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RESUMO 

 

 

Tendo em vista a perspectiva de consolidação de um Cluster industrial em torno das atividades 

petrolíferas no município de Macaé-RJ, a pesquisa objetivou analisar os principais impactos 

sociais e econômicos determinados pelo ciclo expansivo da indústria de petróleo no município 

de Macaé, bem como avaliar a concentração do Cluster petrolífero e seus reflexos em 

indicadores socioeconômicos. O período da análise compreende o interstício 2006/2017, ou 

seja, após à descoberta das jazidas do Pré-sal, ocorrida em 2006. Para tanto, emprega-se a 

abordagem do “Desenvolvimento Baseado em Cluster”. Para avaliar a concentração do Cluster 

Petrolífero de Macaé, adota-se o método do Quociente Locacional (QL). Conforme explicitado 

por Suzigan et. al. (2004), o QL é um recurso fundamental em pesquisas relacionadas à 

economia regional na identificação de aglomerações produtivas. Utiliza-se ainda o Índice de 

Desenvolvimento Humano (IDH) de Macaé em análise comparativa com os municípios de 

Campos dos Goytacazes, Rio das Ostras e Niterói, atentando-se tanto para o desenvolvimento 

econômico quanto o social. A análise mostra que, apesar dos extraordinários investimentos e 

do surpreendente crescimento da indústria petrolífera na Bacia de Campos, a dinâmica 

produtiva e tecnológica, analisada através do QL no setor Extrativa Mineral, verificada no 

município de Macaé não foi capaz de reverter o secular processo de subdesenvolvimento que 

prevalece na localidade, no período analisado. 

 

Palavras-chave: Indústria de Petróleo, Cluster Petrolífero de Macaé; Desenvolvimento Baseado 

em Cluster. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

 

In view of the prospect of consolidating an industrial Cluster around oil activities in the 

municipality of Macaé-RJ, the research aimed to analyze the main social and economic impacts 

determined by the expansion cycle of the oil industry in the municipality of Macaé, as well as 

to evaluate the concentration of the oil cluster and its impact on socioeconomic indicators. The 

analysis period comprises the 2006/2017 interstice, that is, after the discovery of the Pre-salt 

deposits, which occurred in 2006. For this purpose, the “Cluster Based Development” approach 

is used. To assess the concentration of the Macaé Petroleum Cluster, the Locational Quotient 

(QL) method is adopted. As explained by Suzigan et. al. (2004), QL is a fundamental resource 

in research related to the regional economy in the identification of productive agglomerations. 

The Macaé Human Development Index (HDI) is also used in a comparative analysis with the 

municipalities of Campos dos Goytacazes, Rio das Ostras and Niterói, paying attention to both 

economic and social development. The analysis shows that, despite the extraordinary 

investments and the surprising growth of the oil industry in the Campos Basin, the productive 

and technological dynamics, analyzed through the QL in the Mineral Extractive sector, verified 

in the municipality of Macaé was not able to reverse the centuries-old process of 

underdevelopment that prevails in the locality, in the analyzed period. 

 

 

Keywords: Petroleum Industry, Macaé Petroleum Cluster; Cluster-Based Development. 
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Introdução 

As atividades de Exploração e Produção (E&P) de petróleo e gás na Bacia de Campos 

ensejam um novo e promissor ciclo de crescimento econômico na região.  Esse novo ciclo 

expansivo, agora baseado em atividades ligadas à indústria extrativa de petróleo, impactou mais 

diretamente os municípios de Campos e Macaé e, em alguma medida, os demais municípios 

que integram as microrregiões Norte e Noroeste Fluminense, a exemplo de Quissamã, 

Carapebus, São João da Barra, dentre outros1.  

Além dos efeitos multiplicadores gerados pelos vultuosos investimentos da indústria de 

petróleo, o Estado do Rio de Janeiro e as prefeituras limítrofes tiveram os seus orçamentos 

inundados pelos recursos dos royalties e participações especiais, possibilitando o aumento dos 

gastos públicos e o avanço do novo ciclo expansivo na região. No tocante à Macaé, estes 

recursos foram direcionados para a criação de infraestrutura urbana que acabou servindo de 

atrativo para entrada de novas empresas, e que culminou com a formação de um importante 

aglomerado produtivo. 

Desde o século XVI, a Região que compreende o Norte e Noroeste Fluminense 

caracterizou-se por algumas atividades econômicas, a saber: a agropecuária, em sua maior parte 

na Região Norte Fluminense, o café, mais concentrado na Região Noroeste Fluminense; e, a 

partir do século XVII, a produção açucareira, que possibilitou à região dois importantes ciclos 

de crescimento nos séculos XVIII e XIX. Esses ciclos econômicos, apesar de vigorosos, 

apresentaram impactos muito limitados no desenvolvimento da região, visto que a estrutura 

social e econômica então dominante favoreceu a concentração de renda e os latifúndios. 

Na década de 1970, o petróleo2 é descoberto na Bacia de Campos - Norte Fluminense.  

A exploração e produção de petróleo nessa região ocorre na área marítima, ou seja, é offshore, 

e está fundamentada em atividades e serviços industriais, envolvendo plataformas de petróleo, 

equipamentos de perfuração, navios sonda, dentre outras atividades que definem o segmento 

upstream3 da cadeia petrolífera.           

 

1 São Francisco de Itabapoana, Rio das Ostras, Casimiro de Abreu, Cabo Frio, Armação dos Búzios, Arraial do 

Cabo, São Pedro da Aldeia, Araruama, Saquarema, Maricá e Niterói. 

2 Segundo a Lei nº 9.478, de 06/08/1997, petróleo é todo e qualquer hidrocarboneto líquido em seu estado natural, 

a exemplo do óleo cru e condensado. Até 1997, o monopólio de exploração estava a cargo da empresa estatal 

Petrobras.  

3Envolve as atividades de exploração, desenvolvimento e produção de petróleo e gás natural. 
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Esta pesquisa tem caráter exploratório e tem por objetivo analisar alguns dos principais  

impactos econômicos e sociais no município de Macaé, a saber,  PIB per capita, emprego, 

renda, saúde e educação; decorrentes das atividades petrolíferas na Bacia de Campos a partir 

da descoberta do Pré-Sal, em 2006, os quais influenciaram o desenvolvimento econômico local, 

sobretudo, avaliar a concentração do Cluster Petrolífero de Macaé, e a relação que ele 

estabelece com o desenvolvimento econômico deste município. 

Trabalha-se com a hipótese de que apesar dos extraordinários investimentos e do 

surpreendente crescimento da indústria petrolífera na Bacia de Campos, a partir de 1997 com a 

implementação da Lei nº 9478/97 de 6 de agosto de 1997, conhecida na literatura como “Lei do 

Petróleo”, a dinâmica produtiva e tecnológica verificada no município de Macaé não foi capaz 

de reverter a  perversa lógica do subdesenvolvimento prevalecente na localidade. 

Do ponto de vista teórico-metodológico utilizam-se como referenciais as abordagens do 

Desenvolvimento Baseado em Cluster, como proposto por Porter (1989), para atender as 

especificidades de aglomerados produtivos em regiões de baixo desenvolvimento. Para avaliar 

a concentração do Cluster Petrolífero de Macaé, emprega-se o método de Quociente Locacional 

(QL). Utiliza-se ainda a abordagem teórica que analisa a correlação entre crescimento 

econômico e abundância de recursos naturais, segundo Sachs e Warner (1997).  

O período analisado abrange o interstício 2006/2017, no qual é possível verificar, em 

alguma medida, os impactos oriundos da Lei do Petróleo em Macaé, com ênfase a partir do 

período de descoberta do pré-sal, em 2006. A análise econômica do aglomerado produtivo de 

Macaé, através do QL, consistiu na busca de dados secundários, e posteriormente tabulados, 

dos seguintes órgãos oficiais: o então Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) – absorvido 

pelo novo Ministério da Economia, Relação Anual de Informações Sociais (RAIS) e Cadastro 

Geral de Empregados e Desempregados (CAGED). Já a análise socioeconômica, 

complementar, foi realizada através da coleta de dados secundários, obtidos em fontes 

credenciadas, tais como: Instituto Brasileiro de Geografia e estatística (IBGE); Instituto de 

Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA), Centro Estadual de Estatísticas, Pesquisas e Formação 

de Servidores Públicos do Rio de Janeiro (Ceperj) e o Sistema de Informações sobre orçamentos 

Públicos em Saúde (SIOPS) do Ministério da Saúde. 

O desenvolvimento deste trabalho se deu ao longo de quatro capítulos. O Capítulo 1 foi 

dedicado à revisão de literatura com ênfase no conceito de Desenvolvimento Econômico e suas 

relações com crescimento e subdesenvolvimento. Trabalha-se os conceitos de espaço e 

aglomerações produtivas. No que tange à metodologia, apresenta-se a teoria de 
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Desenvolvimento Baseado em Cluster de Michael Porter, e em seguida, o método de Quociente 

Locacional (QL), e sua respectiva metodologia de cálculo. Por fim, apresenta-se uma breve 

revisão sobre Indicadores de Desenvolvimento Socioeconômico.  

O capítulo 2 é dedicado à análise do Cluster Petrolífero de Macaé e seus impactos 

econômicos para o período 2006/2017. O capítulo inicia-se com uma breve caracterização do 

município de Macaé, destacando-se o crescimento populacional e, em seguida, faz-se uma 

breve discussão sobre os ciclos de crescimento econômico em Macaé, destacando-se a estrutura 

produtiva e a importância econômica da Indústria de Petróleo. Na segunda parte, analisa-se a 

concentração do Cluster Petrolífero de Macaé, através do cálculo do QL, e sua relação com a 

evolução dos empregos, destacando a sustentabilidade do Cluster petrolífero, a partir de 2014, 

quando a rentabilidade da produção de petróleo entra em declínio com a abrupta baixa do valor 

do barril no mercado internacional. 

No capítulo 3 apresenta-se a análise dos impactos socioeconômicos percebidos pelo 

município de Macaé e por alguns municípios selecionados do Estado do Rio de Janeiro, a saber, 

Rio das Ostras, Campos dos Goytacazes e Niterói, observando o período da análise. Utiliza-se, 

de forma complementar à análise do Capítulo 2, indicadores como IDHM e IFDM, destacando 

a saúde e a educação. 

 Por último, o Capítulo 4 é destinado às considerações finais da pesquisa. Destaca-se a 

teoria de Michael Porter de Desenvolvimento Baseado em Cluster, em Macaé, e como esse 

importante aglomerado produtivo impactou o desenvolvimento no período 2006/2017. 
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Capítulo 1 – A inter-relação Crescimento x Desenvolvimento x Subdesenvolvimento 

 

No estudo da Economia, a dimensão que prevalece historicamente é a dimensão tempo, 

que trata do progresso material - comportamento ao longo do tempo que possibilita falar em 

crescimento. Todavia, a dimensão espaço também tem seu destaque, já que permite falar em 

desenvolvimento em escala territorial, em localização das atividades, em migrações das 

mesmas e dessa forma, é um tema em Economia Aplicada que está muito em voga. A correlação 

“espaço x tempo” envolve argumentos que possibilitam respostas mais férteis no que tange à 

compreensão da dinâmica dessa estrutura local.  

Os marcos teórico-metodológicos que direcionam as abordagens dessa pesquisa partem 

de uma síntese do debate teórico sobre o desenvolvimento econômico em contraposição ao 

crescimento econômico, concentrando a argumentação na acentuação do progresso intensivo e 

desigual entre regiões, o qual produz disparidades nas respectivas rendas per capitas.  É 

relevante, para tanto, iniciarmos a análise pontuando alguns dos principais conceitos da Teoria 

do Desenvolvimento Econômico, uma vez que a definição de região é muito ampla, podendo 

esta referir-se a um espaço político (delimitações administrativas), subespaços de uma nação 

(recorte de região), ou espaços subnacionais de estados e municípios.  

Começaremos a análise por Adam Smith (1723-1790) e sua perspectiva de Região e de 

crescimento econômico em sua obra “A Riqueza das Nações” (1776). Para o autor, o espaço é 

a Nação, e o crescimento econômico se dá com o enriquecimento do país e seu consequente 

desenvolvimento, beneficiando a população. O autor deixa claro que, com a divisão do trabalho, 

aumenta-se a produtividade da mão de obra e, por consequência, há incrementos de ganhos para 

a nação. Segundo o autor “É a grande multiplicação das produções de todos os diversos ofícios 

— multiplicação essa decorrente da divisão do trabalho — que gera, em uma sociedade bem 

dirigida, aquela riqueza universal que se estende até as camadas mais baixas do 

povo.(...)” (SMITH, 1996, p. 70).  

