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RESUMO 

 

O desencadeamento do crescimento econômico em uma região é capaz de gerar diversos 

benefícios, tanto econômicos quanto sociais. Por esse motivo este tema tem sido abordado 

com frequência na teoria econômica. E levando em consideração a importância deste assunto, 

este trabalho buscou examinar o efeito que o crescimento de Campos dos Goytacazes, teve 

sobre os municípios de Cardoso Moreira, Conceição de Macabu, Macaé, Quissamã, São 

Fidélis, São Francisco de Itabapoana e São João da Barra, situados na região Norte 

Fluminense do estado do Rio de Janeiro. Também procurou-se investigar a influência que os 

gastos públicos municipais com educação, saúde e investimentos públicos tiveram sobre o 

crescimento dos próprios municípios. Como metodologia foi utilizada a análise exploratória 

dos dados e o modelo econométrico de dados em painel para o período de 2004 a 2013. Os 

resultados obtidos demonstraram que a expansão econômica de Campos dos Goytacazes 

exerceu uma influência positiva sobre o crescimento dos municípios do Norte Fluminense. 

Também foram significativos para explicar o crescimento desses municípios seus gastos com 

educação, saúde e investimento público no período analisado. Baseando-se nas teorias de 

crescimento econômico formuladas por François Perroux, Gunnar Myrdal e Albert 

Hirschman concluiu-se que o crescimento econômico de Campos dos Goytacazes favoreceu, 

por meio da geração de efeitos positivos, o crescimento econômico dos demais municípios. 

Constatou-se também que as contas públicas dos municípios foram produtivas, gerando 

externalidades que afetaram de maneira benéfica o crescimento econômico desses 

municípios. Assim para que os efeitos desencadeados, que acentuaram o crescimento dos 

municípios do Norte Fluminense permaneçam, é preciso que haja um planejamento tanto do 

nível dos gastos públicos como também dos fatores benéficos que foram obtidos nesses 

municípios a partir da expansão de Campos dos Goytacazes, levando em consideração as 

características próprias de cada município.  

Palavras-chave: economia regional, Campos dos Goytacazes, Norte Fluminense. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

The triggering of economic growth in a region is capable of generating several benefits, both 

economic and social. For this reason, this theme has been frequently addressed in economic 

theory. And taking into account the importance of this subject, this work seeks to examine 

the effect that the growth of Campos dos Goytacazes, had on the municipalities of Cardoso 

Moreira, Conceição de Macabu, Macaé, Quissamã, São Fidélis, São Francisco de Itabapoana 

and São João da Barra, located in the Northern Region of Rio de Janeiro. It also investigated 

the influence that municipal spending on education, health and public investments had on the 

growth of the municipalities themselves. As methodology analysis were used exploratory 

data and econometric model of panel data for the period 2004-2013 The results showed that 

the economic expansion of Campos dos Goytacazes had a positive influence on the growth 

of the municipalities of northern Rio de Janeiro. Also significant to explain the growth of 

these municipalities were spending on education, health and public investment in the period 

analyzed. Based on the theories divergent economic growth formulated by François Perroux, 

Gunnar Myrdal and Albert Hirschman concluded that the economic growth of Campos dos 

Goytacazes favored and intensified, by generating positive effects, the economic growth of 

other municipalities. It was also found that the public accounts of the municipalities were 

considered productive, generating externalities that affect in a beneficial way the economic 

growth of these municipalities. Thus, for the triggered effects that led to the growth of the 

municipalities in northern Rio de Janeiro intensify, it is necessary that there is planning both 

the level of public spending and also the beneficial factors that have triggered in these 

municipalities from the expansion of Campos dos Goytacazes, taking into account the 

characteristics of each municipality.  

 

Keywords: regional economy, Campos dos Goytacazes, North of Rio 
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1 INTRODUÇÃO 

Após a Segunda Guerra Mundial, a preocupação com o crescimento econômico de 

uma nação começou a ser visto como um dos principais pontos de concentração das políticas 

econômicas. Jones (1975) destaca que o sentimento e consciência da sociedade em geral 

sobre o crescimento era tão grande que além de ser considerado a única saída para solucionar 

outros problemas, como a pobreza, passou também a ser comum os formuladores de políticas 

compararem as taxas de crescimento, por meio do Produto Interno Bruto (PIB), de um país 

com outro. Portanto, a expansão do produto era vista como um sinal de força e isso era válido 

tanto para os países desenvolvidos, como para os em processo de desenvolvimento.  

Essa visão ganhou preponderância com as preocupações causadas pelas sucessivas 

crises econômicas, principalmente a de 1929, evidenciando que as forças de mercados 

sozinhas não poderiam sustentar o crescimento econômico. Com isso, surgiram diversos 

trabalhos com o intuito de analisar os fatores que determinam o crescimento econômico e 

quais são capazes de sustentá-lo. Entre esses trabalhos é possível citar o de Harrod e Domar, 

com as influências dos fatores de produção, Robert Solow com o progresso técnico, Lucas 

com o capital humano e os investimentos presentes nos modelos keynesianos. 

Somando-se a importância das instituições no crescimento econômico e baseando-se 

na literatura econômica, autores como John M. Keynes, por meio da Teoria Geral ressaltaram 

a importância da atuação do estado como indutor do processo de crescimento econômico de 

um país, principalmente em situações de crise econômica. Também os autores 

desenvolvimentistas, de acordo com Fonseca (2015), mesmo partindo de diferentes hipóteses 

e bases empíricas, se dirigiram para um ponto em comum, em que por meio do crescimento 

econômico, principalmente iniciado pela base produtiva industrial, motivado e planejado 

pelo estado, é que se poderia viabilizar o desenvolvimento econômico.  Sendo assim, era 

visto uma busca por estratégias capazes de conduzir um crescimento repentino e sustentável.  

Quando se trata de crescimento econômico não se pode deixar de citar sobre o 

desenvolvimento econômico que apesar de se darem de formas diferentes, ambos estão 

relacionados, pois acredita-se que o crescimento econômico impulsiona o desenvolvimento. 

Porém, vale ressaltar que o foco deste trabalho está na análise do crescimento econômico. 

Este pode ser verificado mediante ao Produto Interno Bruto, que segundo Peçanha 

(2013) é considerado como um indicador de potencialidade de geração de riqueza de um país, 

e em uma visão regional, de um município. Considerando essa afirmação, o município de 

Campos dos Goytacazes nos anos analisados possuía destaque nesse quesito. Em 2005, o 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística elegeu este município como o detentor do 13º 
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maior PIB municipal do país. Em 2008, Campos dos Goytacazes ocupava a 14º posição entre 

os municípios mais rico do Brasil e o 3º lugar de maior participação na produção estadual, 

contribuindo com 5,5% (TCE-RJ, 2008). Já no ano de 2011, Campos dos Goytacazes 

contribuiu com exatos 65,2% do PIB do Norte Fluminense (SEBRAE, 2011). É valido 

ressaltar que no período em questão este município possuía uma grande influência do 

pagamento de royalties1, assim como os municípios de São João da Barra e Macaé, que 

impactava de maneira significativa o PIB municipal.   

Assim, é possível afirmar que nos anos analisados Campos dos Goytacazes dispunha 

de uma condição “propícia à atração de empresas que atraem mais negócios” (PEÇANHA, 

2013. p.44) se destacando dentre os outros municípios da região, devido a esses altos repasses 

das receitas oriundas da extração de petróleo na Bacia de Campos2. Logo, fomentando outras 

atividades econômicas como comércio varejista, imobiliário, construção civil e de serviços, 

sendo considerado um período de ouro para a região do Norte Fluminense como um todo.  

No entanto, mesmo com a obtenção dessas rendas acima da média, não foram 

encontrados vestígios de uma política que levasse essa região para um crescimento 

econômico sustentável de médio e longo prazo.  

Por esses fatos este trabalho analisou se houve uma influência positiva do município 

de Campos dos Goytacazes no crescimento econômico dos municípios do Norte Fluminense, 

a saber: Cardoso Moreira, Conceição de Macabu, Macaé, Quissamã, São Fidélis, São 

Francisco de Itabapoana e São João da Barra. Levando em consideração certos teóricos que 

apontam que o crescimento de uma região pode influenciar, positivamente ou negativamente, 

o crescimento de outras regiões vizinhas (HIRSCHMAN, 1977; MYRDAL, 1957; 

PERROUX, 1967).   

Outro fator importante para este trabalho foram os impactos que os gastos públicos 

com saúde, educação e investimento em obras e infraestrutura, amortização de dívidas, 

aplicações diretas, indenizações, equipamentos e materiais permanentes tiveram sobre o 

crescimento dos próprios municípios. Esses gastos, intitulados produtivos, podem 

impulsionar o crescimento econômico (BARRO, 1990; ASCAHUER, 1989), além de possuir 

fatores que o sustente a longo prazo, pois um investimento inicial em educação, por exemplo, 

 
1 Entende – se royalties derivados da extração de petróleo, como uma compensação paga, neste caso 

ao governo, pela utilização deste recurso. 
2  A Bacia de Campos está situada na região centro-norte do estado do Rio de Janeiro chegando até ao 

sul do estado do Espirito Santo, sendo responsável por 80% da produção de petróleo e gás do Brasil (PEA-BC). 

As operações realizadas na Bacia de Campos são relacionadas com a exploração e produção de petróleo 

efetuadas nas costas marítimas e de alto mar (IPEA, 2013).  
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eleva a qualidade da mão de obra local ou capital humano, que no longo prazo leva a 

aumentos do produto per capita.  

