usam a tecnologia mais moderna existente no mundo. É 

um fenômeno estrutural que cria obstáculos à industrialização ou, se tiver sido neutralizada e o país se 

industrializou, mas, depois, deixou de sê-lo, provoca desindustrialização. (BRESSER-PEREIRA, 2004). 
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Como resultado, tem-se que, para esse grupo de estados, a produção de petróleo 

(ProdP), a exportação de petróleo (Xp) e a exportação de commodities (Xc) 

apresentaram valores positivos e significativos (com grau de significância a 5%). Ou 

seja, estas variáveis são determinantes do PIB per capita dos estados produtores de 

petróleo. Destaca-se ainda que, neste modelo, a variável ESPVID não apresentou 

resultados significativos. 

Ainda assim, levando em consideração apenas os estados produtores, as exportações de 

commodities (Xc) se demonstraram relativamente mais importantes que as exportações 

de petróleo (Xp), visto que o aumento marginal de um ponto percentual nas exportações 

de petróleo elevariam o PIB per capita dos estados produtores em 0,0234%, enquanto 

que o mesmo aumento nas exportações de petróleo elevaria o PIB per capita dos estados 

em 0,0013%, em termos marginais. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Como conclusão deste capítulo, observa-se que, a partir de uma análise mais isolada 

(levando-se em consideração apenas as variáveis tradicionais apontadas pela teoria 

como fundamentais no crescimento econômico – KH, K e ESPVID – e o acréscimo 

isolado das variáveis objeto de análise), tem-se que a especialização setorial na 

atividade petrolífera não responde significativamente ao crescimento do PIB per capita, 

as exportações de petróleo respondem positiva e significativamente e a produção de 

petróleo responde negativa e significativamente à variável dependente. 

Uma possível explicação para o fato do QL não ter sido considerada variável 

significante na estimação do modelo pode se encontrar na dinâmica peculiar de 

migração do emprego formal deste setor, visto que tal indicador é calculado a partir dos 

dados de emprego. 

Quando se analisam todas as variáveis no mesmo modelo, incluindo as exportações de 

commodities (exceto petróleo) e incluindo uma dummy nos estados produtores, tem-se 

que a produção e exportação de petróleo não são significativas e a exportação de 

commodities, exceto petróleo, responde positiva e significativamente ao PIB per capita 

dos estados brasileiros. Além disto, a dummy dos estados produtores de petróleo revela 

que estes apresentam crescimento menor que o dos estados não produtores. 
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Esta estimação sugere, assim, uma discussão acerca da importância relativa das 

exportações de petróleo frente às exportações das demais commodities no Brasil. Pode-

se constatar também que, embora haja crescimento, os estados produtores de petróleo 

apresentam crescimento aproximadamente de 33% menor que os estados não 

produtores. 

Por fim, considerando apenas os estados produtores, a produção e a exportação de 

petróleo e a exportação de commodities (exceto petróleo) apresentam resultados 

significativos e positivos na determinação do PIB per capita, demonstrando que as 

exportações de petróleo, embora não significativa para todos os estados, é importante 

para os que o exportam. 
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CONCLUSÕES 

O principal objetivo desta dissertação foi avaliar os impactos do ciclo de commodities 

no crescimento econômico dos estados brasileiros dependentes da indústria extrativa de 

petróleo e gás. Em outras palavras, buscou-se responder as seguintes perguntas de 

pesquisa realizadas na introdução deste trabalho: Será que o ciclo de commodities 

contribuiu para o crescimento dos estados produtores? Ou ainda, será que o fato de um 

estado ser especializado na indústria extrativa de petróleo favoreceu seu crescimento? 

A estrutura do problema de pesquisa se deu por meio de uma revisão da literatura sobre 

as possíveis consequências de uma região se especializar em bens primários, bem como 

a partir de teorias que relacionam o setor externo como um dos determinantes do 

crescimento econômico de um país ou região. Ora, se as relações externas são capazes 

de influenciar diretamente o crescimento econômico e se regiões especializadas no setor 

primário tendem a passar pela chamada deterioração dos termos de troca, como se 

comportariam regiões que possuem dependência externa e primária, diante de um 

consistente período de alta nos preços das commodities – o ciclo de commodities. 

Com o interesse de fundamentar teoricamente o problema de pesquisa, o Capítulo 1 

trouxe uma revisão da literatura baseada em duas categorias de análise principais – a 

saber, aspectos da economia regional e urbana e do crescimento econômico. Foram, 

então, expostas as principais teorias que objetivam explicar porque há concentração 

espacial e especialização regional das atividades produtivas e como isto pode causar 

influência direta sobre a economia de determinada região. Além disto, foram explanadas 

teorias que tratam dos determinantes do crescimento econômico, dando atenção especial 

às exportações. 