Como se depreende das ideias de Adam Smith, o que está por detrás do viés da divisão 

do trabalho, da maquinofatura e da qualificação é a percepção de industrialização como 

sinônimo de riqueza, e extrapolando tal contexto, percebemos crescimento como sinônimo de 

desenvolvimento. Para o autor:  
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(...) Cada trabalhador tem para vender uma grande quantidade do seu próprio trabalho, 

além daquela de que ele mesmo necessita; e pelo fato de todos os outros trabalhadores 

estarem exatamente na mesma situação, pode ele trocar grande parte de seus próprios 

bens por uma grande quantidade, ou — o que é a mesma coisa — pelo preço de grande 

quantidade de bens desses outros. Fornece-lhes em abundância aquilo de que carecem, 

e estes, por sua vez, com a mesma abundância, lhe fornecem aquilo de que ele 

necessita; assim é que em todas as camadas da sociedade se difunde uma abundância 

geral de bens. (SMITH, 1996, p.70).  

Conforme verificado acima, o progresso da Nação se traduz na prosperidade equitativa 

da população. Assim, preocupa o fato de que ao instituir-se a divisão do trabalho, aumentava-

se a produtividade da mão de obra, incrementando assim os ganhos, e consequentemente o 

desenvolvimento da nação.  Smith não se ateve ao conceito do “desenvolvimento econômico e 

social”, pois como já visto, o aumento do crescimento significava desenvolvimento e 

consequentemente maior bem-estar social. 

David Ricardo (1772-1823), em seu livro “Princípios de Economia Política e 

Tributação” (1817), mostrou a grande magnitude da terra (dimensão espaço) no processo de 

geração da riqueza. O autor pontuou que quanto mais produtiva fosse a terra, menor seria seu 

custo de produção (dada a maior produtividade), e como resultado, maior seria a riqueza para a 

nação. Segundo o autor “(...) em todas as terras de maior fertilidade, seriam geradas rendas 

diferenciadas de magnitudes crescentes apropriadas pelos proprietários de terras, como dedução 

do produto líquido gerado.” (RICARDO, 1996, p. 10).   

Sua tese extrapola a elucidação da terra como elemento central de riqueza, explicitando 

como esse capital é distribuído. Segundo o autor “É de acordo com a distribuição da produção 

total de uma fazenda entre as três classes — o proprietário da terra, o capitalista e o trabalhador 

— que devemos julgar se houve aumento ou diminuição da renda, do lucro e dos salários (...)” 

(RICARDO, 1996, p. 47). Ricardo mostra não só a importância da produção da riqueza, mas a 

forma pela qual essa riqueza produzida é distribuída entre a renda dos proprietários de terra, o 

lucro dos capitalistas e o salário dos trabalhadores.   

Além disso, Ricardo percebeu que o mercado nacional é limitado e elucidou a particular 

relevância do comércio internacional. Ao fazer isso, o autor introduziu o conceito da “Lei das 

Vantagens Comparativas”, segundo o qual, um país poderia obter benefícios ao se especializar 

na produção de bens nos quais tivesse vantagem comparativa em relação aos demais países 

(RICARDO, 1996). 

É interessante pontuar que para Ricardo, tanto a distribuição da riqueza (entre renda, 

lucro e salário) e a Lei das Vantagens Comparativas são fatores que levam ao crescimento 

econômico e seu consequente desenvolvimento. Dentro dessa lógica, o conceito de crescimento 
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econômico é simbiótico ao conceito de desenvolvimento econômico. Vale ressaltar que tanto 

em Smith quanto em Ricardo (e nos outros autores Clássicos) não havia a expressão 

“desenvolvimento econômico e social”, pois entendia-se que como elemento primeiro de 

geração da riqueza, o crescimento iria aumentar o bem estar social. 

 A problemática da relação crescimento x desenvolvimento e melhoria do bem-estar fez 

parte da preocupação de vários outros teóricos ao longo do tempo, e por essa razão foi objeto 

de diversas formulações e estudos empíricos, com autores Clássicos como Thomas Malthus 

(1776-1834), Jean Baptist Say (1767-1832) e John Stuart Mill (1806-1876), os quais também 

procuraram discutir em suas obras a natureza, as causas e as consequências da riqueza das 

nações.  

Após os Clássicos, há na literatura a abordagem da revolução marginalista, com autores 

neoclássicos como Carl Menger (1840-1921), William Stanley Jevons (1835-1882), Léon 

Walras (1834-1910) e Alfred Marshal (1842-1924). Esses autores defendiam que se a economia 

fosse otimizada em seu ponto máximo de eficiência, isso levaria a um cenário de máxima 

riqueza, máximo crescimento e, considerando que a economia estaria operando de forma 

eficiente, geraria o máximo nível de bem-estar possível. Ou seja, na abordagem neoclássica 

permanece o entendimento de que crescimento era sinônimo de desenvolvimento. 

A nomenclatura “desenvolvimento econômico” surge na literatura pós Keynesiana em 

oposição ao mainstream dominante da época. John Maynard Keynes (1883-1946), em sua obra 

“Teoria Geral do Emprego, do Juro e da Moeda” (1936), critica duramente a doutrina 

hegemônica, visto que ela não explicava em seu arcabouço teórico a questão do bem-estar, dada 

a crise de 1929. Segundo o autor “(...) o peso de minha crítica é dirigido contra a inadequação 

das bases teóricas da doutrina do laissez-faire, que me foi ensinada e que eu ensinei durante 

muitos anos (....)”. (KEYNES, 1996, p. 313). Na perspectiva de Keynes, a região é o país, e 

dele advém a necessidade de se criar políticas macroeconômicas, com intervenção pública 

governamental.  

Conforme exposto acima, há na literatura especializada vários autores versando sobre 

essa temática. A grande preocupação das teorias pós Keynesianas consiste em tentar entender, 

em alguma medida, a ruptura entre crescimento econômico e desenvolvimento econômico. Para 

prosseguir no propósito de discutir essa ruptura, torna-se premente a necessidade de qualificar 

conceitualmente o que se compreende como desenvolvimento econômico e 

subdesenvolvimento. 
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1.1.Visão sobre Desenvolvimento Econômico 

 

Ao longo da história do sistema capitalista, pode-se afirmar que, explicita ou 

implicitamente, os intelectuais que se dedicaram ao estudo do desenvolvimento econômico 

procuraram explicações para entender o motivo de algumas nações serem tão ricas e outras tão 

pobres. Considerando que a etimologia da palavra desenvolver é tirar o que envolve ou trazer 

algo à tona, a literatura nos mostra que a partir da Segunda Guerra Mundial, a Economia do 

Desenvolvimento surge à esteira do pensamento Keynesiano revelando que as principais 

questões se davam em torno de entender os atrasos relativos de alguns países, principalmente 

na América Latina (VEIGA, 2010).  

Segundo Furtado (1998) existe a impossibilidade de universalizar o desenvolvimento 

econômico, o que significa para o autor, constatar que o padrão de consumo das minorias ricas 

passasse a ser acessível à grande massa da população pobre do mundo. Caso ocorresse a 

universalização do padrão de consumo dos Estados Unidos, por exemplo, haveria a pressão 

sobre os recursos naturais não renováveis o que conduziria o sistema econômico ao colapso.  

Conforme explicado acima, para iniciar a análise exploratória do fenômeno do 

desenvolvimento, o ponto central é compreender quais são os mecanismos que podem ser 

acionados para se romper com o círculo vicioso da pobreza. As observações que seguem têm o 

objetivo de escrutinar, em alguma medida, alguns pontos básicos da teoria do desenvolvimento. 

Bresser-Pereira apresenta uma definição bastante abrangente para tentar compreender o 

significado de desenvolvimento econômico. O autor deixa claro que o desenvolvimento é um 

processo de transformação econômica, política e social, por meio do qual o crescimento do 

padrão de vida da população tende a tornar-se automático e autônomo. Trata-se de um processo 

social e global, em que as estruturas econômicas, políticas e sociais de um país sofrem contínuas 

e profundas transformações (BRESSER-PREREIRA, 2008).  

Pode-se dizer que na concepção de desenvolvimento proposta por Bresser-Pereira, não 

faz sentido falar em desenvolvimento apenas econômico, ou apenas político, ou apenas social. 

Conforme mencionado pelo autor, fica claro que não existe desenvolvimento dessa natureza, 

parcelado ou setorizado, a não ser de natureza metodológica, para fins de exposição didática. O 

mais preocupante, contudo, é constatar que se o desenvolvimento econômico não trouxer 

consigo modificações de caráter social e político, e se o desenvolvimento social e político não 

for a um tempo o resultado e a causa de transformações econômicas, será porquê de fato não 

houve desenvolvimento. Segundo o autor:  
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(...)Nos países vítimas da doença holandesa pode ocorrer um aumento limitado da 

renda per capita, mas não acontecem as transformações estruturais, culturais e 

institucionais que são inerentes ao processo de desenvolvimento ou crescimento 

econômico, nem existe o aumento dos padrões de vida da população, que é parte 

essencial desse processo (...) (BRESSER-PEREIRA, 2008, p. 3). 

Com efeito, o desenvolvimento econômico é considerado, conforme explicado acima, 

um dispositivo de amplo aspecto. É relevante elucidar que a problemática do desenvolvimento 

econômico vem sendo parte da preocupação dos autores há muito tempo e é de suma 

importância para que possamos aumentar a compreensão a respeito dos mecanismos de 

reprodução do subdesenvolvimento, o qual será tratado na seção 1.3. A partir desta discussão, 

Furtado (1998) nos mostra a importância da sinergia entre os aspectos econômico, político e 

social que o desenvolvimento deve ter. Segundo o autor: 

 

Quaisquer que sejam as novas relações que se constituam entre os Estados dos países 

periféricos e as grandes empresas, a nova orientação do desenvolvimento teria que ser 

num sentido muito mais igualitário, favorecendo as formas coletivas de consumo e 

reduzindo o desperdício provocado pela extrema diversificação dos atuais padrões de 

consumo privado dos grupos privilegiados. Nesta hipótese, a pressão sobre os recursos 

muito provavelmente se reduziria (FURTADO, 1998, p. 74). 

O autor deixa claro, na citação acima, que a assimetria existente entre economias 

centrais e periféricas, no que se refere  à capacidade de se elevar a produtividade média do 

trabalho e de socializar o excedente social, torna-se uma barreira quase intransponível que 

impede a generalização do padrão de vida dos países desenvolvidos nos países atrasados. Nesse 

sentido, é importante salientar que o progresso técnico adquire centralidade basilar, visto que, 

no sistema capitalista, convivem formações sociais com capacidades distintas de introduzir e 

difundir progresso técnico. 

Por todas essas razões, a partir de Keynes, surgem as teorias do desenvolvimento as 

quais determinam que o Estado pode intervir na Economia, promovendo crescimento, e através 

de políticas públicas, o desenvolvimento econômico também. Essa visão capitalista do 

desenvolvimento só é possível através da investigação do espaço urbano, o espaço local 

específico onde se dá o processo de produção da riqueza nesse modus operandis, num estado 

ou num município, por exemplo. 
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1.2.Desenvolvimento Econômico na atualidade 

 

Em sua obra “Desenvolvimento Sustentável: o desafio do século XXI” José Eli da Veiga 

enfatiza Schumpeter, sobretudo por ser um dos poucos teóricos que conseguiu sistematizar com 

relativa maestria as explicações do processo de desenvolvimento. O autor deixa claro que o 

processo de desenvolvimento econômico está relacionado às mudanças endógenas e 

descontínuas na produção de bens e serviços, isto é, ao processo de inovação (VEIGA, 2010).  

De acordo com Schumpeter (1997), haveria na Economia a figura de um empreendedor 

ou, como passou a ser conhecido, o empresário inovador schumpeteriano, que constantemente 

estaria promovendo a “destruição criadora”, ou seja, fazendo novas combinações com o 

objetivo de introduzir novos produtos, um novo método, a abertura de um mercado, a conquista 

de novas matérias-primas ou o estabelecimento de uma organização produtiva. A dinâmica 

econômica responderia positivamente a esse processo de “destruição criadora”, o que garantiria 

o desenvolvimento econômico. 

Em seu livro “Economia Industrial: Teoria e estratégias”, Anita Kon corrobora as ideias 

de Schumpeter. A autora deixa claro que: 

 

A forma pela qual Schumpeter trata a questão da destruição criadora, como decorrente 

da introdução no mercado de novos produtos, (...) mostra que a motivação do processo 

está na visão do empresário sobre a possibilidade de auferir lucros monopolistas 

associados à inovação. (KON, 2017, p.106). 