Assim, no contexto exposto, o trabalho é justificado, pois por meio dos resultados 

obtidos e somando-se ao fato de que o município de Campos dos Goytacazes pôde interferir 

no crescimento dos municípios, é possível elaborar políticas em conjunto com os demais 

municípios que visem um crescimento sustentável da região, facilitando acordos e incentivos 

comerciais, por exemplo. E juntamente com o conhecimento do impacto que os principais 

gastos governamentais tiveram sobre o crescimento, pode-se realizar alocações mais 

eficiente dos recursos que a longo prazo continuarão contribuindo positivamente para o 

crescimento do município e para região Norte Fluminense, possibilitando a esses municípios 

uma diversificação dos bens e serviços produzidos, diminuindo a dependência de recursos 

externos e elevando a possibilidade de um padrão de vida social e econômico melhor para 

seus cidadãos.  

1.1 Hipótese 

O crescimento econômico de Campos dos Goytacazes nos últimos anos, teve um 

efeito positivo no crescimento dos demais municípios da região Norte Fluminense.  

 

1.2 Objetivos 

1.2.1 Objetivo Geral 

Analisar o efeito que o crescimento do município de Campos dos Goytacazes teve 

sobre o crescimento dos municípios situados no Norte Fluminense: Cardoso Moreira, 

Conceição de Macabu, Macaé, Quissamã, São Fidélis, São Francisco de Itabapoana e São 

João da Barra e o impacto das contas públicas de saúde, educação e investimento público no 

crescimento econômico desses municípios, no período de 2004 a 2013.  

1.2.1 Objetivo Específico 

Os objetivos deste trabalho consistem em: 

• Analisar se as despesas públicas com saúde, educação e investimento público 

impactaram o crescimento econômico dos municípios do Norte Fluminense; 
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● Verificar se o crescimento de Campos dos Goytacazes teve alguma 

influência, por meio do PIB per capita, sobre os municípios do Norte 

Fluminense. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

Esta seção tem como objetivo apresentar as principais teorias que abordam sobre o 

crescimento econômico heterogêneo. Com o intuito de auxiliar nas análises que são feitas 

posteriormente sobre o crescimento econômico de Campos dos Goytacazes e sua possível 

influência sobre as demais regiões. 

2.1 Gunnar Myrdal e o Processo de Causação Circular e Acumulativa  

Myrdal (1962) estabelece que além das diferenças de crescimento entre os países 

existe também uma diferença entre as regiões de um mesmo país. Myrdal (1962) afirmou que 

o crescimento econômico tende a ser desigual e concentrado na região onde se originou, 

ampliando as disparidades inter-regionais. O autor relatou que quando o processo de 

desenvolvimento é desencadeado em uma região, por meio de um fator externo, como por 

exemplo a implementação de uma nova indústria, há economias externas e internas, que 

consistem em ganhos de produtividade que dependem do desenvolvimento e/ou dos recursos 

utilizados pela indústria (MARSHALL, 1996), e tendem a dar sustentação para o crescimento 

econômico e prejudicando ou favorecendo o mesmo nas demais regiões.  

Assim em sua análise Myrdal (1962), utilizou tanto os fatores econômicos quanto os 

não econômicos como necessários para a analisar e explicar o processo econômico. A partir 

disso, foi elaborado a teoria de Causação Circular Cumulativa, com o intuito de descrever o 

processo do sistema econômico, o qual sozinho não tende ao equilíbrio e a estabilidade.  

Logo, o objetivo da teoria exposta foi “analisar as inter-relações causais de um 

sistema social enquanto o mesmo se movimenta sobre a influência de questões exógenas.” 

(MYRDAL, 1957 apud LIMA; SIMÕES, 2010, p.9). Podendo essa ser considerada, por 

exemplo como, a diminuição da tributação governamental que levando a região a possuir um 

atrativo maior para os negócios e financiamentos, trazendo mais renda e produção para a 

mesma (MYRDAL, 1962, p.42). De modo geral, as questões exógenas podem ser entendidas 

como qualquer fator, econômico ou não, que ao ser instalado na região leva a mesma a 

significativas modificações. O processo de Causação Circular Cumulativa pode ser utilizado 

para explicar diversas situações, tanto econômicas quanto sociais. Sendo assim, quanto mais 

se sabe sobre como esses fatores foram desencadeados e o que os influenciam, maior será a 

probabilidade de que as políticas públicas adotadas tenham seus efeitos maximizados.  

A visão de Myrdal era que o processo de crescimento econômico sofre uma tendência 

de concentração espacial da produção e das atividades econômicas, e, também das atividades 
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sociais e culturais. Assim é justificado a intervenção do governo visto que as forças de 

mercado levam a acentuação das desigualdades e não a sua superação. 

Dentro da dinâmica de expansão de uma região, existe uma propagação de efeitos 

para as outras regiões. Myrdal (1962) separou esses efeitos em como sendo backwash effects 

(efeitos regressivos) e os spread effects (efeitos propulsores). Estes últimos são reconhecidos 

como os efeitos positivos que o crescimento de uma região gera nas demais, se apresentando 

como os benefícios econômicos e sociais que são adquiridos pelas regiões estagnadas. 

Exemplo desses são o “fornecimento de bens de consumo e/ou matérias primas” e os 

“transbordamentos de novas tecnologias” (MYRDAL, 1957 apud LIMA; SIMÕES, 2010, 

p.10) geradas pela região em expansão. Os efeitos propulsores podem ocorrer por meio da 

ampliação da demanda, podendo manifestar-se em localidades mais distantes do centro. 

Persistindo esse tipo de efeito, ele é capaz de tornar essa região fornecedora em uma nova 

região em crescimento, aumentando o nível de contratação de mão de obra e de consumo. 

Também é possível relacionar os efeitos propulsores com os benefícios gerados pelo 

progresso técnico do centro econômico.  

Já os efeitos regressivos são os efeitos negativos que intensificam as disparidades 

entre as regiões, sendo compreendidos como todas as condições geradas nas regiões 

estagnadas que produzam benefícios, econômicos ou sociais, apenas para a região em 

expansão. Myrdal (1962) aborda três exemplos desse tipo de efeitos, o primeiro é a migração 

seletiva, em que a mão de obra mais qualificada e jovem das outras regiões tendem a ir ao 

encontro da região em expansão, em busca de melhores condições de trabalho e maiores 

salários, deixando as demais regiões com dificuldade de elevar a sua produção local, por 

exemplo.      

Outro efeito que o autor discorre é sobre a fuga dos fluxos de capitais em prol das 

regiões em expansão, onde “a remuneração do capital é alta e segura” (MYRDAL, 1962, 

p.45) e com isso ocorre, na região estagnada uma diminuição na demanda, devido à queda 

do nível de investimento, que diminui a renda da população ocasionando uma nova queda na 

demanda e assim por diante.  

O autor também advogou sobre o livre comércio a favor das regiões em crescimento 

econômico, pois como a região está em expansão a possibilidade dessa de atrair mais 

indústrias, ampliando os serviços e comércios oferecidos é maior. Levando cada vez mais ao 

seu aperfeiçoamento, enquanto as demais regiões continuam predominantemente agrícolas.  
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Além desses fatores apresentados também pode haver um choque na qualidade do 

sistema de infraestrutura urbana, saúde e educação. Por meio desses efeitos é que se 

desenvolve o processo cumulativo.  

Assim, essas regiões favorecidas começam a ganhar vantagens comparativas à 

medida que as atividades econômicas se concentram nela. Essa circunstância associada ao 

fator que desencadeou o crescimento da localidade leva a aumento da atração dessa região 

que faz com que se tenha crescentes economias de escalas externas e internas, que se 

intensificam, levando cada vez mais a concentração econômica na região.  

Lima e Simões (2010) afirmaram que o problema das desigualdades regionais está 

relacionado com as “taxas de progresso entre as regiões”3 (LIMA; SIMÕES, 2010, p.10). 

Deste modo, o que faz uma região neutralizar os efeitos regressivos tem a ver com a sua taxa 

de desenvolvimento, pois se a mesma for baixa os efeitos propulsores não possuem forças 

suficientes para ultrapassar os efeitos de polarização. Por meio desse fato o autor enfatiza a 

necessidade da intervenção do governo com políticas que estimulem os efeitos propulsores 

entre as regiões, por meio de melhorias na infraestrutura urbana, nos sistemas de saúde e 

educação, além do fomento de novas regiões industriais e agrícolas a fim de elevar a 

produtividade e capacidade de importação de bens de capital. Os resultados desse tipo de 

política deve ser um aumento no nível de renda e produção da região.  

2.2 François Perroux e a Teoria dos Polos de Crescimento 

Antes da formulação dos polos de crescimento, Perroux (1967 apud LIMA; SIMÕES, 

2010) se dedica a definir a noção de espaço utilizada nas análises econômicas. O autor define 

tal espaço como sendo abstrato, onde existiam "tantos espaços econômicos quantos fossem 

os fenômenos econômicos estudados" (PERROUX, 1967 apud LIMA; SIMÕES, 2010, p.6) 

abandonando, dessa forma, a ideia de espaço euclidiano antes utilizada. Sendo assim, a 

definição de espaço utilizada é mais complexa onde “o espaço da economia nacional não é o 

território da nação, mas o domínio abrangido pelos planos econômicos do governo e dos 

indivíduos” (PERROUX, 1967, p.158 apud LIMA; SIMÕES, 2010, p.6). 

Logo pressupõe o crescimento econômico como um processo que se inicia em polos 

ou pontos específicos e que não é transmitido na mesma intensidade para todas as regiões, 

possuindo efeitos diferentes em cada uma delas. Pois, está diretamente relacionado com a 

 
3 Entende-se taxas de progresso como o nível de crescimento já estabelecido em cada região.  
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composição da economia nacional, onde há criação e fim de indústrias, que também possuem 

taxas de crescimentos instáveis. Em outras palavras, é entendido que o crescimento é 

irregular e desequilibrado, indo assim contra a hipótese do pensamento dos economistas 

clássicos e neoclássicos. 