Para obter resultados consistentes que pudessem responder ao problema de pesquisa, 

alguns procedimentos metodológicos se fizeram necessários, os quais estão dispostos no 

Capítulo 2. Sendo assim, observaram-se, basicamente, os resultados i) do modelo 

insumo-produto e de índices associados, a fim de dimensionar os encadeamentos 

produtivos do segmento petrolífero; ii) do Quociente Locacional, no intuito de detectar 

o grau de especialização do setor petrolífero nos estado brasileiros; e iii) de um modelo 

econométrico de dados em painel, buscando entender se a produção de petróleo, a 

especialização setorial no referido segmento e as exportações de petróleo causam 

impactos positivos e significantes no PIB per capita dos estados. 
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Como metodologia de pesquisa, optou-se, também, por responder aos objetivos 

definidos sob duas abordagens de análise: setorial e regional. A abordagem setorial, 

exposta no capítulo 3, buscou observar os aspectos mais relevantes da atividade 

extrativa de petróleo e gás, trazendo a evolução do perfil do segmento, a análise dos 

encadeamentos produtivos e dos níveis de concentração espacial e especialização 

regional, ao longo do período compreendido entre os anos de 2000 e 2015. 

Como principais resultados, observou-se a crescente importância da produção brasileira 

de petróleo no mundo, mas, ainda assim, os dados indicaram que este setor não possui 

autossuficiência produtiva, visto que depende da importação do bem. Observou-se, 

também a evolução do perfil do emprego formal do setor petrolífero, que, atualmente, 

pode ser caracterizado por possuir trabalhadores com considerável grau de qualificação 

e detentores, em sua maioria, de elevadas remunerações. 

No que se refere ao encadeamento produtivo, verificou-se que o setor extrativo de 

petróleo serve de insumo, principalmente, para o segmento de refino de petróleo e 

coquerias (84%) e seus principais insumos estão vinculados a atividades relacionadas 

com os meios de produção e atividades jurídicas e de planejamento e, por isso, sua 

estrutura de custos esta baseada nas despesas com os custos de fatores (66%). 

A partir da observação do Índice Hirschman-Rasmussen, observou-se que, embora a 

atividade extrativa de petróleo não se configure como um dos setores chave da 

economia, esta possui fortes índices de ligações para frente (FL de 1,74), reforçando a 

ideia de que este segmento serve, principalmente, de insumo para produção de outros 

bens e não para consumo final. 

No que se refere à concentração espacial, detectou-se que há grande nível de 

concentração da produção, sobretudo no estado do Rio de Janeiro (detentor de 67,7% da 

produção total de petróleo do país, em 2015), porém com ínfima tendência de 

desconcentração, ao longo do período analisado. A concentração regional sob a ótica do 

emprego também segue os mesmos padrões. 

Observou-se, ainda, que os estados do Rio Grande do Norte, Rio de Janeiro e Sergipe 

possuem um elevado grau de especialização no setor petrolífero e que tal especialização 

foi intensificada ao longo do período analisado, demonstrada por meio do aumento dos 
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valores do QL para esses estados. Ademais, os estados do Amazonas, Bahia e Espírito 

Santo possuem fortes indícios de especialização setorial no referido segmento. 

Por fim, o capítulo 4 trouxe as respostas referentes a influencia do setor externo e da 

especialização setorial na determinação do crescimento per capita dos estados 

brasileiros, dando um olhar especial aos estados produtores e, por isso, dependentes da 

atividade extrativa de petróleo e gás. 

Os resultados apontaram não haver relação significativa entre a especialização de 

petróleo e o PIB per capita dos estados brasileiros. Há, porém, indícios de que a peculiar 

dinâmica do emprego petrolífero possa ter tornado esta variável insignificantes na 

estimação do modelo. 

Observou-se, ainda, que a produção e exportação de petróleo só tem importância 

significativa para os estados produtores e que estes (os estados produtores) possuem um 

crescimento per capita aproximadamente 33% menor que o dos estados não produtores. 

Por outro lado, as exportações de commodities, exceto o petróleo, demonstraram-se 

significativas para todos os estados brasileiros, dando, assim, suporte para o início de 

uma discussão que observe a importância relativa do segmento de petróleo frente a 

outros segmentos relacionados com outras commodities. 
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Anexo 1: Matriz de Insumo-Produto – relações de compra e venda do setor extrativo de 

petróleo e gás. 

Segmentos Compra Venda 

Agricultura, inclusive o apoio à agricultura e a pós-colheita 3 7 

Pecuária, inclusive o apoio à pecuária 9 6 

Produção florestal; pesca e aquicultura 1 0 

Extração de carvão mineral e de minerais não-metálicos 248 2 

Extração de petróleo e gás, inclusive as atividades de apoio 6.380 6.380 

Extração de minério de ferro, inclusive beneficiamentos e a aglomeração 0 146 

Extração de minerais metálicos não-ferrosos, inclusive beneficiamentos 22 28 

Abate e produtos de carne, inclusive os produtos do laticínio e da pesca 4 68 

Fabricação e refino de açúcar 127 0 

Outros produtos alimentares 34 653 

Fabricação de bebidas 7 138 

Fabricação de produtos do fumo 0 0 

Fabricação de produtos têxteis 49 143 

Confecção de artefatos do vestuário e acessórios 53 1 

Fabricação de calçados e de artefatos de couro 4 1 

Fabricação de produtos da madeira 2 37 

Fabricação de celulose, papel e produtos de papel 33 625 

Impressão e reprodução de gravações 5 0 

Refino de petróleo e coquerias 744 122.101 

Fabricação de biocombustíveis 168 0 

Fabricação de químicos orgânicos e inorgânicos, resinas e elastômeros 1.408 1.537 