Já o debate recente sobre desenvolvimento econômico tem sido bastante influenciado 

pelas reflexões de Amartya Sen4, cuja ideia-força procura demonstrar que o desenvolvimento 

de um país está essencialmente ligado às oportunidades oferecidas à população para fazer 

escolhas e exercer a sua cidadania, isto é, o desenvolvimento é concebido como um processo 

de expansão das liberdades. De modo incisivo, o autor ressalta que: 

 

(...) o desenvolvimento consiste na eliminação das privações de liberdade que limitam 

as escolhas e as oportunidades das pessoas de exercer ponderadamente sua condição 

de agente. A eliminação de privações de liberdade substanciais (...) é constitutiva do 

desenvolvimento (SEN, 2000, p. 10). 

 

4 Prêmio Nobel de Economia de 1998 devido às suas inúmeras contribuições sobre bem-estar, fome, miséria e 

pobreza. Suas contribuições foram muito importante e reformularam os indicadores de pobreza. 
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Neste início do século XXI, o debate sobre a questão do desenvolvimento ganha uma 

amplitude maior com as contribuições de Sen no que tange ao entendimento do que é 

desenvolvimento. Conforme explicado acima, o autor apresenta uma abordagem muito mais 

abrangente de desenvolvimento econômico, uma vez que na sua concepção, o desenvolvimento 

baseado no enfoque da ampliação das liberdades humanas contrasta com as definições de 

desenvolvimento que estão fundamentadas no crescimento do PIB, no crescimento da renda per 

capita, no avanço tecnológico ou na modernização social (SEN, 2000).  

Veiga (2010) afirma que a perspectiva da análise de Sen no que tange ao 

desenvolvimento sob parâmetros de ampliação das liberdades são baluartes no processo de 

desenvolvimento econômico. Com efeito, corroborando a teoria de Sen, Veiga (2010) mostra 

que:  

(...) O desenvolvimento sob parâmetros de ampliação das liberdades requer que se 

removam as principais fontes de privação da liberdade: pobreza e tirania, carência de 

oportunidades econômicas e destruição social sistemática, negligência dos serviços 

públicos e intolerância ou interferência excessiva dos Estados repressivos. (VEIGA, 

2010, p. 34). 

 Sendo assim, segundo Veiga (2010), no que se refere ao aspecto da originalidade do 

conceito de expansão das liberdades, é pertinente mencionar que este conceito não cabe, nos 

seus termos gerais, dentro do núcleo duro da Economia, ou seja, na categoria de análise 

puramente econômica. Podemos perceber conforme citado acima, que esse quadro remete à 

importância de se combater os diversos formatos de privação das liberdades e que deve ser 

levado em consideração na implementação de políticas públicas. 

 

1.3.Subdesenvolvimento 

 

A emergência de uma consciência desenvolvimentista, como forma de superação dos 

obstáculos que impediram o crescimento econômico de países atrasados, possibilitou a 

investigação e a consolidação de diversos conceitos e interpretações, muitos dos quais 

contraditórios entre si, sobre o desenvolvimento econômico de países e regiões industrializadas 

ou periféricas. O termo “subdesenvolvimento” só passou a figurar nos debates após a Segunda 

Guerra Mundial. Vale destacar que o subdesenvolvimento não é uma etapa do desenvolvimento 

econômico (FURTADO, 1998). 
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Segundo Veiga (2010) o papel da Economia Política se dava em torno de explicar o 

movimento a longo prazo da acumulação do capital, fato este que posteriormente se 

convencionou chamar de “economia do desenvolvimento”. Com efeito, o esforço teórico de 

Furtado para compreender as especificidades do processo de desenvolvimento da periferia do 

capitalismo se constitui na assimetria existente entre economias centrais e economias 

periféricas, no que se refere à capacidade de elevar a produtividade média do trabalho e de 

socializar o excedente social. Segundo o autor: 

(...) países periféricos foram rapidamente transformados em importadores de bens de 

consumo, fruto do processo de acumulação e do progresso técnico que tinha lugar no 

centro do sistema. A adoção de novos padrões de consumo seria extremamente 

irregular, dado que o excedente  era apropriado por uma minoria restrita, cujo tamanho 

relativo dependia da estrutura agrária, da abundância relativa de terras e de mão-de-

obra, da importância relativa de nacionais e estrangeiros no controle do comércio e 

das finanças, do grau de autonomia da burocracia estatal, e fatos similares 

(FURTADO, 1998, p.79). 

A interpretação de Celso Furtado para o subdesenvolvimento mostra que o autor não 

compartilha das abordagens que relacionam o subdesenvolvimento a uma etapa do 

desenvolvimento econômico. O autor não aceita a concepção de desenvolvimento como uma 

sequência de fases necessárias. Nesse sentido, é importante salientar que o progresso técnico 

adquire centralidade basilar, visto que, no sistema capitalista, convivem formações sociais com 

capacidades distintas de introduzir e difundir o progresso técnico. Segundo Furtado: 

 

Captar a natureza do subdesenvolvimento não é tarefa fácil: muitas são as suas 

dimensões e as que são facilmente visíveis nem sempre são as mais significativas. 

Mas se algo sabemos com segurança é que subdesenvolvimento nada tem a ver com 

a idade de uma sociedade ou de um país. E também sabemos que o parâmetro para 

medi-lo é o grau de acumulação de capital aplicado aos processos produtivos e o grau 

de acesso à panóplia de bens finais que caracterizam o que se convencionou chamar 

de estilo de vida moderno. (FURTADO, 1998, p. 20). 

Conforme explicado acima, o subdesenvolvimento é um fenômeno específico do 

capitalismo e não uma simples etapa pela qual necessariamente todos os países deveriam passar. 

É de suma importância compreender os entraves que dificultam o processo de desenvolvimento, 

para assim, poder identificar as possíveis causas responsáveis pelo subdesenvolvimento. Uma 

das causas é apontada por Veiga (2010, p. 24): “A população terá dobrado em quase todos os 

países que exportam produtos pouco intensivos em tecnologia por volta de 2020. Esta 

combinação viral de exportação de bens de consumo com baixo valor agregado e explosão 

demográfica é grande produtora de pobreza (...)”. 
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Os estudos realizados a partir da década de 1950, para discutir o problema dos países 

atrasados, apontaram para uma miríade de causas que explicariam o subdesenvolvimento de 

alguns países. Entre uma das possíveis causas está justamente a abundância de recursos 

naturais. Uma outra possível causa está na incapacidade de incorporar e difundir progresso 

técnico e competir internacionalmente, ou seja, uma ausência de um “núcleo endógeno de 

dinamização tecnológica”. Segundo Veiga (2010), 

 

(...) é esta incapacidade de transferir recursos do mercado mundial para crescentes 

populações urbanas que impede os países de se desenvolverem. Tende a torná-los em 

Economia Nacionais Inviáveis (ENEIs). Todos os países chamados "em 

desenvolvimento " tiveram de sobreviver, por quase todo século XX, com ajuda 

internacional, empréstimos oficiais e financiamentos privados. (VEIGA, 2010, p. 24-

25). 

Sendo assim, esse debate entre crescimento, desenvolvimento e subdesenvolvimento é 

importante para realçar o fato de que se tratam de fenômenos totalmente distintos. Podemos 

perceber, conforme citado acima, que esse quadro remete à ideia de que o crescimento é uma 

condição necessária, mas não suficiente para o desenvolvimento, e que o crescimento implica 

numa mudança quantitativa, enquanto o desenvolvimento numa mudança qualitativa. Pode-se 

inferir que o subdesenvolvimento é um tipo de capitalismo, um tipo perverso por assim dizer, 

e não uma etapa do crescimento que levará ao desenvolvimento. 

 

1.4. Desenvolvimento Econômico Local 

 

Conforme verificado no item 1.1, o entendimento do conceito de desenvolvimento 

econômico alterou-se ao longo do tempo. Na gênese do capitalismo, a partir da Primeira 

Revolução Industrial, o entendimento que economistas clássicos, como Smith e Ricardo 

tinham, era o de que crescimento gerava desenvolvimento, onde o lema era crescer a produção, 

“pois as poucas nações desenvolvidas eram as que se haviam tornado ricas pela industrialização. 

(...)” Veiga (2010, p. 18). 

Ao longo do tempo, alguns conceitos foram introduzidos como: (i) aspectos sociais 

(crescer, mas distribuir), (ii) aspectos ambientais (crescer sem destruir) e (iii) aspectos 

tecnológicos (inovar para crescer). Com isso, o conceito de que é desenvolver, que é qualitativo 

foi inevitavelmente dissociado do crescer, que é apenas quantitativo. Conforme Veiga (2010), 
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Desde que o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) lançou o 

“Índice de Desenvolvimento Humano” (IDH) para evitar o uso exclusivo da opulência 

econômica como critério de aferição, ficou muito esquisito continuar a insistir na 

simples identificação de desenvolvimento com o crescimento. A publicação do 

primeiro “Relatório de Desenvolvimento Humano”, em 1990, teve o claro objetivo de 

encerrar uma ambigüidade que se arrastava desde o final da 2ª Guerra Mundial (...) 

(VEIGA 2010, p.18). 

Conforme citado acima, pode-se dizer que desenvolvimento econômico é a junção de 

crescimento econômico acompanhado pela melhoria do padrão de vida da população e por 

alterações profundas na estrutura da economia. Neste contexto, o autor deixa claro que o 

desenvolvimento econômico deve ser resultado da diversificação e da dinamização das 

atividades tecnológicas, econômicas e científicas que integram o sistema produtivo da 

localidade, e que deverá ser potencializado observando a questão da equidade social. 

Compreender os mecanismos que impulsionem políticas públicas que visem o 

desenvolvimento econômico é de suma importância, visto que para diversificar e fortalecer a 

economia local é necessário que se desenvolvam ações governamentais pautadas em estratégias 

direcionadas à promoção do desenvolvimento econômico. Segundo Scotto; Carvalho; 

Guimarães (2007), 

(...) o desenvolvimento tornou-se um objetivo maior da política de governos e 

organismos internacionais como a ONU e o Banco Mundial. (...) Na área de 

intervenção social aparece no conceito de Desenvolvimento de Comunidades, 

orientando ações de serviço social e políticas públicas para o desenvolvimento local. 

(SCOTTO; CARVALHO; GUIMARÃES, 2007, p.16). 

Conforme elucidado por Veiga (2010), para que se tenha um desenvolvimento 

econômico efetivo, é necessário que haja um engajamento de forças. Trata-se inegavelmente de 

perceber que, conforme citado acima, é de suma importância, integrar o aparato público-

privado com a distribuição de renda e com o padrão de consumo e investimento. Seria um erro, 

porém, atribuir à competitividade a transformação integral do sistema socioeconômico, tendo 

em vista que a transformação produtiva se insere numa rede de vinculações que envolve a 

atuação conjunta de todos os protagonistas sociais. 

 Assim, reveste-se de particular importância, mudanças nas relações entre empregados-

empregadores, no sistema de educação e no acervo de conhecimento tecnológico, na 

infraestrutura e no sistema financeiro. Sob essa perspectiva, ganha particular relevância o fato 

de que a interação entre esses elementos levaria à geração de um “círculo vicioso cumulativo”, 

em que a equidade apoiaria o crescimento e o crescimento apoiaria a equidade. 
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Veiga (2010) elucida que os conceitos de desenvolvimento e crescimento se confundiam 

pelo fato de o progresso material ser confundido com melhoria dos padrões sociais. Segundo o 

autor: 

(...) Para alguns, o progresso, material levaria espontaneamente à melhoria dos 

padrões sociais. Para outros, a relação parecia mais complexa, pois o jogo político 

intervinha, fazendo com que o crescimento tomasse rumos diferenciados, com efeitos 

heterogêneos na estrutura social. Mas todos ainda viam o desenvolvimento como 

sinônimo de crescimento. Quinze anos depois, quando surgiu o primeiro Relatório do 

Desenvolvimento Humano (1990), o panorama já era completamente diferente. O 

crescimento da economia passara a ser entendido por muitos analistas como elemento 

de um processo maior, já que seus resultados não se traduzem automaticamente em 

benefícios. (VEIGA, 2010, p. 32). 

Conforme explicado acima, o autor deixa claro que o desenvolvimento econômico é 

resultado de uma proposta renovada das estruturas produtivas, que vise compatibilizar 

crescimento econômico com melhores padrões de equidade. Sob esse ponto de vista, pode-se 

dizer que o desenvolvimento exige objetivos mais amplos do que o crescimento ou a 

estabilidade econômica. Ele propõe políticas ativas direcionadas ao fortalecimento da estrutura 

produtiva, bem como políticas de redistribuição de renda e de geração de emprego, 

modernização dos setores públicos, elevação da poupança e melhoria na redistribuição de renda 

capazes de engendrar uma sociedade mais justa e menos excludente. 