Lima (2003) abordou sobre a necessidade de distinguir a ideia de polos de 

crescimento formulada por Perroux, que está ligado à expansão e crescimento constante da 

atividade industrial e polos de desenvolvimento em que a expansão da indústria só ocorre se 

houver condições especiais. Neste trabalho foi levado em consideração apenas os polos de 

crescimento. Dessa maneira é válido ressaltar que o conceito de polo de crescimento pode 

ser compreendido como “um conjunto de unidades motrizes que criam efeitos de 

encadeamento sobre outros conjuntos definidos no espaço econômico e geográfico e ainda 

como uma unidade motriz num determinado meio” (PERROX, 1967 apud JESUS; 

SPINOLA, 2005, p.940). Ou seja, entende-se o polo de crescimento como sendo um espaço 

onde há um conjunto de indústrias que são capazes de fomentar economicamente a região 

onde estão inseridas. 

Há três definições que são fundamentais para a teoria: a primeira é o de indústrias 

motrizes, que possuem períodos com taxas de crescimentos maiores que as demais indústrias 

no âmbito regional. Essas indústrias motrizes têm como característica o fato de intensificarem 

a oferta e demanda de outras indústrias a partir do aumento da sua própria produção, 

induzindo a criação dos polos de crescimento, e por consequência, desencadeando o 

crescimento econômico. 

O outro conceito é o de indústria movida, que é aquela afetada pela indústria motriz. 

Essas indústrias evidenciam uma inter-relação por meio dos seus preços e tecnologia, 

caracterizando benefícios de economias externas. E por fim, a ideia de indústria-chave, que 

possui como característica o “crescimento das vendas de outros produtos superior ao 

crescimento de suas próprias vendas” (SILVA, 2004, p.64). Funciona como uma indústria de 

proporção nacional, capaz de induzir e intensificar a produção de uma maneira global.  

Para a análise do complexo de indústrias, foi formulado os conceitos de indústria 

motriz e indústria-chave, já explicadas anteriormente, e de regime não concorrencial do 

complexo e da concentração territorial do complexo, em que na primeira há um aumento de 

produtividade das empresas e sua acumulação de capital, por meio de forças oligopolistas. Já 

a segunda definição, está relacionada com os efeitos que são provocados nas atividades 

econômicas locais por estarem nas imediações do complexo.  
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Perroux (1967 apud WILTIGEN, 1991) presumiu a existência de “mecanismos de 

difusão de crescimento, inerentes ao próprio mercado, que provocam a expansão dos 

benefícios do crescimento” (PERROUX, 1967 apud WILTGEN, 1991, p. 533). A partir dessa 

afirmativa, é possível aludir sobre quatro maneiras de polarização que podem ocorrer por 

meio das indústrias motrizes, são elas: a polarização técnica, constituindo-se dos efeitos 

provenientes da inter-relação entre indústrias motrizes e as demais; a polarização econômica, 

que se dá por meio do aumento de renda e do nível de emprego; a polarização psicológica, 

está associada ao otimismo dos agentes, que os leva a aumentar os seus investimentos. E por 

fim, a polarização geográfica, que trata dos impactos sofridos no meio urbano, relacionado a 

implementação de uma indústria motriz, aumentando a qualidade dos serviços públicos de 

tal localidade, criando economias externas e de aglomeração.  

Trazendo a teoria de Perroux (1967 apud LIMA; SIMÕES,2010) para um cenário 

nacional, afirmam que,  

“[...] apresenta-se como uma combinação de conjuntos relativamente 

ativos (indústrias motrizes, polos de indústria e de atividades 

geograficamente concentradas) e de conjuntos relativamente passivos 

(indústrias movidas, regiões dependentes dos polos geograficamente 

concentrados)” (LIMA; SIMÕES, 2010, p.7)  

em que o conjunto ativo é o que induz o crescimento no conjunto passivo.  

Assim, pode haver atritos entre os espaços econômicos que foram gerados pelos polos 

e os que estão organizados politicamente ou que as políticas econômicas não sejam eficientes, 

impedindo um alcance maior do desenvolvimento.  

Para que essas consequências não ocorram, Lima e Simões (2010) afirmaram que é 

preciso que o estado intervenha na formulação de políticas econômicas que visem o 

desenvolvimento tanto técnico quanto humano das regiões, além de estimular a cooperação 

entre as mesmas.  

2.3 Albert Hirschman e a Transmissão Inter-regional do Crescimento 

Hirschman (1977 apud LIMA; SIMÕES, 2009) abordam que enfatizou a 

interdependência entre os setores de uma economia, como fator de localização das firmas, 

que incorporam mecanismos de auto reforço dinâmicos e endógenos, que ocorrem por meio 

das economias externas da aglomeração. E também considerando a região como uma 

estrutura produtiva que possui interligações de origem comercial e tecnológica. E concluíram 

que o desenvolvimento se daria a partir do crescimento de setores líderes que seriam capazes 

de gerar movimentos de intensificação ou criação de demanda nos setores satélites, no 
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entanto, esse movimento é dado de forma desequilibrada e não homogênea. As economias 

externas que são criadas por um setor são usufruídas por outros setores que geram novas 

economias externas, sendo estas captadas por outras indústrias.  

Sendo assim, os desequilíbrios se mostram essenciais para o crescimento econômico, 

já que cada movimento é acarretado por um desequilíbrio anterior, que leva a um novo 

desequilíbrio necessitando de um novo movimento e assim por diante, podendo ser 

conceituado como investimento induzido. A maneira como um investimento conduz à 

criação de outro é dado pelas economias externas e também pela complementaridade entre 

os setores, sendo esses de grande importância para o desenvolvimento. 

Portanto o objetivo principal da teoria foi analisar o processo de desenvolvimento 

econômico de uma região e como o mesmo pode ser transmitido para as demais regiões, 

afirmando que o desenvolvimento é um processo dinâmico, porém que se dá de forma 

desigual e tende a se concentrar na região que se inicia. O que leva à necessidade de 

elaboração de políticas que tenham como estratégia descentralizar o desenvolvimento, 

irradiando-o para as outras regiões.  

Ademais, Hirschman (1977 apud LIMA; SIMÕES, 2010) estabeleceram que afirmou 

que quando o crescimento econômico de uma certa localidade é impulsionado, esse pode 

gerar movimentos favoráveis ou adversos sob as demais regiões. Esses movimentos 

desencadeados e transferidos para outras regiões podem ser os trickling-down ou os 

polarization effects. Esse último efeito pode ser definido como os efeitos negativos que a 

região em expansão induz nas regiões que não iniciaram o crescimento. E é visto como o que 

permanece dominante em regiões subdesenvolvidas, pois o crescimento de uma região leva 

ao aumento de competitividade e de seu poder de barganha com as demais regiões, além de 

realizar uma migração seletiva de mão de obra qualificada da região que está estagnada, 

dificultando seu crescimento.  

Já o efeito trickling-down é aquele favorável à região que não iniciou o crescimento, 

levando essa a ter benefícios devido ao crescimento de outra região, onde o investimento age 

tanto pela via da oferta quanto pela via da demanda, aumentando a capacidade produtiva. Um 

exemplo é o aumento das compras e dos investimentos da região sem crescimento inicial 

realizado pela região que está em crescimento, a intensidade desse efeito depende da 

complementaridade entre as regiões. Sendo essa alta, a região sem crescimento inicial terá 

ganhos de comércio e aumento de produtividade proporcionados pela região em crescimento.  
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Hirschman (1977 apud LIMA; SIMÕES, 2009) afirmam que acreditava na 

preponderância dos efeitos trickling-down, cabendo ao estado realizar políticas que visem 

contrabalançar os efeitos polarization desde o seu início, transferindo estímulos à região 

estagnada por meio da diminuição das taxas de impostos, afim de estimular o investimento. 

Ou por meio do investimento público, afim de incentivar os empreendedores dessa região.  

Por último, Rippel, Lima e Borges (2009) analisaram sobre os elementos que podem 

impulsionar o crescimento intersetorial, esses foram intitulados como backward and forward 

linkages (encadeamentos para trás e para frente) (HIRSCHMAN, p.31-79,1985 apud 

RIPPEL; LIMA; BORGES, p.6, 2009). Em termos gerais, Rippel (1995) esclarece que os 

encadeamentos para frente ocorrem quando um aumento na produção de certo fator leva a 

intensificação da produção de outros setores devido ao excesso de produto ofertado no setor 

inicial. Já os encadeamentos para trás acontecem devido ao crescimento individual de um 

setor, mediante investimentos novos ou ao aumento da utilização da capacidade produtiva já 

existente. Esse crescimento inicial conduz a um crescimento dos setores relacionados com 

aquele, principalmente por causa das pressões sobre a demanda. 

Em resumo, os autores vistos possuem diversos pontos em comum, como a 

afirmação da existência de disparidades entre as regiões, devido ao alto grau de 

heterogeneidade que faz com que os efeitos do crescimento econômico sejam diferentes em 

cada região e que o mesmo pode desencadear efeitos positivos ou negativos, sendo necessário 

a intervenção e apoio do governo, caracterizando esse como um agente de grande importância 

no processo de desenvolvimento regional. E dado as teorias expostas, é possível se analisar 

se o crescimento econômico de Campos dos Goytacazes e se o mesmo teve impactou 

positivamente o crescimento dos demais municípios da região Norte Fluminense, sendo esse 

o objetivo inicial deste trabalho.  
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3 REVISÃO DE LITERATURA  

Esta seção é dividida em duas subseções, a primeira destinada aos trabalhos que ao 

longo dos anos vem abordando o crescimento econômico regional e sua transmissão, com 

um debate voltado para questões sobre o subdesenvolvimento e seus mecanismos. A segunda 

parte desta seção é dedicada aos trabalhos que abordam os efeitos que as contas públicas 

podem ter no crescimento econômico de uma região.  

3.1 Crescimento Econômico Regional 

As teorias que foram desenvolvidas na década de 1950 e que já foram apresentadas 

anteriormente, tinham como base um fator, que é resultado de uma externalidade, e que auto 

reforça a situação econômica presente na região. É possível dizer que essas teorias são 

baseadas nos fatores de aglomeração keynesianos e marshallianos e trazem também uma 

dinâmica de disparidades entre regiões de um mesmo país ou nação. As pesquisas expostas 

a seguir utilizam como bases essas teorias, assim como o presente trabalho, evidenciando a 

importância do tema atualmente.   