Fabricação de defensivos, desinfestantes, tintas e químicos diversos 177 85 

Fabricação de produtos de limpeza, cosméticos/perfumaria e higiene pessoal 38 28 

Fabricação de produtos farmoquímicos e farmacêuticos 97 31 

Fabricação de produtos de borracha e de material plástico 124 106 

Fabricação de produtos de minerais não-metálicos 123 613 

Produção de ferro-gusa/ferroligas, siderurgia e tubos de aço sem costura 1.614 332 

Metalurgia de metais não-ferosos e a fundição de metais 33 302 

Fabricação de produtos de metal, exceto máquinas e equipamentos 733 383 

Fabricação de equipamentos de informática, produtos eletrônicos e ópticos 132 1 

Fabricação de máquinas e equipamentos elétricos 118 31 

Fabricação de máquinas e equipamentos mecânicos 1.993 197 

Fabricação de automóveis, caminhões e ônibus, exceto peças 7 121 

Fabricação de peças e acessórios para veículos automotores 63 185 

Fabricação de outros equipamentos de transporte, exceto veículos 

automotores 19 8 

Fabricação de móveis e de produtos de indústrias diversas 36 1 

Manutenção, reparação e instalação de máquinas e equipamentos 1.565 72 

Energia elétrica, gás natural e outras utilidades 117 9.869 

Água, esgoto e gestão de resíduos 27 261 
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Continuação do Anexo 1. 

Construção 1.904 751 

Comércio e reparação de veículos automotores e motocicletas 124 10 

Comércio por atacado e a varejo, exceto veículos automotores 2.247 92 

Transporte terrestre 4.291 42 

Transporte aquaviário 3.504 2 

Transporte aéreo 999 0 

Armazenamento, atividades auxiliares dos transportes e correio 3.336 27 

Alojamento 95 2 

Alimentação 148 19 

Edição e edição integrada à impressão 1 1 

Atividades de televisão, rádio, cinema e  gravação/edição de som e 

imagem 0 1 

Telecomunicações 390 73 

Desenvolvimento de sistemas e outros serviços de informação 39 2 

Intermediação financeira, seguros e previdência complementar 3.372 9 

Atividades imobiliárias 135 3 

Atividades jurídicas, contábeis, consultoria e sedes de empresas  6.448 8 

Serviços de arquitetura, engenharia, testes/análises técnicas e P & D 1.687 63 

Outras atividades profissionais, científicas e técnicas 246 2 

Aluguéis não-imobiliários e gestão de ativos de propriedade intelectual 4.359 3 

Outras atividades administrativas e serviços complementares 384 17 

Atividades de vigilância, segurança e investigação 64 0 

Administração pública, defesa e seguridade social 401 498 

Educação pública 12 2 

Educação privada 30 7 

Saúde pública 0 2 

Saúde privada 1 3 

Atividades artísticas, criativas e de espetáculos 7 7 

Organizações associativas e outros serviços pessoais 251 12 

Serviços domésticos 0 0 

Fonte: Elaboração própria, a partir do NEREUS. 
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Anexo 2: Evolução do QL dos estado brasileiros. 

Estado 2000 2010 2015 

Acre 0,00 0,00 0,00 

Alagoas 0,30 0,35 0,88 

Amapá 0,00 0,00 0,00 

Amazonas 1,35 2,09 1,48 

Bahia 2,49 1,43 1,99 

Ceará 0,75 0,12 0,12 

Distrito Federal 0,00 0,00 0,00 

Espírito Santo 2,67 2,89 2,80 

Goiás 0,37 0,00 0,00 

Maranhão 1,25 0,13 0,14 

Mato Grosso 0,04 0,00 0,08 

Mato Grosso do Sul 0,02 0,01 0,00 

Minas Gerais 0,43 0,02 0,01 

Pará 0,10 0,04 0,03 

Paraíba 0,04 0,04 0,00 

Paraná 0,37 0,34 0,00 

Pernambuco 0,25 0,01 0,06 

Piauí 0,00 0,00 0,01 

Rio de Janeiro 4,68 6,87 7,02 

Rio Grande do Norte 7,83 4,79 5,35 

Rio Grande do Sul 0,03 0,01 0,01 

Rondônia 0,00 0,00 0,00 

Roraima 0,00 0,00 0,00 

Santa Catarina 0,97 0,11 0,07 

São Paulo 0,10 0,16 0,15 

Sergipe 6,37 7,24 5,43 

Tocantins 0,00 0,11 0,00 

Fonte: Elaboração própria, a partir do RAIS. 

 

 

 

 