 

1.5. Referencial Teórico-Metodológico 

 

1.5.1. Michael Porter – Desenvolvimento Baseado em Cluster 

 

A partir de 1990, surgem vários enfoques teóricos que buscam captar as mudanças no 

processo produtivo do capitalismo, decorrentes do processo de globalização. As externalidades 

positivas decorrentes destes aglomerados são oriundas tanto de fatores institucionais como 

estruturais, porém divergem quanto à lógica de formação e sobre o papel da política econômica 

no desenvolvimento. 

Existem inúmeros conceitos a respeito das aglomerações produtivas na literatura 

mundial especializada. Não seria enfadonho, porém, atentar para debates que existem na 

literatura especializada, no que tange à preconização das referidas teorias. Um conceito mais 

simples pode ser concebido como redes de empresas, situadas em uma mesma área geográfica, 
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que desenvolvem uma forte interdependência produtiva através da cooperação e da busca de 

objetivos coletivos, conforme exposto por Nicoluci (2007): 

 

Normalmente, a busca competitiva se dá em função de um conjunto de fatores que 

pode ser: por meio da divisão do trabalho; especialização ao nível das firmas; insumos, 

em geral, próximos às empresas; máquinas e equipamentos ao nível geral das 

empresas e, prestação de serviços, tudo próximo, numa mesma área geográfica, ou ao 

nível do setor. É um conjunto associado à concentração geográfica e setorial. 

(NICOLUCI, 2007, p.43.)  

 

Diante de um cenário de intensificação da globalização e acirramento da competição 

entre empresas, localidades, regiões e países, a promoção de aglomerações produtivas assumiu 

relevância tanto do ponto de vista econômico quanto social, pois envolvem instituições públicas 

e privadas ligadas direta e indiretamente às atividades fim do aglomerado. Conforme Lastres e 

Cassiolato (2005): 

 

Aglomerados de agentes econômicos, políticos e sociais, localizados em um mesmo 

território, que apresentam vínculos consistentes de articulação, interação, cooperação 

e aprendizagem. Incluem não apenas empresas, mas também outras instituições 

públicas e privadas voltadas à formação e treinamento de recursos humanos, pesquisa, 

desenvolvimento, promoção e financiamento. (LASTRES e CASSIOLATO, 2005, p. 

3).  

Atualmente, os arranjos produtivos locais se destacam por oferecerem às firmas que o 

compõem maiores chances de sucesso, além de serem considerados como importante 

mecanismo de desenvolvimento regional, em função da elevação do nível de emprego e renda 

destas localidades onde as aglomerações se instalam (LEITE; LOPES; SILVA, 2009).  

Tendo em vista o grande potencial de geração de inovação existente nas aglomerações 

produtivas, autores ampliam suas pesquisas visando caracterizar os arranjos como efetivos 

mecanismos de criação e disseminação da inovação. Desta forma, a partir do conceito já 

existente de Arranjos Produtivos Locais (APLs), foi cunhado o termo Sistemas Produtivos e 

Inovativos Locais - SPILs, conforme proposto por Lastres e Cassiolato, (2005):  

 

Sistemas produtivos e inovativos locais são aqueles arranjos produtivos em que 

interdependência, articulação e vínculos consistentes resultam em interação, 

cooperação e aprendizagem, com potencial de gerar o incremento da capacidade 

inovativa endógena, da competitividade e do desenvolvimento local. (LASTRES e 

CASSIOLATO, 2005, p. 4).  
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Nos últimos anos, a discussão sobre aglomerações produtivas vem adquirindo crescente 

relevância na literatura econômica5, especialmente heterodoxa, como proxis do 

desenvolvimento econômico local e regional, incorporando contribuições da economia da 

inovação, economia industrial e geografia econômica (Santos et. al., 2002; Suzigan et. al., 

2001).  A partir do clássico livro de Michael Porter “A Vantagem Competitiva das Nações 

(1989)”, a promoção do desenvolvimento econômico local e regional baseado em Clusters 

ganhou notoriedade na literatura especializada. 

 Neste sentido, tendo em vista a perspectiva de consolidação de um Cluster industrial em 

torno das atividades petrolíferas no município de Macaé-RJ, busca-se analisar os principais 

impactos econômicos determinados pelo ciclo expansivo da indústria de petróleo no referido 

município, tendo em vista o período da análise com ênfase nas descobertas das jazidas do Pré- 

Sal na Bacia de Campos, a partir de 2006. 

No que tange ao ciclo de vida dos aglomerados, Porter (1999), pontua que eles podem 

levar dez anos ou mais para até adquirir porte competitivo. Os níveis do aglomerado são: (i) 

Pré-aglomerado, onde há um reduzido número de empresas, independentes e sem 

relacionamento; (ii) Aglomerado emergente, em que há o início de ligações Inter empresas e de 

concentração industrial; (iii) Aglomerado em expansão, no qual verifica-se um aumento das 

ligações Inter empresas e Inter redes. (iv) Aglomerado ascendente, onde há forte processo de 

ligação Inter empresas e massa crítica de empresas. 

Em que pese o fato de essas aglomerações receberem diferentes classificações tais 

como: (i) arranjos produtivos locais (APL) – segundo o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro 

e Pequenas Empresas (SEBRAE) – e outros órgãos governamentais; (ii) Clusters, tipologia que 

ganhou muita força com os estudos de Michael Porter (1989); (iii) sistemas produtivos locais 

(SPL) de acordo com a REDESIST6, entre outros, a nomenclatura utilizada nesta pesquisa será 

a de desenvolvimento baseado em Clusters, posto que o que está em voga é entender a dinâmica 

 

5
 O conceito de aglomerados para autores na linha da economia de negócios, como Michael Porter, “representa 

uma nova maneira de pensar as economias nacionais, estaduais e urbanas e aponta para os novos papéis das 

empresas, dos governos e de outras instituições que se esforçam para aumentar a competitividade” (Porter, 1989, 

p. 210). Neste sentido, desde a bem-sucedida experiência das aglomerações industrias da Terceira Itália, várias 

têm sido as tentativas de reproduzir esta experiência nos mais variados ambientes e setores (Santos et. al., 2002, 

p. 6 apud Rosendo, 2004).    
6
É “uma rede de pesquisa interdisciplinar, formalizada desde 1997, sediada no Instituto de Economia da 

Universidade Federal do Rio de Janeiro e que conta com a participação de várias universidades e institutos de 

pesquisa no Brasil, além de manter parcerias com outras instituições da América Latina, Europa e Ásia.” 

(Http://www.redesist.ie.ufrj.br/). 
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do município de Macaé, o qual é constituído por um Aglomerado Produtivo dessa natureza 

(ROSENDO, 2004). 

Segundo Porter (1989), Clusters – ou aglomerados em português – são agrupamentos 

de empresas geograficamente concentradas. Os ganhos de produtividade inerentes a esse tipo 

especial de aglomerado podem ser atribuídos à aglomeração geográfica de populações e de 

atividades econômicas. Ao redor das economias de aglomeração, desenvolvem-se 

infraestruturas físicas tais como: transporte, serviços e comunicação; gerando externalidades 

positivas e reduzindo os custos de transação das empresas, o que engendra maior acesso às 

informações.  

Os ganhos de produtividade normalmente resultam em redução de custos e aumento de 

lucro para as empresas. Através destes ganhos, as empresas obtêm vantagens tanto no âmbito 

interno – melhoria da tecnologia, equipamentos e conhecimento – quanto no âmbito externo – 

ganhos associados à localização geográfica –. Aglomerações dessa natureza permitem maior 

interação entre firmas, fator essencial para a competitividade. A referida definição posta por 

Porter (1989) é corroborada por Rosendo (2004): 

 

(...) Assim, agrupamentos de empresas geograficamente concentrados “clusters”, 

obtêm, na visão do autor, vantagens estáticas e dinâmicas resultantes da redução dos 

custos de transação, mas também em função de fatores estruturais e institucionais, que 

dinamizam a inovação e a competitividade das empresas nele inseridas. (ROSENDO, 

2004, p. 35-36). 

Com efeito, a revisão da literatura especializada, tanto do ponto de vista teórico quanto 

metodológico, constitui a base desta pesquisa para a discussão dos impactos da indústria 

petrolífera no desenvolvimento social e econômico do município de Macaé-RJ. A análise vai 

de 2006, ano em que são descobertas a reservas da camada do pré-sal, até 2017, ano mais 

recente com dados disponibilizados pelos órgãos oficiais. 

 

1.5.2. Abundância de Recursos Naturais 

 

A fim de resolver um dos grandes enigmas da literatura no que tange à presença de 

abundância de recursos naturais, os economistas Sachs e Warner realizaram um estudo empírico 

analisando os dados de 95 países em desenvolvimento. Nesse estudo foi analisada a relação 

entre recursos naturais e desenvolvimento econômico no qual foi confirmada a tendência de 

que existe uma relação inversa entre ambos (SACHS e WARNER, 1997).  
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Essa relação negativa entre abundância de recursos naturais e crescimento da economia 

(enigma conceitual) ficou conhecida como “Maldição dos Recursos Naturais”. Neste sentido, 

esse conceito deriva da experiência da Holanda, que após descobrir significativas reservas de 

gás natural em 1960, teve problemas com a competitividade de seus setores produtivos 

exportadores em detrimento da apreciação cambial causada pelo excesso de exportação 

(SACHS e WARNER, 1997).  

Pode-se dizer que com o intuito de simplificar a realidade, Sachs e Warner (1997) 

esquematizaram a economia em 3 setores, a saber: (i) setor de comércio de recursos naturais, 

(ii) setor industrial de transformação e (iii) setor não comercial. Neste contexto, o autor deixa 

claro que ao dinamizar as atividades no setor de comércio de recursos naturais, eleva-se a 

demanda de bens não industrializados. O mais preocupante, contudo, é constatar que isso faz 

com que se reduza a alocação dos fatores de produção (terra e capital) no setor industrial, 

fazendo com que a atividade fique bem mais concentrada nas atividades de bens não 

industrializados, o que acabaria por deprimir os lucros do setor industrial (não ligado ao de 

recursos naturais).  

Esse estudo empírico dos autores mostrou ainda que países com abundância de recursos 

naturais acabam por direcionar a Educação, no que tange à formação técnica, para suprir a 

necessidade de mão de obra dos setores abundantes em recursos naturais. Pode-se inferir que o 

setor mencionado acaba por ser favorecido, mas na contramão disso, acaba engendrando 

mazelas nessa economia ao passo que o enviesamento ao setor abundante faz com que se 

diminuam significativamente a mão de obra dos outros setores, que não o abundante nesses 

recursos naturais. Isso acaba perpetrando um círculo vicioso, que se não for mitigado por 

políticas públicas direcionadas, acaba agravando o gargalo dessa economia. Concernente a isso, 

os autores colocam que:  

 

(...) Em um modelo de gerações sobrepostas, uma economia rica em recursos pode 

chegar a um estado estacionário no qual cada geração opta por abandonar a educação 

e trabalhar diretamente no setor não negociável, pois o preço e, portanto, o salário de 

mercado nesse setor está acima do valor marginal do produto do trabalho na 

fabricação. Em contrapartida, numa economia pobre em recursos, os trabalhadores 

passarão para as manufaturas, e terão incentivo para investir em educação, uma vez 

que os trabalhadores de manufatura altamente qualificados ganham um prêmio sobre 

os trabalhadores sem instrução. O processo de educação produzirá não apenas 

trabalhadores qualificados, mas também professores mais capacitados na próxima 

geração. (...) (SACHS E WARNER, 1997, p. 8, tradução nossa). 
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Conforme explicado acima, após constatarem empiricamente que países ricos em 

recursos naturais apresentaram níveis de desenvolvimento econômico menores, os autores se 

debruçaram em tentar explicar as possíveis causas dessa ineficiência econômica e uma delas 

diz respeito à administração desses recursos por parte dos governantes. Para Sachs e Warner 

(1997) os gestores desperdiçam as receitas advindas do setor de recursos abundantes com gastos 

muitas das vezes desnecessários e com bens de consumo conspícuos.  

 

(...) Um argumento final é que os governos que controlavam os aluguéis de recursos 

naturais tendiam a desperdiçar os aluguéis por meio de consumo inadequado ou 

inapropriado. Apoiando isso, há a ideia relacionada de que as previsões de preços de 

commodities nas décadas de 1970 e 1980 se mostraram sistematicamente 

tendenciosas, especificamente otimistas demais, e isso serviu para encorajar grandes 

investimentos públicos em projetos que eram extremamente ineficientes quando as 

previsões de preços se revelavam incorretas (SACHS E WARNER, 1997, p. 10, 

tradução nossa). 