Maranduba Júnior (2007) afirmou que após a Segunda Guerra Mundial, a teoria de 

Perroux (1967) se tornou famosa e foi utilizada nas políticas desenvolvimentistas de diversos 

países com o objetivo de superar os desequilíbrios regionais. No Brasil, a teoria foi 

implementada nos anos de 1960 e 1970, sendo difundida pelas forças de mercado e o apoio 

das políticas governamentais, onde acreditava-se que por meio de taxas de crescimento altas 

e crescentes de uma região seria possível disseminar esse crescimento até as regiões 

subdesenvolvidas. Outro fator importante é o de que as tecnologias geradas só possuem 

eficácia dentro da grande empresa, em indústria motrizes, e também era necessário que os 

agentes confiassem na capacidade do governo de gerar o desenvolvimento da região. 

Já os trabalhos de Rippel e Lima (2009) e de Ribeiro et al. (2013) mostraram de forma 

empírica que há indícios no Brasil de polos de crescimento, sendo algum desses a 

mesorregião Norte Central e Metropolitana da cidade Curitiba, vistos como um polo de 

crescimento mediante a contínua produção industrial-populacional. E o Complexo Industrial 

Portuário de Suape, situado em Pernambuco que juntamente com a Refinaria de Abreu Lima, 

considerada como uma indústria motriz, tem modificado a estrutura econômica da cidade de 

Pernambuco, atraindo novos investimentos e aumentos no nível de produção estadual e da 

renda nacional.  
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Também no estudo de Marchioro, Gubert e Gubert (2014) consideraram a Zona 

Franca de Manaus como um polo de crescimento para a região onde foi implementada. 

Chegando à conclusão de que a implantação desta Zona tem trazido efeitos positivos para o 

crescimento dessa região, com geração de empregos e preservação dos recursos naturais.  

Todos os exemplos citados de polos de crescimento possuem como característica 

comum o poder de influenciar a região de maneira assimétrica e irreversível, alguns dos 

possíveis efeitos podem ser vistos por meio da melhoria do transporte, aumentando o fluxo 

de serviços e de capitais e também mediante a demanda, em que com a introdução de uma 

indústria motriz gera uma modificação da estrutura da população local com aumentos na 

renda e no bem-estar geral (RIPPEL; LIMA, 2009), todos esses efeitos contribuem para um 

crescimento econômico de longo prazo.   

Rippel, Lima e Borges (2007) afirmam que Hirschaman buscou identificar os 

mecanismos que induzem o crescimento econômico e que são capazes de colocar em 

movimento quantidades significativas dos recursos que o intensifiquem.  

Apoiado nessa afirmação, Chagas e Toneto Júnior. (2003) tinham como objetivo 

analisar o crescimento econômico no período de 1980 a 1991 dos municípios brasileiros, 

concluindo que a convergência condicional da renda per capita dos municípios é influenciada 

pela especialização da produção econômica, fatores regional e infraestrutura, além de capital 

humano e riqueza. 

Também o trabalho de Maranduba Júnior (2007), que abordou sobre o impacto das 

políticas regionais na diminuição das desigualdades e crescimento do PIB per capita dos 

municípios mineiros. Pelo modelo de dados em painel com dependência espacial e análise 

exploratória de dados espaciais, concluiu-se que o estado de Minas Gerais possui uma alta 

heterogeneidade entre os municípios e que existe uma convergência do PIB per capita, porém 

muito lenta mostrando que as políticas implementadas não foram eficientes e que indústria, 

mercado local, mão de obra das localidades próximas e carga de tributos influenciaram 

positivamente o crescimento do PIB per capita e na diminuição das desigualdades regionais.  

Soma-se também o estudo feito por Ribeiro (2010) que verificou a existência de 

convergência da renda per capita local nos municípios brasileiros no período de 1999 a 2005 

e avaliou se o processo de crescimento econômico sofreu influência dos royalties do petróleo, 

tributação e despesas dos municípios. Como metodologia, utilizou-se uma adaptação dos 

modelos econométricos-espaciais locais nas Regressões Ponderadas Geograficamente 

(RPG), pois esses modelos trazem a possibilidade de incorporar elementos do tipo de 

heterogeneidade e dependência, que se referem aos efeitos espaciais. As conclusões obtidas 
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foram de que o PIB per capita afeta de forma específica a taxa de crescimento dos 

municípios.  Além disso, os royalties do petróleo, tributos e o fundo de participação 

municipal, no período analisado, variaram em cada município. Evidenciando assim que as 

regiões de um mesmo país são heterogêneas e dessa forma o crescimento econômico não 

possui o mesmo efeito em todas as regiões. Como visto nesses estudos, uma região possui 

diversos fatores que influenciam seu crescimento. Apoiando-se na teoria de Hischman, pode-

se analisar que fatores como fontes externas de recursos, produção industrial, capital humano, 

infraestrutura de qualidade, riqueza acumulada, mão de obra e baixa carga tributária são 

mecanismos que possuem condições que interferem positivamente no crescimento 

econômico.  

Já Cardoso (2012) destaca que Myrdal, ajudou na formação dos processos de 

desenvolvimento, trazendo as ideias de heterogeneidade e especificidade que os países 

subdesenvolvidos possuem e que se relacionam com os mecanismos que intensificam os 

aspectos de subdesenvolvimento. O autor afirma que Myrdal recorre a causação circular 

como fonte do subdesenvolvimento e aponta para a importância de identificar tal processo 

para a superação do mesmo.  

Myrdal (1960) enfatiza sobre a diferença entre as taxas de desenvolvimento entre as 

regiões, em que, os efeitos positivos ou negativos tendem a se anularem, fazendo com que a 

região continue em baixo crescimento, o que pode ser evidenciado no trabalho realizado por 

Debnath e Roy (2012) que examinaram o desempenho dos estados situados ao nordeste da 

Índia por meio do efeito líquido do crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) e a 

preponderância dos efeitos de transbordamento ou de polarização entre os estados indianos 

no período de 1981 a 2007. Como resultados, foram observados que existe uma considerável 

variação no desempenho individual dos estados, tendo como condição principal a variação 

do PIB. Porém tanto as hipóteses de transbordamento e polarização não puderam ser 

sustentadas, devido a um resultado que demonstra uma fraca associação tanto para a primeira 

quanto para a segunda hipótese. 

No entanto, Barros e Monteiro (2016) ao verificarem a eficiência que as políticas de 

créditos tiveram no Brasil entre os anos de 2008 e 2012, pela Análise Envoltória de Dados e 

utilizando as teorias de Causação Circular de Myrdal e do Polo de Crescimento de Perroux, 

constataram que se os benefícios originados do crescimento do polo não forem canalizados 

haverá um distanciamento desse com as demais regiões, levando a outros efeitos negativos. 

Esses efeitos para Myrdal seriam o aumento do desemprego e da criminalidade e a falência 

das empresas. Também para esse autor mesmo com a oferta de crédito se não houver 
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mecanismos que propaguem esse crescimento para as demais regiões, as disparidades 

regionais tenderão a aumentar. Os resultados mostram que como houve regiões brasileiras 

que responderam com maior eficiência a política de crédito é preciso que haja a aplicação de 

políticas que levem o crescimento econômico dessas regiões para as demais. Se não houver 

esse tipo de política, a expansão de crédito tenderá à intensificação das disparidades entre as 

regiões. 

A exposição desses trabalhos mostra que existem possibilidades do crescimento de 

um município, medido por meio do PIB per capita, influenciar os demais, coincidindo com 

as teorias de Perroux, Hirschman e Myrdal, para que esses efeitos possam ser positivos, 

aumentando a produção, melhorando a infraestrutura pública e serviços e aumentando o bem-

estar social é necessário que haja uma descentralização do mesmo, com políticas de 

incentivos fiscais para que os demais municípios também consigam sair de seu estágio de 

crescimento baixo. 

 

3.2 Gastos Públicos e o Crescimento Econômico  

Os gastos públicos ao longo dos anos têm sido um dos temas mais discutidos e 

criticados nas finanças públicas, pelos defensores da maior eficiência governamental. No 

entanto, um ponto de convergência entre os economistas é o de que a alocação ótima dos 

recursos governamentais possui uma alta utilidade para a sociedade de modo geral. 

Utilizando o PIB e seu crescimento para analisar a evolução e eficiência de tais gastos.  

Existe uma gama de trabalhos que tem argumentado sobre o impacto que os gastos 

públicos possam ter sobre o crescimento econômico. Por exemplo, o trabalho de Solow 

(1956) afirma que o efeito final que os aumentos nos gastos possuem sobre o crescimento do 

produto per capita é a sua diminuição. Essa linha de argumentação mostra que quanto 

maiores os gastos públicos, menor é a formação de poupança interna e dos investimentos 

privados, levando, então, a uma diminuição do produto final.  

Já com o modelo de crescimento endógeno de Barro (1990) surgem questões sobre o 

impacto dos gastos públicos sobre o crescimento econômico, surgindo uma divisão dos 

gastos em improdutivos, não afetando o crescimento econômico de longo prazo, e produtivos 

que quando incrementados na função de produção se mostram positivamente relacionados 

com o crescimento de longo prazo (SILVA, 2012), podendo ter três formas, como esclarece 

Barro e Sala-i-Martin (1995): bem público típico, disponíveis para todos os cidadãos; bem 

público parcialmente excludente, como aeroportos e estradas; e por fim o bem privado que 
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são rivais e/ou excludentes e ofertados pelo governo. De acordo com Oliveira e Marques 

Júnior (2006), o gasto público produtivo mais realista seria o parcialmente excludente, por 

gerarem externalidades positivas que possuem potencial para serem internalizadas pela 

economia local. Exemplos desses gastos são saúde, educação, pesquisa e tecnologia e 

infraestrutura. 