 É importante ressaltar que há na literatura trabalhos que divergem da hipótese da doença 

holandesa, como por exemplo, a contribuição de Mehlum; Moene; Torvick (2006). Esses 

autores defendem que parte da maldição dos recursos naturais, são oriundas de fatores como: 

corrupção, fragilidade no ordenamento jurídico e burocracia ineficiente das intuições, o que 

leva a um quadro de descontrole no que tange à utilização das rendas oriundas da atividade 

abundante. 

Com efeito, em que pese a divergência na literatura, há evidências empíricas de que 

países ricos em recursos naturais tendem a apresentar desenvolvimento econômico menor do 

que se comparado aos países que não dispõem desses recursos. Podemos perceber, conforme 

citado acima, que esse quadro remete à má administração das receitas auferidas por parte dos 

gestores no que tange aos benefícios advindos do setor abundante. Vale destacar que esse tema 

está muito em voga e que seu aprofundamento é de suma importância tanto para a academia 

quanto para a sociedade civil como um todo. 

1.5.3. Quociente Locacional 

 

Segundo Suzigan et al. (2004) pode-se dizer que o Quociente Locacional é uma 

ferramenta essencial em estudos de desenvolvimento econômico regional. Neste contexto, fica 

claro que esse índice de especialização é de suma importância na análise de aglomerados 

produtivos. O mais preocupante, contudo, é constatar que a ação do poder público, através de 
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políticas públicas, pode interferir na eficiência econômica do aglomerado. Pode-se inferir que 

verificada a existência de aglomeração produtiva na região, através do QL, são necessárias 

políticas públicas para a consolidação e o desenvolvimento do aglomerado produtivo.  

O Quociente Locacional – QL é um índice muito utilizado em estudos de Economia 

Regional que envolvem a identificação de aglomerações produtivas. Neste contexto, fica claro 

que o QL possibilita caracterizar mais detalhadamente a análise de um Cluster e 

consequentemente permite mensurar a concentração do aglomerado. O mais preocupante, 

contudo, é constatar que o número de firmas identificadas precisa ser superior a 10% do total 

de empresas do município sob pena de se classificar equivocadamente um setor como 

aglomerado produtivo (SUZIGAN et al., 2004). 

Conforme proposto na literatura especializada, o QL é um recurso fundamental em 

pesquisas relacionadas à Economia Regional. O uso desta técnica justifica-se pelo fato de esta 

pesquisa pretender, em alguma medida, mensurar a existência ou não de setores especializados 

ligados à atividade de Exploração e Produção - E&P no município de Macaé. Segundo Suzigan 

et al. (2004),  

O quociente locacional é a razão entre a participação de uma determinada classe de 

indústria na estrutura produtiva de uma certa região e a participação dessa mesma 

classe na estrutura produtiva do estado. Nesse sentido, quanto maior o QL, maior é a 

especialização da região na classe de indústria respectiva. (SUZIGAN et al, 2004, p. 

548). 

Para se calcular o QL, aplica-se a seguinte fórmula: 

 

 

 

  

 

sendo: 

EMPij = total de empregados do setor i no município j 

EMPj = total de empregados no município j 

EMPiBR = total de empregados do setor i no Brasil 

EMPBR = total de empregados no Brasil 
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Para realizar os cálculos, os dados do total de empregados registrados (EMP) foram 

obtidos da Relação Anual de Informações Sociais – RAIS e do Cadastro Geral de Empregados 

e Desempregados – CAGED, os quais são produzidos pela Secretaria de Emprego e Salário do 

então Ministério do Trabalho e Emprego, absorvido, em 2019, pelo Ministério da Economia.  

Concernente à interpretação – e tendo como direção o fato de o QL ser uma comparação 

entre especializações –, a literatura especializada mostra que se pode obter três diferentes 

resultados: QL=1, QL>1 ou QL<1. Quando QL=1, significa que a especialização do setor i no 

município j analisado é a mesma em comparação à especialização do conjunto do Brasil nas 

atividades desse setor. Quando QL>1, significa que a especialização do município j, em 

atividades no setor i, é maior em comparação à especialização do conjunto do Brasil nas 

atividades desse setor, ou seja, o referido setor é dinâmico e pode vir a configurar um Cluster. 

E por fim, quando QL<1, significa que a especialização do município j, em atividades do setor 

i, é menor em comparação à especialização do conjunto do Brasil nas atividades desse setor 

(TERRA, 2003). 

Os setores “i” abordados nesta pesquisa são: Extrativa Mineral, Serviços Industriais de 

Utilidade Pública, Comércio, Administração Pública, Indústria de Transformação, Construção 

Civil, Serviços e Agropecuária, extração vegetal, caça e pesca. Elucida-se que eles constam no 

Cadastro Nacional de Atividades Econômicas (CNAE), disponibilizados pela Receita Federal 

do Brasil, ressaltando que os dados foram obtidos na RAIS e no CAGED. Já em relação ao 

município “j” abordado nessa pesquisa, trata-se do município de Macaé. Ou seja, através da 

fórmula apresentada, foi calculado o QL dos respectivos setores para o município de Macaé em 

comparação aos mesmos setores para o Brasil. 

Com efeito, é importante ressaltar que a partir do cálculo do QL, torna-se possível 

verificar se o município de Macaé apresenta especialização nos setores vinculados ao de E&P 

(Extrativa Mineral), levando-se em consideração, primordialmente, a instalação da Petrobras e 

seu destaque como empresa âncora. 

Segundos Vasquez e Porto (2015), o QL é um índice muito utilizado quando o objetivo 

é tirar uma radiografia da estrutura produtiva local. O autor deixa claro que sua utilização é 

inegavelmente de grande relevância em projetos que visem diversificar a estrutura produtiva 

local. Seria um erro, porém, atribuir aos planejadores regionais a vida útil do aglomerado. 

Assim, reveste-se de particular importância a observância da difusão das políticas públicas 

locais. Sob essa ótica, ganha particular relevância a atuação do poder público no que tange à 

diversificação da estrutura produtiva da região. 
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Ora, em tese, os autores estão chamando a atenção para a importância desse indicador. 

Caso contrário, teríamos aqui divergências de opiniões entre eles. Conforme mencionado, não 

se trata de simples apontamento, mas de identificação de estruturas produtivas, cuja análise 

regional serve principalmente para que planejadores locais possam mapear a estrutura atual da 

região, a fim de poderem elaborar projetos com um melhor direcionamento das políticas 

públicas. 

 

 

1.5.4. Índice de Desenvolvimento Humano – IDH 

 

A perspectiva teórica tradicional do desenvolvimento econômico analisa o bem-estar da 

sociedade apenas pelos recursos ou pela renda que ela pode gerar, já o desenvolvimento humano 

coloca os indivíduos no centro da discussão. Em 1990, o Programa das Nações Unidas para o 

Desenvolvimento – PNUD, criou o IDH.  O referido índice é uma medida que objetiva analisar 

a evolução, a longo prazo, em três dimensões principais do desenvolvimento humano: renda, 

educação e saúde. A finalidade da concepção do IDH é proporcionar um contraponto a um 

distinto indicador muito utilizado, o Produto Interno Bruto – PIB per capita, que considera 

exclusivamente a dimensão econômica do desenvolvimento (SEN, 2000). 

 O IDH foi concebido pelo paquistanês Mahbub ul Haq com a cooperação do 

Economista indiano Amartya Sen, a fim de ser uma ferramenta a mais para aferir o avanço do 

bem-estar de uma população. Este indicador pondera três das dimensões mais importantes do 

desenvolvimento humano: a oportunidade de se ter uma vida longa e saudável, acesso ao 

conhecimento e um padrão de vida digno. Enquanto o PIB per capita reflete apenas a soma de 

todas as riquezas produzidas por um país, o IDH considera, além da renda, as condições de 

saúde e educação como essenciais para se medir o progresso de uma sociedade (VEIGA, 2010). 

Amartya Sen é um dos primeiros autores de Economia que fala em desenvolvimento 

numa perspectiva de ampliação das liberdades humanas. A Região para Sen é o Estado ou o 

Município. Em sua obra “Desenvolvimento como liberdade” (2000), o autor deixa claro sua 

grande contribuição ao criar e popularizar o IDH. Sen diz que o desenvolvimento não advém 

apenas da Economia através do PIB per capita, mas também do acesso que as pessoas têm à 

saúde, à educação e a bens e serviços que garantam a sua qualidade de vida, funcionando assim 

como um indicador social.  
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O autor elucida nessa obra que o mundo capitalista limita a liberdade do indivíduo pela 

falta de renda, advindo desse fato a ideia de desenvolvimento como liberdade. Disto decorre a 

importância de a longevidade, por exemplo, ser variável importante a ser considerada no IDH, 

visto que o maior bem-estar de uma população é verificado, além de outros fatores, onde ela 

vive mais. Veiga (2010) corrobora as contribuições de Mahbud e Sen ao pontuar: 

 

Na concepção de Sen e de Mahbud, só há desenvolvimento quando os benefícios do 

crescimento servem à ampliação das capacidades humanas, entendidas como o 

conjunto das coisas que as pessoas podem ser, ou fazer na vida. E são quatro as mais 

elementares: ter uma vida longa e saudável, ser instruído, ter acesso aos recursos 

necessários a um nível de vida digno capaz de participar da vida da comunidade. Na 

ausência destas quatro, estarão indisponíveis todas as outras possíveis escolhas. E 

muitas oportunidades na vida permanecerão inacessíveis. (VEIGA, 2010, p. 85). 

Como desdobramento do IDH7 global, conforme explicado acima, foi criado no Brasil 

o Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM) o qual se inspira no IDH, mas traz 

adaptações para melhor corresponder à realidade brasileira. O IDHM leva em conta as mesmas 

três dimensões do IDH: vida longa e saudável que é medida pela esperança de vida ao nascer, 

o acesso a conhecimento que é medido pela escolaridade da população jovem e adulta, e o 

padrão de vida digno que é medido pela renda média per capita. Assim como o IDH, o IDHM 

varia de 0 a 1, e quanto mais próximo de 1, maior será o desenvolvimento humano do município 

abordado. Os dados são obtidos através dos Censos Demográficos Brasileiros realizados pelo 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE (CRUZ, 2004).  

Segundo Veiga (2010) no Brasil, o IDHM pode ser consultado no Atlas do 

desenvolvimento Humano do Brasil, que é um banco de dados eletrônico feito com o objetivo 

de democratizar o acesso e aumentar a capacidade de análise sobre informações 

socioeconômicas relevantes dos municípios brasileiros e das Unidades da Federação. Deve-se 

mencionar, no entanto, que o autor chama a atenção para a utilização correta desse índice. 

Segundo o autor: 

 

 

7 Após 2010, o PNUD passou a utilizar a seguinte fórmula para cálculo do IDH: , onde EV = 

Expectativa de vida ao nascer, EI = Índice de Educação e IR = índice de Renda. Após realizar a média geométrica 

dos três componente, o valor do IDHM é gerado e pode variar de 0 a 1 podendo ser classificado em 5 faixas: (i) 

muito baixo (entre 0 e 4,99), (ii) baixo (entre 0,500 e 0,599), (iii) médio (entre 0,600 e 0,699), (iv) alto (entre 0,700 

e 0,799) e (v) muito alto (entre 0,800 e 1). 
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A inegável importância do IDH não corresponde ao conhecimento que muitos 

técnicos governamentais demonstram ter a respeito de seus pressupostos, critérios e 

convenções. (...) As vantagens da municipalização do Índice de desenvolvimento 

Humano (IDH-M) podem evaporar se os usuários não forem advertidos sobre os 

cuidados indispensáveis à sua utilização. (VEIGA, 2010, p. 91). 

Sendo assim, esses indicadores cumprem a função de corroborar a diferença existente 

entre os conceitos de crescimento e desenvolvimento. Podemos perceber, conforme citado 

acima, que esse quadro remete à utilização de ferramentais que possibilitam analisar melhor o 

quadro socioeconômico da localidade. Não é exagero afirmar que esse tema lança luz a uma 

importante questão que deve ser levada em consideração nos direcionamentos das políticas 

públicas, a saber, a equidade apoiando o crescimento. 
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Capítulo 2 – Impactos Econômicos em Macaé 

 

2.1. Introdução Metodológica 

  

A região que atualmente corresponde ao Município de Macaé mantém características 

estruturais, econômicas, históricas e institucionais que a definem como uma região 

subdesenvolvida. Entretanto, esta região, cujo dinamismo ao longo dos últimos séculos se deu 

com base na produção e exportação baseadas na pecuária e na pesca, vislumbra  a possibilidade 

de redefinir sua estrutura produtiva, tendo em vista estar inserida no contexto de um virtuoso 

ciclo expansivo determinado pelos investimentos da indústria petrolífera na Bacia de Campos 

(BC). 

Concernente à metodologia, para efeito da análise econômica do Município de Macaé, no 

interstício 2006/2017, adota-se o recorte proposto por Michael Porter, a saber, Desenvolvimento 

Baseado em Cluster e o Quociente Locacional (QL), que é instrumental de grande importância 

para medir a concentração do Cluster. Os Capítulos 2 e 3 a seguir, versam, respectivamente, 

sobre a análise dos impactos econômicos e socioeconômicos, os quais retratam a dinâmica do 

aglomerado produtivo em Macaé. O objetivo é analisar alguns dos principais impactos 

econômicos e socioeconômicos no município de Macaé e, complementarmente, nos municípios 

selecionados, sobretudo a partir da descoberta do Pré-Sal, em 2006, verificando se o Cluster 

Petrolífero de Macaé produziu desenvolvimento econômico local. 

Com base no referencial teórico do Capítulo 1, adota-se como hipótese nesta pesquisa 

que dado os extraordinários investimentos e o surpreendente crescimento da indústria 

petrolífera na BC, a dinâmica produtiva e tecnológica verificada no município de Macaé (base 

operacional da BC), não foi capaz de reverter  a perversa lógica do subdesenvolvimento  

prevalecente na localidade. Sendo, portanto, importante aumentar a compreensão a respeito dos 

mecanismos de reprodução do subdesenvolvimento, a partir da exploração de recursos naturais 

abundantes, conforme proposto por Sachs e Warner (1997), tendo em vista a constituição de 

um aglomerado petrolífero em Macaé. Com isso, considera-se o seguinte: Como potencializar 

o crescimento da indústria petrolífera em desenvolvimento para a cidade de Macaé? 

O capítulo 2, em sua primeira parte, versa brevemente sobre os ciclos de crescimento 

econômico em Macaé, destacando sua estrutura produtiva. A segunda parte é dedicada à análise 

do Cluster Petrolífero de Macaé no período 2006/2017, destacando-se o comportamento de 

indicadores econômicos como PIB per capita, empregos e salário. 
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2.2. Características Gerais do Município de Macaé 

 

O Município de Macaé localiza-se na mesorregião Norte do Estado do Rio de Janeiro8 

com uma área total de 1.229,1 Km² o que corresponde a 12,6% da área total da Região Norte 

Fluminense. De acordo com o Censo do IBGE de 2010, a população de Macaé era de 206.728 

habitantes, correspondendo a 24,3% do contingente da Região Norte Fluminense. A densidade 

demográfica era de 169,89 habitantes por km², contra 87,1 habitantes por km² de sua região. A 

taxa de urbanização correspondia a 98% da população. Em comparação com a década anterior, 

a população do município aumentou 56,1%, o 4º maior crescimento no Estado. 

 

 

Figura 1 – Mapa da Região Norte Fluminense - RJ 
Fonte: Extraído de Ceperj – Anuário Estatístico do Rio de Janeiro - 2016 

 

A taxa geométrica de crescimento populacional anual no Estado, entre os períodos de 

1991/2000 e 2000/2010, apresentou declínio expressivo, passando de 1,32 para 1,06. Todas as 

regiões do Estado seguiram essa tendência de redução do ritmo de crescimento populacional, 

exceto o Norte Fluminense, onde houve um aumento na ordem de 104,9% da população nas 

últimas duas décadas. No período, o Estado sofreu deslocamentos espaciais das atividades 

econômicas com impacto no crescimento populacional como é o caso de Macaé. Este município 

é o centro de uma região que é fortemente influenciada pelas atividades petrolíferas (TCE/RJ – 

Estudos Socioeconômicos dos Municípios Fluminenses, 2018). 

 

 

8 Composto atualmente por 92 municípios. 
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Figura 2 - Crescimento populacional de Macaé: 2000, 2010 e estimativa 2011/2017  
Fonte: TCE/RJ – Estudos Socioeconômicos dos Municípios Fluminenses (2018).  

 

O fluxo migratório que atingiu o município de Macaé foi expressivo. Conforme 

verificado na Figura 2, o crescimento populacional no interstício 2010/2010 foi na ordem de 

56,1%. Segundo o IBGE, em 2010 o número de habitantes de Macaé representava 0,1% do total 

de habitantes do Brasil, 24,3% da Região Norte Fluminense e 1,3% da população do Estado do 

Rio de Janeiro, desse total, 42% era migrante. O censo de 2010 mostrou que 42,6% das pessoas 

residentes no município não nasceram neste (TCE/RJ – Estudos Socioeconômicos dos 

Municípios Fluminenses, 2018). 

No que tange à mobilidade urbana, Macaé conta com três rodovias que fazem a ligação 

do município com seus vizinhos: a RJ-106 percorre todo o litoral, de Rio das Ostras até 

Carapebus, atravessando o centro da cidade. É a mais movimentada, tendo sua capacidade 

esgotada, em no mínimo, 72% dos horários de pico. A RJ-108 corta o município de leste a oeste, 

acessando a BR-101, que alcança Conceição de Macabu ao norte e Rio das Ostras ao Sul.  

Os insumos e as mercadorias, trafegam pelas rodovias RJ-106 e RJ-108, são estocadas 

e trabalhadas nas diversas empresas das áreas industriais e transportadas posteriormente ao 

Porto de Imbetiba. Tal movimentação congestiona totalmente os bairros da Glória, Novo 

Cavaleiros, Praia Campista, Cancela Preta, Praia do Pecado e adjacentes. Os trevos de acesso a 

estes bairros são todos em “Rotatória de Nível”, que ficam totalmente congestionados quando 

há manobras de veículos pesados.  

A riqueza produzida pela indústria de Petróleo em Macaé provocou forte crescimento 

econômico e populacional na região, não acompanhados pela infraestrutura urbana.  Os pontos 

de estrangulamento rodoviário em Macaé são exemplos deste processo. 
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2.3. Ciclos de Crescimento Econômico em Macaé 

 

Em 29 de Julho de 1813, a então povoação de Macaé obtém a emancipação política e 

administrativa ao ser elevada à condição de Vila sob o nome de São João de Macaé, e tendo 

consequentemente o desmembramento de seu território dos atuais municípios de Campos dos 

Goytacazes e Cabo Frio. Em 15 de abril de 1846 foi elevada à categoria de Cidade.  

Por muitos anos, o alicerce da economia de Macaé foi o cultivo da cana-de-açúcar, que 

respondeu por um crescimento demográfico expressivo nos séculos XVIII e XIX.  

Até o início do século XX, a economia do município se fundamentava na produção da cana-de-

açúcar e do café, na pecuária e na extração do pescado. No período republicano, a cidade foi 

mantida como sede do município de Macaé, embora tenha sofrido várias alterações na malha 

distrital. A partir de 1974, com a descoberta de petróleo na região e com a chegada da Petrobras, 

Macaé passou a viver um novo ciclo econômico, marcado fundamentalmente pelo acelerado 

crescimento demográfico e mudança de todo município (ROSENDO, 2004).  

Na região Norte Fluminense, Macaé e Campos dos Goytacazes figuram os dois 

municípios que mais se destacaram. Historicamente, em Macaé desenvolveram-se atividades 

rudimentares, a saber, a agropecuária e a pesca. Essas atividades não demandavam mão de obra 

qualificada. Em se tratando da produção da cana-de-açúcar, era uma atividade extremamente 

concentradora de renda e responsável por gerar uma baixa heterogeneidade estrutural na 

economia. Por essas razões, essas atividades não proporcionaram nenhum tipo de 

desenvolvimento socioeconômico pujante ao município de Macaé configurando assim, o 

primeiro ciclo de crescimento (SILVA, 2011). 

Por questões técnicas, sobretudo envolvendo logística, o município de Macaé é 

escolhido para sediar a base operacional da produção petrolífera na Bacia de Campos. 

Incialmente a Petrobras, na função de empresa âncora, instala-se no litoral no município e atrai 

diversas empresas prestadoras de serviços para avançar no processo de Exploração e Produção 

(E&P) de petróleo e gás na região. Sucessivas descobertas de jazidas petrolíferas ocorrem ao 

longo dos anos 1970, 1980 e 1990, paralelamente ao aumento da produção de petróleo e gás. 

No ano de 1977, a Bacia de Campos inicia sua produção comercial. Em 1989, o Estado do Rio 

de Janeiro passa a ser responsável por 57,8% da produção nacional de Petróleo (REDEPETRO, 

2016). 

A Petrobras chega a Macaé na década de 1970. O município então se transformou na 

Capital Nacional do Petróleo, título que carrega até os dias atuais. Considerada um marco 
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histórico para Macaé, a chegada da Petrobras ao município proporcionou um grande salto de 

crescimento econômico. A estatal iniciou suas instalações na Praia de Imbetiba, e propiciou ao 

município, que vivia da pesca e da agricultura, uma atividade econômica dinâmica com o início 

do ciclo expansivo da indústria de petróleo. 

Pode-se inferir que a Petrobras teve grande protagonismo, uma vez que ela figurou como 

empresa âncora no epicentro do dinamismo econômico local, e que através dela, várias 

empresas do ramo offshore (prospecção, perfuração e exploração) foram atraídas, as quais 

corroboraram o início de um novo ciclo de crescimento econômico totalmente diferente em sua 

essência, pois foi capaz de modificar a base produtiva da economia macaense. 

 Em todo esse processo, o desenvolvimento econômico veio a reboque de uma mudança 

na base produtiva propiciada pela indústria petrolífera. Essa pujança na intensa transformação 

vivida por Macaé é assim pontuada por Rosendo (2004): “(...) Em pouco mais de três décadas 

o município de Macaé presenciou a mudança de sua base produtiva de uma estrutura 

tipicamente agro-pastoril, para uma estrutura industrial e de prestação de serviços. (...)” 

(Rosendo, 2004, p. 122).  

A Lei nº 9478/97 flexibilizou o monopólio das atividades de E&P de petróleo e gás no 

Brasil contribuindo, respectivamente, para o incremento dos investimentos no setor e o ingresso 

de empresas estrangeiras e nacionais na referida indústria. Ela determinou ainda o aumento na 

participação dos royalties9 da União de estados e municípios, de 5% para 10%, ficando o Estado 

do Rio de Janeiro com a maior fatia dos recursos. Como decorrência, o crescimento na atividade 

industrial de Macaé resulta dos crescentes investimentos realizados em E&P na Bacia de 

Campos, tanto por parte da Petrobras quanto pelo ingresso de empresas estrangeiras. O 

expressivo crescimento da indústria de petróleo no entorno da Bacia de Campos reflete um 

novo ciclo de crescimento econômico na Região Norte Fluminense, determinado pela atividade 

petrolífera. 

Segundo Postali (2007), houve no Brasil uma significativa mudança no que tange aos 

critérios de royalties. Segundo o autor: 

 

 

9 Compensação financeira, prevista em lei, que as empresas licenciadas para explorar e produzir minérios pagam 

ao estado brasileiro, sendo repassados até as prefeituras. Geram impactos positivos ao dotar os orçamentos públicos 

com recursos passíveis de serem destinados a um conjunto de ações voltadas ao enfrentamento de problemas 

gerados pela indústria e ao desenvolvimento de Estados e Municípios. Entretanto, geram um impacto negativo às 

comunidades quando sua destinação é feita de forma de forma incorreta, ou seja, quando são desperdiçadas como 

bem nos assegura os autores Sachs e Warner (1997). 
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Na esteira da Emenda Constitucional nº 9/95, que quebrou o monopólio estatal na 

exploração e refino de petróleo, o Congresso Nacional aprovou, em 1997, a Lei 

nº9478/97 – conhecida como “Lei do Petróleo”. Além de transformações substanciais 

no contexto institucional da indústria de petróleo, esta lei criou mecanismos mais 

fortes de indenização a Municípios produtores de recursos hidrocarbonetos e/ou por 

eles afetados. (POSTALI, 2007, p. 3). 

 

Com efeito, pode-se dizer que a evolução da atividade petrolífera em Macaé pode ser 

apontada como uma das fortes razões para a ocorrência de importantes mudanças neste 

Município. Nesse sentido, a presença da Petrobras em Macaé, a partir da década de 1970, e a 

quebra de seu monopólio, em 1997, propiciaram à Macaé uma evolução da atividade industrial 

petrolífera, alterando de forma significativa a estrutura econômica de Macaé. Esses fatores 

ensejaram novo e promissor ciclo de crescimento econômico. 