Kneller, Bleaney e Gemmel (1999) concluíram, por meio do modelo de Barro (1990) 

e dividindo os gastos por funções, que gastos com educação, defesa, saúde, transporte, 

habitação, entre outros, intensificam positivamente o crescimento. Também Barro (1991) 

afirmou que gastos com educação e defesa são produtivos, pois esse último, ao proteger o 

direito de propriedade, estimula os investimentos. Os gastos com educação, por sua vez, se 

condicionam a investimento em capital humano, que interferem positivamente no 

crescimento econômico de longo prazo (ROMER,1990. MANKIW; ROMER; WEIL, 1992). 

E já os gastos com previdência, por exemplo possuem efeitos reversos.  

Morais, Araújo e Monteiro (2012) identificaram que os gastos com saneamento, 

saúde e legislativo não se relacionaram com o crescimento e já de forma contrária a educação 

sim, por aumentar a capacidade do capital humano na economia cearense no período de 2002 

a 2009. Já o estudo realizado nos Estados Unidos por Aschauer (1989), salientando sobre a 

diminuição da produtividade nos anos 1970, constatou que o investimento público em 

infraestrutura é significativo no crescimento econômico. 

De forma diferente, a análise da relação dos gastos públicos e o crescimento 

econômico dos municípios paraibanos de 2000 a 2008 feita por Silva, Cruz e Irffi (2013) 

mostrou, que gastos com urbanismos, habitação, saúde, educação, entre outros, influenciam 

modestamente o crescimento econômico, enquanto gastos com previdência, planejamento e 

administração não apresentaram relação com o crescimento do produto. Como também 

Easterly e Rebelo (1993), analisando as categorias do investimento público de países em 

estágio de desenvolvimento, concluíram que tais gastos, retirando apenas os com 

infraestrutura, não foram significativos para explicar o crescimento econômico. 

Em resumo, observa-se que os gastos públicos podem assumir formas diferenciadas 

em cada local e período, como visto nos trabalhos acima. E, em geral, os modelos de 

crescimento econômico endógenos assumem que "a taxa de crescimento econômico depende 

positivamente dos gastos produtivos e negativamente dos impostos distorcivos" 

(OLIVEIRA; MARQUES JÚNIOR, 2006, p. 6). Assim, o intuito deste trabalho é analisar os 

impactos positivos ou negativos que os gastos públicos com saúde, educação e investimento 
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público, juntamente com o crescimento econômico de Campos dos Goytacazes, possuem 

sobre o crescimento dos demais municípios do Norte Fluminense. 
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4 METODOLOGIA 

4.1 Modelo Econométrico: Dados em Painel 

 Com a finalidade de mensurar o efeito que o crescimento de Campos dos Goytacazes 

teve sobre os demais municípios da região Norte Fluminense, optou-se pelo método de dados 

em painel, que consiste em uma junção de observações de seção cruzada (cross section) e 

série temporal. Sendo assim, a análise por dados em painel possui dois tipos de dados, um 

com dimensão espacial e outra com dimensão temporal. 

De acordo com Sonaglio et al (2010), esse método possui como vantagens: o controle 

da heterogeneidade que possa existir entre as observações, um maior nível de eficiência dos 

parâmetros estimados, reduzindo o grau de colinearidade entre as variáveis explicativas, e 

permite uma visualização dinâmica do comportamento individual dos dados. Porém, os 

autores também apontam para alguns problemas que esse tipo de mensuração pode ter, como 

as observações possuírem, em um mesmo tempo, correlação cruzada ou autocorrelação e de 

ter indícios de heterocedasticidade.  

A finalidade desse método é mensurar com eficiência estimadores dos parâmetros 

que sejam não tendenciosos, que não haja correlação entre os termos regressores e os 

aleatórios.  

Antes da escolha do melhor modelo para uma análise com dados em painel, é preciso 

verificar se as propriedades das variáveis dependentes permanecem constantes ao longo do 

tempo, devido as suas características como série temporal, sendo necessário que elas sejam 

estacionárias. Para realizar essa verificação, tem-se os testes de raiz unitária um desses testes 

é o deLevin-Li-Chu (LLC), podendo ser aplicado apenas em painéis balanceados. E possui 

como hipótese nula que os painéis são não estacionários, possuindo uma ordem de integração 

igual a 1, l(1). Dessa forma, é necessário usar no modelo a primeira diferença da variável, 

pois essa tende a ser estacionária (GUJARAT; POTER, 2011). Caso a hipótese alternativa 

seja aceita, o painel é estacionário, tendo então uma ordem de integração igual a 0, l(0). 

Em geral, no modelo de dados em painel tem-se dois modelos principais, sendo estes 

o Modelo de Efeitos Fixos (EF) e o de Efeitos Aleatórios (EA). 

A representação de um modelo Efeito Fixo, é dado por: 

𝑌𝑖𝑡 =  𝛽1𝑖 +  𝛽2𝑖𝑡𝑋2𝑖𝑡 + … + 𝛽𝑘𝑋𝑘𝑖𝑡 +  𝜀𝑖𝑡     (1) 

em que 𝑌𝑖𝑡 é a representação do valor da variável dependente da observação “i” no tempo 

“t”, em que i = 1,2,...,N unidades de seção cruzadas e t = 1,2,...,T de série temporal, 

representando os períodos de tempo. Tem-se que X é o conjunto das (k-1) variáveis 

explicativas,  e εit sendo o termo de erro [𝜀~(0, 𝜎𝜀
2)].  
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A estimação do modelo de EF também pode ser realizada utilizando uma variável 

dummy ou binária (𝐷𝑖𝑡) pelo Mínimos Quadrados das Variáveis Dummy (MQDV), sendo 

compreendido alcançando N termos de intercepto e considerando individualmente para cada 

seção cruzada, tendo o coeficiente de inclinação constante (BARBOSA; ALVIM, 2007). De 

fato, a estimação é feita com a aplicação dos Mínimos Quadrados Ordinários (MQO), caso o 

modelo assuma que os interceptos são diferentes, onde se elimina os efeitos das variáveis em 

relação às suas médias que não variam ao longo do tempo. 

Logo, esse modelo é reconhecido quando o efeito de cada 𝛼𝑖 individualmente se 

correlaciona com 𝑋𝑖. Além disso, possui termos de erros independentes e aleatórios, com 

média igual a zero e variância constante. Segundo Duarte, Lamounier e Takamatsu (2007) 

apud Stock e Watson (2004) propõem a representação desse modelo seria dado por: 

𝑌𝑖𝑡 =  𝛽0 + 𝛽1𝑋1𝑖𝑡 + ⋯ + 𝛽𝑘𝑋𝑘𝑖𝑡 + 𝛾2𝐷2 + ⋯ + 𝛾𝑛𝐷𝑛𝑖𝑡 + 𝜀𝑖𝑡  (2) 

Vale ressaltar que a utilização de variáveis dummies traz ao modelo um número maior 

de parâmetros, reduzindo assim os graus de liberdade. Logo é necessário a realização de um 

teste para analisar se os interceptos são diferentes uns dos outros ou não. Dessa maneira as 

hipóteses que devem ser testadas no modelo são: 

𝐻0: 𝛽1 =  𝛽2 = ⋯ =  𝛽1𝑘 

𝐻1: 𝑜𝑠 𝛽1𝑘 𝑛ã𝑜 𝑠ã𝑜 𝑡𝑜𝑑𝑜𝑠 𝑖𝑑ê𝑛𝑡𝑖𝑐𝑜𝑠  (3) 

 O teste estatístico a ser realizado é o teste F restrito, conhecido como teste de Chow 

(1987) em que de acordo com as hipóteses apresentadas, ao se rejeitar a hipótese nula, 

admitindo heterogeneidade entre as observações, assume-se que o modelo mais indicado é o 

modelo de efeitos fixos, porém caso aceite-se a hipótese nula, considerando que há 

homogeneidade, deve-se utilizar o modelo pooled, que em resumo consiste em um modelo 

que se desconsidera as distinções das variáveis em relação às unidades e ao tempo.  

O modelo EF é mais indicado quando: a) as variáveis omitidas (o intercepto) são 

correlacionadas com as variáveis explicativas do modelo considerado; e, b) os dados referem-

se a toda população (amostra abrange todos os indivíduos de uma população) e deseja-se 

fazer inferências sobre os indivíduos.  

Já o modelo EA, conhecido também como componentes de erro, consiste em que cada 

variável aleatória é caracterizada como um efeito individual. Esse modelo é mais utilizado 

quando se possui uma amostra recolhida de uma população maior de observações. Podendo 

ser descrito como: 

𝛽1𝑡 =  𝛽1 + 𝜇𝑖  (4) 
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em que 𝛽1 é um parâmetro que representa o intercepto populacional médio, logo esse é a 

demonstração do valor médio de todos os interceptos de seção cruzada,  e 𝜇𝑖 o termo de erro 

não observado e aleatório.  

O modelo de EA também tem como objetivo principal traçar as diferenças 

apresentadas por cada intercepto, no entanto nesse modelo o intercepto é tido como uma 

variável aleatória, sendo essa característica que o difere o modelo EF. Deste modo é 

considerado que os coeficientes angulares continuam constantes tanto nas observações de 

seção cruzada quanto nas de corte transversal. 

Baseado em Gujarati e Porter (2011), é possível descrever o modelo geral de efeitos 

aleatórios como: 

𝛾𝑖𝑡 =  𝛽1 + 𝛽2𝑋2𝑖𝑡 +  𝛽3𝑋3𝑖𝑡 + ⋯ +  𝜔𝑖𝑡  (5) 

Vale ressaltar que 𝜔𝑖𝑡 não possui nenhuma correlação com as variáveis explicativas 

incluídas no modelo. Compreende-se que 𝜔𝑖𝑡 é a representação do termo de erro global 𝜇𝑖𝑡, 

sendo que esse varia tanto com o tempo como com o corte transversal, e do termo de erro 

específico individual (corte transversal). Assim, o termo de erro 𝜔𝑖𝑡  pode ser considerado 

como a representação das diferenças que o comportamento das observações possam ter, 

possuindo, dessa forma, um desvio aleatório do valor médio do intercepto. 