 

2.4. Macaé: Estrutura Produtiva e Indicadores Econômicos  

 

2.4.1. Perspectiva histórica 

 

A partir da segunda metade do século XIX (1880-1890) verifica-se o avanço do processo 

de industrialização no campo, que se manifestou particularmente na indústria açucareira. A 

introdução da máquina a vapor e de novas tecnologias de produção culminou com a implantação 

de grandes usinas açucareiras aumentando substancialmente a escala de produção de 

açúcar. Paralelamente, a região aumentava sua produção agrícola com destaque para o algodão, 

arroz, frutas e café. O ciclo expansivo verificado na segunda metade do século XIX, induzido 

pela indústria açucareira, sinalizava para a necessidade de investimentos em sistemas de 

transporte mais eficientes tendo em vista a melhoria do escoamento da produção (SILVA, 

2011).  

Por muitos anos, o alicerce da economia de Macaé foi o cultivo da cana-de-açúcar, que 

respondeu por um crescimento demográfico expressivo nos séculos XVIII e XIX. O município 

chegou a desempenhar o papel de porta de entrada e saída do Norte Fluminense, favorecido 

pela construção do canal Macaé-Campos, com 109 quilômetros de extensão para auxiliar o 

escoamento da produção, transportada até o Rio de Janeiro a partir do porto de Imbetiba, 

chegando a operar até 1875 com cinco barcos a vapor. A partir desse ano, o transporte da 

produção regional se fez a partir de via férrea, o que provocou novo impulso na economia de 
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Macaé. Hoje a rodovia desempenha a função de ligação entre ambas (TCE/RJ - Estudos 

Socioeconômicos dos Municípios Fluminenses, 2018). 

A produção de cana de açúcar perde relevância devido à ascensão do café em fins do 

século XIX, que possibilita nos anos de 1920 alguma prosperidade ao município, mas nada 

comparável ao que ocorre a partir dos anos de 1970, pois o ciclo do petróleo engendrou um 

acelerado crescimento ao município, principalmente com o fator de atratividade que a Petrobras 

teve para o município de Macaé (ROSENDO, 2004).  

A Petrobras assumiu grande importância nessa nova indústria produtiva de Macaé. Essa 

pujança dessa empresa âncora é destacada por Fauré e Hasenclever (2003). Segundo os autores: 

 

A descoberta e a produção de petróleo transformaram consideravelmente, em poucos 

anos, a cidade de Macaé, que se estabeleceu como capital continental das atividades 

da cadeia petrolífera offshore, sobretudo após a instalação da Petrobras e a 

chegada de outras empresas fornecedoras de bens e serviços contratadas pela 

empresa nacional. (FAURÉ e HASENCLEVER, 2003, p. 71, grifo nosso). 

Rosendo (2004), corrobora a importância da Petrobras exposta por Fauré e Hasenclever 

(2003), acima ao enfatizar o fator de atratividade que essa importante empresa âncora 

representou para o município de Macaé. Segundo Rosendo (2004): 

 

(...) com o novo marco regulatório estabelecido a partir de 1977, as majors do setor 

petrolífero internacional têm sido atraídas para atuarem, sobretudo na forma de 

parceria com a Petrobras, em projetos de desenvolvimento de áreas onde a empresa 

detém reservas já descobertas com grande potencial comercial. (ROSENDO, 2004, p. 

140). 

 Com efeito, pode-se inferir que a pujança econômica em Macaé se deve ao setor 

petrolífero, uma vez que, conforme visto, ele foi capaz de modificar a base produtiva deste 

município.  

2.4.2.   PIB e PIB per capita 

 

Conforme o IBGE, o PIB per capita é definido como a razão entre o PIB total e a 

população residente de uma região. Esse indicador fornece ferramentas que possibilitam avaliar 

o dinamismo da riqueza dos residentes de uma localidade. No Gráfico 1, são apresentados o 
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PIB per capita dos municípios de Macaé, Campos dos Goytacazes, Rio das Ostras e Niterói, 

além do Estado do Rio de Janeiro e da Região Norte Fluminense para o interstício 2010/201610. 

 

Gráfico 1 – PIB per capita dos municípios selecionados – 2010/2016 

Fonte: Elaboração própria a partir de dados da Fundação Ceperj  

 

Como se observa no Gráfico 1, com exceção de Rio das Ostras, as espacialidades 

analisadas mostravam crescimento do seu PIB per capita até 2014, mas sofreram, em alguma 

medida, queda desse indicador na passagem de 2014 para 2015, período no qual eclode a crise 

econômica que acometeu o Estado do Rio de Janeiro, dada a queda do preço do barril de 

petróleo no mercado internacional. 

 Neste cenário, é possível perceber que o município de Macaé é o único, dentre os 

analisados, que tem uma queda menos abrupta em seu PIB per capita, haja vista que apresentou 

uma melhor posição desse indicador quando comparada à Região Norte Fluminense, fato este 

que não se verificava antes de 2014, ou seja, antes da crise.  

 É razoável ressaltar que a exploração de uma riqueza natural abundante, como é o caso 

do petróleo11, pode elevar a renda per capita dos residentes dessa localidade, sem que 

necessariamente isso signifique uma mudança estrutural positiva da região. Para que haja de 

 

10Dada a mudança de metodologia em 2009 mencionada acima, a Fundação Ceperj não disponibilizou o PIB per 

capita dos municípios para os anos anteriores a 2010. 
11

Além dos royalties do Petróleo, a renda petrolífera é composta pela participação especial, que é uma 

compensação financeira extraordinária devida pelos concessionários de exploração e produção de petróleo ou gás 

natural para campos de grande volume de produção. 
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fato essa mudança, é importante que o poder público formule e implemente políticas públicas 

que dinamizem a indústria de transformação local, sob pena de haver um retrocesso da 

economia, quando a atividade econômica ligada a do recurso abundante entrar em crise. 

 Sachs e Warner (1997), abordam em sua teoria, conforme verificado no Capítulo 1, que 

há uma relação inversa entre a riqueza advinda do recurso natural abundante e o desperdício 

que regiões detentoras dessas riquezas acabam cometendo. Segundo os autores: 

 

(...) A associação negativa entre abundância de recursos e crescimento nas últimas 

décadas certamente representa um enigma conceitual. Afinal, os recursos naturais 

aumentam a riqueza e o poder de compra sobre as importações, de modo que se 

poderia esperar que a abundância de recursos elevasse as taxas de investimento e 

crescimento da economia também (...) (SACHS e WARNER, 1997, p. 2, tradução 

nossa). 

 Segundo os autores, a riqueza advinda dos recursos naturais abundantes deveria se 

reverter em melhorias na qualidade de vida da população, mas o malgrado uso das riquezas 

podem, possivelmente, impedir a otimização desses recursos. Para evitar que isso ocorra, 

conforme verificado no Capítulo 1, é importante que haja o efetivo direcionamento das políticas 

públicas locais. 

 

2.4.3. Indústria de Petróleo 

 

A indústria de petróleo12 é dividida em dois segmentos: o primeiro inclui as fases de 

exploração, desenvolvimento e produção; o segundo compreende as etapas de transporte, refino 

e distribuição. São atividades complexas e de risco cujas etapas são desenvolvidas por empresas 

de porte diversificado que operam em estruturas de mercado diferenciadas.  

Na divisão do trabalho entre as etapas de produção do óleo, o papel fundamental é 

exercido pelas petroleiras – OilCompany –, que constituem um importante grupo de empresas 

como a Shell, Exxon e Petrobras. Essas empresas foram importantes no que tange à contratação 

de serviços como o de sísmica, perfuração e produção de outras empresas altamente 

 

12 O início da exploração de petróleo é de grande importância, pois o mundo estava em um contexto de recessão 

econômica justamente em decorrência do 1º Choque do Petróleo em 1973. A Organização dos Países Unidos 

Produtores de Petróleo – OPEP, formada por países árabes, elevou muito o preço do barril do Petróleo, como 

forma de retaliar as potências ocidentais por apoiar o Estado de Israel no conflito árabe-israelense das décadas de 

1950, 1960 e 1970; especialmente na Guerra do YomKippur, em 1973. O Brasil, que fizera a opção por uma 

política rodoviarista (a partir da década de 1950), ficara vulnerável às oscilações do mercado internacional de 

petróleo (SILVA, 2004). 
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especializadas, que por sua vez também operam em oligopólios internacionais, dado o nível de 

sofisticação tecnológica exigido.  

As oportunidades para as pequenas e médias empresas participarem desse mundo 

tecnologicamente complexo também existem. Há uma variedade de produtos e serviços 

demandados, desde equipamentos e peças de alta tecnologia até as de confecção relativamente 

simples, passando por serviços de baixa qualificação e por aqueles de difícil importação. Desse 

modo, geralmente, ocorre uma divisão de mercado em que as tarefas mais sofisticadas e mais 

rentáveis permanecem nas mãos das empresas transnacionais enquanto os serviços e 

equipamentos de baixo conteúdo tecnológico são encomendados a empresas menores, de 

atuação local (TAVARES, 2011).  

A Petrobras instalou-se em três pontos no município de Macaé, ao longo da Rodovia RJ 

- 106: no bairro Imbetiba, onde está sua principal base de operações e seu porto, a Leste em 

Cabiúnas e a oeste nos limites da cidade com o município de Rio das Ostras. O início da 

exploração de petróleo se dá em 1976 no poço 1-RJS-9A que deu origem ao “Campo de 

Garoupa”. Já a produção comercial começou em agosto de 1977, através do poço 3-EM-1-RJS, 

com vazão de 10 mil barris por dia no Campo de Enchova (ROSENDO, 2004).  

 

2.5. Evolução dos Empregos Formais em Macaé 

 

A evolução do estoque de vínculos ativos é um indicador do dinamismo das atividades 

econômicas. No Gráfico 2, é demonstrada a evolução desse componente desde o ano de 2006 

até 2017.  Observa-se o comportamento dessa variável e sua relação com a crise de 2014. Os 

dados são disponibilizados pelo CAGED e pela RAIS. 

Gráfico 2 – Evolução do Estoque de Vínculos ativos em Macaé – 2006/2017 

    Fonte: elaboração própria a partir dos dados da RAIS e do CAGED. 
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Conforme verificado no Gráfico 2, o estoque de empregos formais em Macaé segue uma 

tendência de crescimento e atinge seu ápice em 2014 quando eclode a crise do setor de petróleo 

e gás que acometeu o Estado do Rio de Janeiro.  A partir de 2015, percebe-se uma tendência de 

queda influenciada pela abrupta redução do preço do barril de petróleo no mercado 

internacional. Isso provocou desinvestimento e redução do quadro de funcionários por parte das 

empresas que atuam direta e indiretamente nesse setor, principalmente na Petrobras.  

O número de empregos formais registrados em Macaé no ano de 2017, de acordo com 

a RAIS, atingiu 113.996 empregos, representando um decréscimo de 22,9% em relação ao 

estoque de empregos do ano de 2014, ano em que se inicia a crise. Um dado complementar 

importante, no que tange à evolução do estoque de empregos formais, uma vez que este 

apresenta limitações em relação ao valor da remuneração, diz respeito ao salário médio de 

admissão em cada um dos setores econômicos analisados no QL. A Tabela 1 mostra o 

comportamento do Salário Médio de Admissão de Macaé no auge do Cluster, em 2010, em 

comparação ao ano de 2018. 

 

Tabela 1 - Salário Médio de Admissão – Macaé - 2010 e 2018 

Setores 2010 (R$) 2018 (R$) ∆% 

Extrativa Mineral 4.118,06 2.572,49 -37,5% 

Indústria de 

Transformação 

1.593,23 2.251,20 

41,3% 

Serviços Industriais 

de Utilidade Pública 

1.383,43 1.931,63 

39,6% 

Construção Civil 1.296,21 2.282,57 76,1% 

Comércio 794,43 1.388,78 74,8% 

Serviços 1.408,31 2.264,88 60,8% 

Agropecuária 648,29 1.336,19 106,1% 

Fonte: elaboração própria a partir dos dados da RAIS e do CAGED. 

 Conforme a Tabela 1, observa-se o salário médio de admissão em cada setor econômico 

para o município de Macaé. Esse dado é importante, pois reflete a situação do salário e da renda 

da população do município analisado. Verifica-se que Macaé apresentou queda do salário 

médio no setor Extrativa Mineral na ordem de 37,5%. Todos os outros setores, demostraram 

variações positivas nos salários médios.  Esse impacto percebido pelo município de Macaé, 

atribui-se ao fato de que os trabalhadores do referido setor auferiram altas remunerações. As 

empresas desse setor, ao sentir os impactos da crise, demitiram funcionários e quando 

recontrataram, o fizeram com salários menores que os do período anterior à crise. 
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2.6. Medindo a concentração do Cluster Petrolífero de Macaé 

 

A fim de proceder a análise do desenvolvimento de Macaé, emprega-se, conforme 

exposto no Capítulo 1, a abordagem do “Desenvolvimento Baseado em Cluster” – Porter 

(1989). Enfatiza-se a organização industrial, o mercado de trabalho, o emprego e a renda. Para 

realizar a análise, verifica-se a concentração do Cluster Petrolífero de Macaé através do método 

de Quociente Locacional (QL), tendo em vista o interstício 2006/2017. 