No caso desse modelo é necessário a realização do teste de Breusch e Pagan, que se 

baseia no multiplicador de Lagrange, onde se testa a hipótese nula de que as variâncias dos 

termos de erros são iguais, sendo então homocedásticas (𝜇𝑖 = 0 𝑜𝑢 𝜇𝑖 =  𝜎𝜇
2). Uma vez que 

tal hipótese for rejeitada é empregado o modelo de efeito aleatório, caso o contrário for 

confirmado é usado o modelo pooled já descrito anteriormente.  

Destaca-se que para a escolha entre o modelo EF e o EA, é essencial a utilização de 

certos mecanismos, um deles é o teste de Hausman (1978) em que é testado a hipótese nula 

de que existe uma correlação entre os efeitos individuais e as variáveis explicativas. Ou seja, 

que os estimadores do modelo EF e do modelo EA, substancialmente, não são diferentes. 

Uma vez que, se a hipótese nula for rejeitada, acredita-se que o modelo EF é mais indicado. 

Caso contrário, é mais adequado o modelo EA. Pois os estimadores de EA são mais eficientes 

do que aqueles obtidos por EF. 
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4.2 Modelo Matemático Para a Estimação por Dados em Painel 

O modelo que foi desenvolvido a partir do referencial teórico e tendo como base o 

modelo por dados em painel, utilizando os dados dos anos 2004 a 2013. Dessa maneira, o 

modelo estruturado é representado da seguinte forma: 

𝑙𝑛𝑌𝑖𝑡 =  𝛽1𝑖𝑡 + 𝛽2𝑖𝑡𝑙𝑛𝑋2𝑖𝑡 + 𝛽3𝑖𝑡𝑙𝑛𝑋3𝑖𝑡 + 𝛽4𝑖𝑡𝑙𝑛𝑋4𝑖𝑡 + 𝛽5𝑖𝑡𝑙𝑛𝑋5𝑖𝑡 + 𝜀𝑖𝑡 (6)  

em que, 

𝑙𝑛𝑌= PIB per capita, logaritimizado, dos municípios de Cardoso Moreira, Conceição de 

Macabu, São Fidélis, Macaé, São Francisco de Itabapoana e São João da Barra (Em Reais); 

lnX2 = PIB per capita, logaritimizado, de Campos dos Goytacazes (Em Reais); 

lnX3 = Gastos municipais com saúde logaritimizado; 

𝑙𝑛𝑋4 = Gastos municipais com educação logaritimizado; 

     𝑙𝑛𝑋5 = Gastos com investimento públicos, incluindo obras e infraestrutura, amortização 

de dívidas, aplicações diretas, indenizações, equipamentos e materiais permanentes.  

𝑖 = Municípios da região Norte Fluminense: Cardoso Moreira, Conceição de Macabu, 

Macaé, Quissamã, São Fidélis, São Francisco de Itabapoana e São João da Barra;  

𝑡 = Período de tempo de 2004 a 2013, 

𝜀𝑖𝑡 = Termo de erro composto. 

 

4.3 Fonte de Dados 

A base de dados utilizados neste trabalho foi adquirida por diversas fontes. Os dados 

referentes ao Produto Interno Bruto per capita foram obtidos na base de dados do Sistema de 

Recuperação Automática (SIDRA), disponibilizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE) (https://sidra.ibge.gov.br/tabela/5938). Já os dados de 2004 a 2012 sobre 

gastos com saúde, gastos com educação e gastos com investimento público foram coletados 

no site do Tesouro Nacional (http://www.tesouro.fazenda.gov.br/contas-anuais) e os dados 

de 2013 referente as mesmas variáveis citadas a cima foram obtidos pelo Sistema de 

Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro 

(https://siconfi.tesouro.gov.br/siconfi/pages/public/consulta_finbra/finbra_list.jsf). É válido 

destacar que a escolha do período e a ausência da análise do município de Carapebus foram 

influenciados pela ausência de dados para um período mais extenso e para o município em 

questão. Todos os dados disponibilizados foram deflacionados pelo Índice Geral de Preços 

de Disponibilidade Interna (IGP – DI) a preços de 2002.  

https://sidra.ibge.gov.br/tabela/5938
http://www.tesouro.fazenda.gov.br/contas-anuais
https://siconfi.tesouro.gov.br/siconfi/pages/public/consulta_finbra/finbra_list.jsf
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO  

Nessa seção são apresentados os resultados que a pesquisa alcançou e a discussão dos 

mesmos. A Tabela 1 apresenta as estatísticas descritivas das variáveis, referentes a cada 

município, que foram inseridas no modelo de regressão. Para isso, considerou-se a média dos 

valores no período de 2004 a 2013. 

Tabela 1- Média das variáveis usadas para estimar o impacto do crescimento dos 

municípios do Norte Fluminense e dos royalties e participações especiais 

per capita no período de 2004 a 2013. (Em milhares de reais) 

Fonte: Elaboração própria.  

Por meio dos dados apresentados na Tabela 1, nota-se que o PIB per capita médio 

dos municípios selecionados possuem valores discrepantes, com Conceição de Macabu tendo 

um valor de R$4.340,00 por pessoa, sendo esse o menor, enquanto Quissamã possuía um PIB 

per capita de R$126.960,00, sendo esse o valor mais alto. O município de Campos dos 

Goytacazes, com o terceiro maior PIB per capita, possuía um valor de R$49.180,00. No 

entanto, essa diferença entre os dois últimos municípios poderia ser explicada pelo fato da 

população do município de Quissamã ser menor do que a de Campos dos Goytacazes 

(PERFIL CAMPOS, 2018), e somando-se as altas quantias referentes ao pagamento de 

Município PIB 

per capita 

Gastos com 

Saúde 

Gastos com 

Educação 

Gastos com 

Investimento 

Royalties e 

Participações 

Especiais per 

capita 

Campos dos 

Goytacazes 

49.180,00 189.167.935,80 113.481.395,17 153.968.689,54 40.944,90 

Cardoso 

Moreira 

5.710,00 3.260.000,00 4.290.000,00 1.797.335,00 6.099,33 

Conceição de 

Macabu 

4.340,00 4.460.000,00 4.320.000,00 1.993.542,10 4.276,90 

Quissamã 126.960,00 22.100.000,00 19.100.000,00 10.220.000,00 43.234,93 

São Francisco 

de Itabapoana 

6.440,00 4.219.799,20 9.922.830,89 2.058.576,10 100.778,31 

São Fidélis  5.740,00 4.120.000,00 6.030.000,00 1.897.367,60 2.735,26 

São João da 

Barra 

71.790,00 71.300.000,00 56.510.000,00 18.640.000,00 2.543,11 

Macaé 33.440,00 127.500.000,00 121.875.000,00 61.500.000,00 79.329,53 
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royalties e participações especiais gerando um PIB per capita mais elevado, como é possível 

ver na tabela anterior, a média dos valores de royalties e participações especiais no município 

de Quissamã, no período,  foi de 43.234,93 por habitante.  

Também a grande heterogeneidade entre os municípios, em termos de PIB, se 

relaciona ao peso que cada setor tem na composição do Produto Interno Bruto. Um exemplo 

dessa afirmação, é a formação do PIB dos municípios, onde em 2013 grande parte do PIB de 

Campos dos Goytacazes foi devido ao setor industrial, enquanto em Cardoso Moreira se 

deveu ao setor de serviços (Apêndice B).  

Dessa forma, a medida que uma cidade cresce, o efeito que a mesma pode gerar nas 

demais não é homogêneo, pois como cada cidade possui um setor econômico abrangente 

próprio, os fatores que são necessários para desencadear um efeito positivo nas mesmas 

também se diferem.  

Sendo assim, as diferenças dos níveis de crescimento de uma mesma região se dão 

pelos seus níveis de desenvolvimento já estabelecidos, pelas suas “taxas de progresso” 

(MYRDAL, 1960). Logo, no período analisado Campos dos Goytacazes possuía o setor 

industrial como o de maior produção, sendo assim foi feito um planejamento de 

desenvolvimento utilizando as receitas geradas pelos royalties para fomentar a economia 

local, afim de ampliar os bens e serviços ofertados, com a criação do Fundo de 

Desenvolvimento de Campos – FUNDECAM. Tendo, então maiores incentivos para atrair 

investimentos externos que foram traduzidos na intensificação da oferta de bens e serviços 

das empresas no município e expansão da educação superior profissionalizante, entre outras, 

elevando seu crescimento inicial de forma mais significativa. Enquanto que em Cardoso 

Moreira, que possuía uma predominância do setor de serviços, teve um impacto resultante 

do crescimento de Campos dos Goytacazes diferente, por meio de aumentos do nível de 

emprego e do consumo local (Apêndice B).  

Também os níveis de desenvolvimento podem ser analisados mediante a melhoria 

dos serviços públicos, por exemplo. E levando em consideração os valores médios que cada 

município teve com os gastos com saúde, educação e investimentos públicos é possível notar 

que tais também são discrepantes. Esse fato mostra que a composição dos gastos entre os 

municípios se diferenciam, como pode ser visto no apêndice A, interferindo também no seu 

nível de crescimento. Pois de acordo com Rocha e Giuberti (2007), no curto prazo, as 

despesas com educação e investimentos tendem a possuir uma relação positiva com o nível 

de crescimento do PIB. 
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As informações apresentadas até o momento são convenientes para uma abordagem 

mais generalizada do problema. Contudo se faz necessário um tratamento mais aprofundado 

dos dados, analisando dessa forma as variáveis que realmente influenciam o crescimento do 

PIB per capita dos municípios do Norte Fluminense. Para tanto, foi aplicado o método 

estatístico de dados em painel, como já exposto anteriormente  

Assim, a primeira etapa é analisar se há presença de raiz unitária na série de tempo 

em dados em painel, que consiste em avaliar se tais variáveis possuem um desdobramento 

aleatório ao redor de uma média constante durante certo período de tempo, retratando uma 

estabilidade estatística. Em outras palavras, essa propriedade verifica se as características 

estatísticas das variáveis - como, por exemplo, a média e a variância - permanecem constantes 

à medida que se avança no período de tempo. Para tanto, foi realizado o teste de Levin-Li-

Chu, que se apoia na hipótese nula de que os painéis possuem raiz unitária, sendo não 

estacionários, e a hipótese alternativa de que os mesmos são estacionários. Os resultados do 

teste de estacionariedade estão disponíveis na Tabela 2.  

Tabela 2 – Resultados dos Testes de Raiz Unitária 

Variáveis Ordem de Integração 

PIB per capita de Campos dos Goytacazes 

Gastos com educação 

Gastos com saúde 

Gastos com investimentos públicos  

l(0) 

l(0) 

l(0) 

l(1) 
Fonte: SIDRA/SICONFIN. Elaboração feita pela autora baseado nos dados da pesquisa.  

Levando em consideração a Tabela 2, nota-se que por meio do teste aplicado nas 

variáveis logaritmizadas, apenas a variável gastos com investimentos públicos se encontra 

como estacionária em primeira diferença, sendo necessário a estimação do modelo de 

regressão levando em consideração a primeira diferença da mesma. Já as demais variáveis, 

se comportam como estacionárias em nível.   

Além do teste de Levin-Li-Chu, também foi realizado o teste de Chow4, onde se 

verificou se entre os modelos pooled e Efeitos Fixos qual mais se adequava à análise. De 

acordo com os resultados obtidos, rejeitou-se a hipótese nula de que o modelo pooled é o 

mais adequado, sendo preferível a utilização do modelo de efeitos fixos. Da mesma forma, 

foi efetuado o teste de Breush e Pagan, em que buscou-se determinar qual seria o modelo 

mais apropriado para a análise entre os modelos pooled e de efeitos aleatórios. A partir dos 

resultados, foi visto que o modelo de Efeitos Aleatórios é o mais indicado. Por fim, foi 

executado o teste de Huasman no qual as hipótese nula e alternativa são o modelo de efeitos 

 
4 Os valores mensurados pelos testes podem ser encontrados na Tabela 3 
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aleatórios e o de efeitos fixos. Por meio do teste, não se rejeitou a hipótese nula. As 

estatísticas dos testes podem ser vistas na Tabela 3. Levando em consideração os testes 

realizados, a modelagem por efeitos aleatórios é a mais indicada para a análise. Os resultados 

obtidos podem ser observados na Tabela 3.   

Tabela 3 - Resultados da estimação do modelo de regressão (efeitos 

aleatórios), no período de 2004 a 2013 

Variável 

 

Coeficiente Erro-padrão Estatística t p-valor 

Constante 9,1831 2,1428 4,29 0.000 

 

𝑃𝐼𝐵𝑐𝑖𝑡 0,8116 0,2601 3,12 0,002 

 

𝐸𝐷𝑈𝑖𝑡 0,1556 0,0432 3,60 0.000 

 

𝑆𝐴𝑈𝑖𝑡 0,3807 0,1388 2,74 0.006 

𝐼𝑁𝑉𝑖𝑡  

R2 = 0,6259 

0,1250 0,0372 0,34 0,737* 

 

Teste de Chow (Teste F) = 0,000   gl=4 

Teste de Breush-Pagan = 0,000      gl=1 

Teste de Hausman = 0,9119           gl=4 

  

Fonte: Elaboração própria. 

Nota: Em que, 𝑃𝐼𝐵𝑐𝑖𝑡: PIB per capita de Campos dos Goytacazes; 𝐸𝐷𝑈𝑖𝑡: Gastos com educação;𝑆𝐴𝑈𝑖𝑡: Gastos 

com saúde, 𝐼𝑁𝑉𝑖𝑡 : Gastos com investimentos públicos. Destaca-se que os valores utilizados no modelo 

são logaritimizados, portanto são interpretados como elasticidades.  

Na análise realizada, utilizou-se o nível de significância de 5%; assim sendo, apenas 

os gastos com investimentos públicos foram não significativos do ponto de vista estatístico. 

Este fato pode ser explicado pela composição do investimento público, onde é possível que 

se tenha uma parcela menor de gastos com infraestrutura e obras no setor de energia, 

comunicação e transporte, que são considerados gastos produtivos (OLIVEIRA; MARQUES 

JÚNIOR, 2006) sendo significativos para explicar o crescimento econômico.  

E possuindo assim, gastos maiores com despesas administrativas, que nesses 

municípios são inclusas como gastos com investimento, como amortização de dívidas e 

material permanente que segundo Easterly e Rebelo (1993) e Silva, Cruz e Irffi (2013), não 

tiveram impacto sobre o crescimento econômico.  

Na tentativa de entender a importância da influência do PIB per capita de Campos 

dos Goytacazes, pode-se analisar o coeficiente estimado da variável PIBc. Sendo assim, o 

aumento de 1% no PIB per capita de Campos gera uma variação positiva de 0,81% no PIB 

per capita dos demais municípios, mantendo os demais fatores constantes. Assumindo um 

mesmo efeito, sem ser multiplicador, para os municípios vizinhos. 
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Conforme os resultados encontrados, o coeficiente da variável PIB per capita foi 

positivo, mostrando que Campos dos Goytacazes influenciou positivamente o crescimento 

dos outros municípios do Norte Fluminense, mostrando, assim, que houve uma certa 

dependência desses com o município de Campos dos Goytacazes, podendo ser definido como 

um polo de crescimento. Logo, essa influência foi considerada como efeitos propulsores, de 

acordo com Myrdal (1960), ou como trickling-down, indo ao encontro a ideia de Hirschman 

(1958). 

Dessa maneira, afirma-se que as regiões tenderam a crescer devido a características 

de dependência com a economia do município de Campos dos Goytacazes. Pois à medida 

que este teve crescimento econômico, os demais municípios também tiveram.  

Assim, acredita-se que o crescimento do município de Campos dos Goytacazes agiu 

como fator inicial que levou a intensificação de outros fatores que influenciaram o 

crescimento dos demais municípios. Logo sua atuação levou os demais municípios do Norte 

Fluminense a terem spread effects, ou efeitos propulsores, sendo esses benéficos e 

cumulativos. Como visto, esses efeitos podem ser apresentados mediante a aumentos da 

produção, comércio, nível de renda, diminuição do desemprego (OLIVEIRA, 2013), entre 

outros.  

Presume - se que o crescimento de Campos dos Goytacazes levou a um aumento da 

produção de bens dos municípios do Norte Fluminense, que pôde ser visto no aumento do 

PIB dos mesmos. Por exemplo, no município de São Fidélis a produção bruta per capita 

saltou de R$ 3.090,00 no ano de 2004 para R$7.050,00 por pessoa em 2013, já descontado a 

inflação, mostrando um aumento de R$3.960,00 em relação ao ano de 2004. E devido a esse 

aumento de produção, o nível de emprego também se elevou em 55,21% somente no ano de 

2013 (CAGED, 2019).  

Outro fato é que o crescimento de Campos dos Goytacazes atraiu um número maior 

de mão de obra, mais especificamente de trabalhadores pendulares, ou seja, que se deslocam 

diariamente de uma região para outra por motivos de trabalho e/ou estudos. E de acordo com 

Silva e Tavares (2013), no ano de 2010, o município de Campos dos Goytacazes possuiu 

1.115 e 1.705 trabalhadores pendulares, nos setores de construção civil e da indústria 

extrativa, respectivamente. Sendo assim, houve a necessidade de uma ampliação da rede de 

transporte intermunicipal.  

Por meio desse maior número de contratações e também da melhoria do transporte 

intermunicipal, o nível de atração da mão de obra por trabalhos em Campos dos Goytacazes 

aumentou. E também a mão de obra contratada, como se sabe, elevou o consumo nos 
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municípios em que residem esses trabalhadores, levando também a um aumento do comércio 

de bens e serviços e, consequentemente, do PIB e dos investimentos nos mesmos.  

E caso o crescimento de Campos dos Goytacazes se mantenha constante a longo 

prazo, os benefícios desse crescimento para os outros municípios podem se estender ao 

desenvolvimento de tecnologias voltadas para as demandas essenciais dos municípios 

(LIMA; SIMÕES, 2010). Como exemplo, tecnologias na indústria de petróleo e construção 

civil, onde sabe-se que esses possuem um efeito desencadeador nos demais setores de uma 

região, por gerar uma intensificação de demandas por serviços básicos, como educação, 

saúde e estímulos ao comércio, entre outros (TAVARES, 2018). Porém, já no período 

analisado, como mostra os dados anteriores, esses setores já sofreram alterações, no aumento 

de mão de obra, devido a intensificação da produção industrial no município de Campos dos 

Goytacazes, que somente no ano de 2012 foi responsável pela participação de 23,8% da 

produção total do estado do Rio de Janeiro (TCE-RJ, 2013). 

 Assim, de acordo com Hirschman (1977 apud LIMA; SIMÕES, 2009), devido as 

relações e entre os municípios, os efeitos positivos, trickling-down, foram mais expressivos 

do que os negativos, polarization. À medida que Campos dos Goytacazes cresceu, houve um 

aumento na demanda de bens e serviços, aumentando os investimentos e compras dos 

municípios, que pôde ser visto pelo aumento de 60%, no período de 2007 a 2012, das 

despesas correntes e de capital do município de São Francisco de Itabapoana (TCE-RJ, 2013). 

Também, no mesmo município, no ano de 2012, tinha-se 59,65% da população empregada 

formalmente (CAGED, 2019), tendo somente neste ano 1.264 novas contratações, 

aumentando o nível geral de emprego e a produtividade do trabalho (OLIVEIRA, 2013), que 

resultou em um aumento da renda per capita de 82,65%, no período analisado. Assim, 

afirma-se que devido à expansão de Campos dos Goytacazes, ocorreu um aumento na 

demanda e oferta dos próprios municípios, modificando a forma de consumir dos mesmos. 

Incentivando o seu crescimento econômico.  

Já pela teoria abordada por Perroux (1967 apud LIMA; SIMÕES,2010), Campos dos 

Goytacazes possuiu aspectos capazes de considera-lo como um polo de crescimento que 

impactou no crescimento dos demais municípios, pois de acordo com Givisiez, Oliveira e 

Piquet (2006), o município possuía o maior polo de educação profissional do interior do 

estado do Rio de Janeiro no período analisado, tendo uma demanda polarizada, abrangendo 

apenas no ano de 2005 cerca 22.064 universitários de diversas localidades, sendo 38,4% 

imigrantes de regiões como “do sul do Espírito Santo, dos municípios fronteiriços de Minas 

Gerais, atingindo até o sul da Bahia” (GIVISIEZ; OLIVEIRA; PIQUET. p.2, 2006). Esse 
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fato levou a intensificação da produção de outros setores como o de saúde básica e academias 

onde no ano de 2005 em média 94,88% dos universitários utilizavam esses serviços, de 

acordo com Givisiez, Oliveira e Piquet (2006), realizando assim, uma polarização 

psicológica e econômica, pois a medida que se aumentou o número de universitários na 

cidade, houve uma expectativa de aumento de demanda por consumo de bens básicos, 

intensificando sua produção que também à uma pressão pela melhoria dos serviços públicos, 

trazendo novos atrativos para investimentos privados. Além de a longo prazo influenciar na 

produção de bens de consumo e serviços dos demais municípios, ao passo que quando esses 

universitários se profissionalizam, a grande maioria volta para suas cidades natais, 

contribuindo para a economia de cada uma delas.  

Também se verificou a significância que certos gastos municipais tiveram sobre os 

próprios municípios. Logo, as variáveis como gastos públicos com educação e saúde também 

se mostraram significativas para explicar o PIB per capita dos municípios. Cândido Júnior 

(2001) analisou que os gastos públicos interferem, no curto prazo, positivamente no 

crescimento do Brasil. E Rocha e Giuberti (2005) encontraram uma relação positiva entre os 

gastos com capitais e o crescimento econômico dos estados brasileiros entre 1986 a 2002.  

Portanto, a partir dos resultados obtidos é esperado que, em média, um aumento de 

1% nos gastos com saúde gere um aumento de 0,38% no PIB per capita dos municípios, 

mantendo todas as demais variáveis constantes. Bogoni, Hein e Beuren (2011) abordam que 

aumentos nos gastos com saúde e saneamento básico são eficientes pelo fato de possuir um 

retorno alto com baixos custos se mensurado por habitantes, devido a um grande número de 

habitantes contribuírem indiretamente, pelo pagamento de impostos, com o financiamento 

da saúde pública mesmo não utilizando esse serviço frequentemente. Sendo mais usados por 

faixas etárias específicas, como crianças e idosos.  

Já com a variável gastos com educação é esperado que essa gere, em média, um 

aumento de 0,15% no PIB per capita dos municípios. Tal variável é considerada como gasto 

produtivo, pois de acordo com Barro (1990), os gastos públicos em educação geram 

externalidades positivas para a economia regional. Santos (2008) também concluiu que esses 

gastos, que conferem em investimentos em capital humano, possuem retornos positivos no 

PIB per capita dos municípios do estado do Ceará. Como Silva (2012) que, ao verificar as 

influências dos gastos públicos no crescimento dos municípios paraibanos, observou que o 

investimento público em saúde, educação, saneamento possuiu uma grande probabilidade de 

potencializar o crescimento econômico desses municípios.  
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Em geral e baseando-se nas teorias apresentadas, o crescimento do município de 

Campos dos Goytacazes agiu como ampliador de efeitos benéficos para os demais 

municípios, que puderam ser vistos com a elevação de demanda de bens e consumo local, 

nível de trabalho, renda e produção. E que todos esses se caracterizam como intensificadores 

do crescimento econômico dos próprios municípios, fazendo com que os mesmos tenham a 

possibilidade de investir em educação, saúde, bem-estar social, diversificação da produção, 

entre outros. Também é válido ressaltar que as desigualdades entre regiões que diferencia os 

níveis de crescimento dos municípios é “natural”, pois segundo Myrdal “[...] o jogo das 

forças no mercado normalmente tende a aumentar, ao invés de diminuir [...]” (AZZONI, p.10, 

1993 apud MYRDAL, p.26, 1957).   

Hirschman (1957) também afirma sobre a necessidade de planejamento dos gastos 

públicos para a diminuição das disparidades entre as regiões, neutralizando os efeitos 

negativos que o crescimento de uma região possa induzir (OLIVEIRA, 2013) ou ampliando 

os efeitos positivos obtidos, intensificando o crescimento econômico dessas regiões. Dessa 

maneira, um planejamento eficiente dos gastos públicos em educação, saúde e com a 

diminuição de gastos com investimentos administrativos e aumentos dos gastos com obras e 

infraestrutura é capaz de fomentar o crescimento dos próprios municípios, como foi visto 

neste trabalho, e somando-se aos benefícios gerados pelo crescimento de Campos dos 

Goytacazes as regiões possuem um cenário propício para agregar melhorias de curto e longo 

prazo no bem-estar da própria população. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Essa pesquisa teve como objetivo analisar a influência que o município de Campos 

dos Goytacazes exerceu sobre os demais municípios do Norte Fluminense, e se essa 

influência resultou em benefícios para esses municípios. Para tanto, utilizou-se as teorias 

formuladas por Myrdal, Hirschaman e Perroux, que destacam a irregularidade do 

crescimento econômico e seus efeitos sobre as regiões que não o iniciaram. 

Os resultados obtidos colaboraram com a hipótese da pesquisa, mostrando que o PIB 

per capita dos municípios do Norte Fluminense possuíram uma correlação positiva com o 

crescimento econômico de Campos dos Goytacazes. Dessa forma, o crescimento econômico 

dos municípios estava vinculado a fatores como aumento de demanda e oferta, elevação nos 

níveis de produção, renda e emprego que foram propiciados devido à expansão econômica 

de Campos dos Goytacazes.  

 E também como resultado teve-se que os gastos com investimentos públicos foram 

insignificativos no impacto ao crescimento econômico, devido a suas características 

administrativas, como pagamento de dívidas. Já os gastos municipais em educação e saúde 

são estatisticamente significativos, demonstrando que tais gastos interferiram positivamente 

no crescimento desses municípios, reafirmando sua importância no planejamento estratégico 

para um desenvolvimento tanto econômico quanto social do município.  

A partir dos resultados se faz fundamental reconhecer a importância que os aspectos 

regionais particulares de cada município possuem para a fomentação do seu próprio 

crescimento e para o nível de absorção dos fatores positivos, desencadeados pelo crescimento 

de Campos dos Goytacazes. Assim, se faz necessário que haja um engajamento por parte das 

políticas públicas em criar um ambiente favorável a esses fatores, como transporte público e 

educação de qualidade, para que desta maneira se tenha atrativos para novos investimentos, 

intensificando ainda mais o crescimento das regiões, tornando-as menos dependentes de 

receitas oriundas das demais esferas governamentais. Porém não houve evidências de que 

políticas com essas características tenham sido feitas, mostrando atualmente que esses 

municípios, principalmente Campos dos Goytacazes, continuam significativamente 

dependentes de recursos externos, principalmente oriundos da extração de petróleo e gás 

natural na região.  

Outro fator de importância a salientar é a necessidade de um maior número de 

trabalhos com uma abordagem em econometria espacial, considerando os efeitos espaciais, 

afim de captar o impacto que cada município gera nele próprio, para que pesquisas futuras 

possam ter uma base mais ampliada.  
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8 APÊNDICES  

 

APÊNDICE A – EVOLUÇÃO DOS GASTOS MUNICIPAIS 
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APÊNDICE B – COMPOSIÇÃO DO PIB DOS MUNICIPIOS DE CARDOSO 

MOREIRA E CAMPOS DOS GOYTACAZES 

MUNICIPIO ANO SERVIÇOS INDÚSTRIA IMPOSTOS AGROPECUÁRIA 

CARDOSO  2004 75,73% 9,82% 2,89% 11,56% 

CARDOSO 2005

  

78,06% 8,97% 3,09% 9,88% 

CARDOSO 2006 77,63% 8,14% 5,27% 8,96% 

CARDOSO 2007 61,94% 23,36% 7,18% 7,51% 

CARDOSO 2008 51,00% 35,11% 8,62% 5,27% 

CARDOSO 2009 69,46% 10,09% 7,01% 13,44% 

CARDOSO 2010 21,39% 6,34% 5,24% 12,80% 

CARDOSO 2011 22,04% 12,27% 4,37% 10,11% 

CARDOSO 2012 22,47% 30,25% 4,24% 8,68% 

CARDOSO 2013 22,77% 35,50% 5,18% 6,29% 

CAMPOS 2004 23,91% 72,91% 2,27% 0,92% 

CAMPOS 2005 18,72% 79,15% 1,62% 0,52% 

CAMPOS 2006 15,10% 83,18% 1,35% 0,37% 

CAMPOS 2007 18,68% 79,33% 1,56% 0,44% 

CAMPOS 2008 14,84% 83,66% 1,22% 0,27% 

CAMPOS 2009 26,81% 69,56% 2,87% 0,76% 

CAMPOS 2010 27,57% 64,18% 2,09% 0,33% 

CAMPOS 2011 26,58% 66,32% 1,86% 0,26% 

CAMPOS 2012 25,64% 67,84% 1,80% 0,29% 

CAMPOS 2013 27,42% 65,10% 1,96% 0,25% 

 

 

  