Na Tabela 2, analisam-se os resultados obtidos após o cálculo do Quociente Locacional 

para o Município de Macaé, tabulados a partir dos dados da RAIS e do CAGED, e calculados 

segundo a metodologia exposta no Capítulo 1. Vale ressaltar que são três os possíveis 

resultados, a saber, QL>1, QL<1 ou QL=1. 

 

Tabela 2 - Quociente Locacional calculado para o município de Macaé - 2006 a 2017 

Setor 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Adm. Pública 0,36 0,42 0,35 0,32 0,36 0,61 0,61 0,56 0,58 0,62 0,64 0,70 

Agropecuária 0,13 0,12 0,12 0,13 0,12 0,11 0,10 0,11 0,11 0,10 0,10 0,12 

Comércio 

 
0,61 0,65 0,62 0,65 0,66 0,61 0,60 0,56 0,55 0,54 0,53 0,56 

Construção 

Civil 

 

3,01 2,63 2,50 1,69 1,15 0,96 1,20 2,02 2,14 2,28 2,81 1,97 

Extrativa 

Mineral 
41,61 41,90 42,09 45,47 48,27 39,99 38,01 39,37 37,66 37,78 35,05 37,41 

Indústria de 

Transformação 
0,55 0,59 0,64 0,66 0,69 0,63 0,67 0,59 0,65 0,74 0,73 0,85 

Serviços 

Industriais de 

Utilidade 

Pública 

0,38 0,33 0,30 0,42 0,58 0,69 0,57 0,42 0,48 0,46 0,52 0,51 

Fonte: elaboração própria a partir dos dados da RAIS e do CAGED. 

Conforme explicitado na Tabela 2, fica evidente a formação de um Cluster no setor de 

Extração Mineral, cujo auge se dá no ano 2010. Sendo assim, é confirmada a teoria de Porter 

(1989). Essa, porém, é uma pontuação que necessita de algumas ressalvas, uma vez que ao 

avaliar a trajetória do Cluster, percebemos que ele começa com 41,6, em 2006, (ano de 

descoberta do pré-sal) e ascende até o ano de 2010, quando atinge o maior resultado (48,2), mas 

a partir de 2011, ele começa a diminuir apresentando o resultado de 39,99 (menor que 2006). 

Isso sinaliza uma perda de dinamismo do Cluster, anterior à crise de 2014. 
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 Portanto, é preciso ressaltar que o QL se mostrou significativo no setor de petróleo, mas 

que a partir de 2010, percebe-se uma perda desse dinamismo do Cluster no setor Extrativa 

Mineral em Macaé. Com efeito, para além da crise de 2014, atribui-se essa perda de dinamismo 

do Cluster ao fato de que há uma mudança do eixo da indústria de petróleo em curso, uma vez 

que esta importante atividade industrial está migrando do Estado do Rio de Janeiro para São 

Paulo e Espírito Santo, conforme verificado a seguir: 

 

A produção do Estado do Rio de Janeiro, embora continue crescente, vem perdendo 

participação, tendo passado de 74% do total nacional, em 2000, para 64% em 2017. 

Esta perda vem sendo compensada pelo Espírito Santo - cuja produção passou de 1% 

para 14% - e por São Paulo, que cresce a uma velocidade maior, passando de 3%, em 

2000, para 13% do total nacional em 2017. (ARAÚJO; NAZARETH; OLIVEIRA, 

2018, p. 4). 

Não menos importante que essa consideração, entretanto, é o fato de o Brasil ter 

declarado que era autossuficiente em petróleo, com a descoberta do pré-sal em 2006. Diante 

disso, vale considerar que a partir de 2006, houve uma tendência de crescimento do Cluster, 

sinalizado pelo aumento do QL, que se manteve até o ano de 2010 e caiu expressivamente a 

parir do ano de 2011. Portanto, é possível inferir que os dados já sinalizavam a crise que 

acometeria Macaé, em 2014, com a expressiva perda de concentração do QL, caindo de um 

auge de 48,2 em 2010 para o vale de 35,1 em 2016. 

Também não menos importante que as considerações acima, entretanto, é o fato de o 

Brasil ter vivenciado, a partir de 2014, um período de deflagrações de grandes esquemas de 

corrupção descortinados pela Operação Lava-Jato, a qual trouxe à tona sérios problemas 

políticos e econômicos para a Petrobras. Diante disso, verifica-se que a teoria da tendência ao 

desperdício de recursos naturais dos autores Sachs e Warner (1997) é corroborada pela 

corrupção na Petrobras deflagrada pela operação Lava-Jato.  

Com efeito, ainda corroborando a teoria de Sachs e Warner (1997), os dados mostram 

que a Indústria de Transformação – setor que realmente dissemina a tecnologia, gera emprego 

e deixa os salários mais robustos – ainda é muito incipiente. O QL desse setor (Indústria de 

Transformação) foi menor que 1 para todos os anos analisados. Podemos perceber conforme 

citado acima, que esse quadro remete a uma forte concentração na atividade petrolífera. Pode-

se inferir que esse tema lança luz à questão da forte dependência criada pela localidade em torno 

de uma atividade é extremamente oscilante e dependente do cenário internacional. 
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Tendo em vista, ainda, a baixa dinamização no setor da indústria de transformação, vem 

à tona um fato preocupante que é a fragilidade desse Cluster, pois o fato de estar tão concentrado 

somente no setor de petróleo, mostra que qualquer turbulência nesse setor pode gerar problemas 

para  a região, dada uma concentração econômica pautada numa atividade oscilante. Por isso, 

fica evidente que em Macaé não há um Cluster desenvolvido, visto que ele ainda é muito 

concentrado apenas no setor Extrativa Mineral que é muito sujeito às oscilações do mercado 

internacional. 

Vale considerar que há clara evidência de que o Cluster petrolífero de Macaé é 

enviesado e concentrado. Ele está muito concentrado em empresas prestadoras de serviços na 

área de petróleo, mas a indústria de transformação não o acompanhou. Isso é uma característica 

de regiões e localidades de baixo desenvolvimento, que formam essas aglomerações produtivas 

concentradas, sem que haja um adensamento das demais atividades e suas articulações com a 

atividade central, fazendo que com o sucesso dessa atividade seja prejudicado no longo prazo. 

Diante disso, vale ressaltar, conforme exposto até aqui, que a queda do dinamismo do 

Cluster Petrolífero de Macaé é explicada, principalmente, pelo fato de haver uma concentração 

industrial muito grande apenas no setor de petróleo. 

 

2.7. Breve conclusão  

 

A partir dos dados relativos ao crescimento econômico de Macaé, foi possível observar 

que, embora este município tenha apresentado altos e crescentes valores do PIB per capita, até 

2014, o município não manteve a mesma dinâmica de crescimento do Cluster. Com efeito, 

verifica-se que a partir de 2015, como reflexos da crise do preço do barril de petróleo no 

mercado internacional, os indicadores de crescimento econômico passaram a apresentar queda 

de desempenho em relação aos anos anteriores à crise, mas percebeu-se uma efetiva perda 

concentração do Cluster já a partir de 2010, sendo intensificada a partir de 2014. Esse cenário 

aponta para a forte dependência da Economia de Macaé ao setor de petróleo. 

Com o objetivo de melhor apresentar os impactos percebidos pelo município de Macaé, 

analisa-se no próximo Capítulo desta pesquisa alguns indicadores relativos ao desenvolvimento 

socioeconômico de Macaé e dos municípios selecionados. 
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Capítulo 3 - Impactos Socioeconômicos 

 

3.1. Introdução Metodológica 

 

Neste capítulo, analisa-se a dinâmica do desenvolvimento socioeconômico de Macaé a 

partir de indicadores sociais, a fim de verificar se de fato o aglomerado produtivo de Macaé 

produziu desenvolvimento econômico nesse município. 

Uma vez analisado os impactos econômicos em Macaé, discorrido no Capítulo 2, e 

tendo em vista que a renda per capta é um indicador clássico utilizado para mensurar o nível 

de crescimento,  faz-se necessária a utilização de outros índices para que, em alguma medida, 

seja possível avaliar o desenvolvimento econômico de Macaé, uma vez que a renda per capta 

é obtida apenas pela produtividade e não abarca as mudanças de caráter social. 

Conforme explicitado no Capítulo 1, o IDH é um indicador que foi desenvolvido para 

ser uma ferramenta a mais na mensuração do bem-estar de uma população. Trata-se de um 

índice que permite avançar a análise para além do aspecto econômico capturado pelo PIB per 

capta, uma vez que, conforme a nova perspectiva de se abordar o desenvolvimento proposta 

por Amartya Sen,  busca abarcar outros aspectos que influenciam na qualidade de vida humana, 

a saber, acesso à educação, à saúde e longevidade da população. 

No que tange à metodologia, adota-se como critério a análise comparativa de variáveis 

selecionadas para os seguintes municípios do Estado do Rio de Janeiro: Campos dos 

Goytacazes, Rio das Ostras e Niterói. É importante ressaltar que, neste Capítulo, os dados 

utilizados são obtidos de fontes oficiais credenciadas. O objetivo é avaliar se o Cluster 

Petrolífero de Macaé, analisado no Capítulo 2, está produzindo desenvolvimento econômico de 

fato, utilizando-se, para efeito de comparação, as regiões citadas. 

Confrontando os dados obtidos com a teoria da “maldição dos recursos naturais 

abundantes”, dos autores Sachs e Warner (1997), conforme explicitado no Capítulo 1, pretende-

se, em alguma medida, verificar a corroboração da teoria e como consequência disso, a hipótese 

de que a atividade petrolífera não foi capaz de reverter a lógica do subdesenvolvimento 

prevalecente na região. 

Ressalta-se que a utilização de dados fora do período abarcado pela pesquisa, deve-se 

essencialmente à falta de informações oficiais que possibilitem o padrão no que tange ao 

período destacado, mas elucida-se que este Capítulo é apenas um complemento da análise 

central desenvolvida no Capítulo 2.   
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O capítulo é assim desenvolvido: a seção 3.2 apresenta o IDHM para o município de 

Macaé e dos seguintes municípios: Campos dos Goytacazes, Rio das Ostras e Niterói. 

Acrescenta-se ainda para a análise o Estado do Rio de Janeiro e o Brasil. Na seção 3.3 realiza-

se uma complementação da análise do IDHM, com o Índice FIRJAN de Desenvolvimento – 

IFDM, visto que este indicador possui dados mais recentes. A seção 3.4 aborda a questão da 

saúde e seus reflexos no desenvolvimento econômico. Buscou-se verificar em que medida o 

aglomerado produtivo de Macaé reverberou nesse importante aspecto do desenvolvimento. A 

seção 3.5 analisa os efeitos do Cluster na Educação, visto que esse é um setor extremamente 

importante para o desenvolvimento humano. 

 

3.2. – IDHM dos municípios selecionados 

 

Conforme explicitado no Capítulo 1, o IDH é um indicador que captura aspectos quanto 

à expectativa de vida, ao nível de educação e à renda dos habitantes de uma região ou país, 

aspectos estes fundamentais para que haja desenvolvimento humano. Cabe lembrar que o IDH 

foi concebido por dois importantes economistas, o paquistanês Mahbub ul Haq e indiano 

Amartya Sen, com o objetivo de ser utilizado em conjunto ao PIB per capita para a melhor 

mensuração do desenvolvimento econômico. 

No Brasil, O PNUD criou a versão municipal do IDH, a fim de mensurar o nível de 

desenvolvimento socioeconômico de suas regiões como estados e municípios, que ficou 

conhecido como Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM). Esse índice varia de 

0 a 1, onde 0 significa nenhum desenvolvimento e 1 significa o máximo desenvolvimento. O 

IDHM é divido em  cinco faixas, a saber: (i) 0 a 0,499 desenvolvimento humano muito baixo; 

(ii) 0,500 a 0,599 desenvolvimento humano  baixo; (iii) 0,600 a 0,699 desenvolvimento humano 

médio; (iv) 0,700 a 0,799 desenvolvimento humano alto; (v) 0,800 a 1 desenvolvimento 

humano muito alto (PNUD, 2018). 

Para gerar o IDHM Consolidado são calculados o IDHM Renda, o IDHM Longevidade 

e o IDHM Educação. Para a categoria Renda, utiliza-se para o cálculo o critério da renda per 

capita do município. No que tange ao critério Longevidade, utiliza-se o critério da esperança 

de vida ao nascer, o qual sintetiza as condições de saúde e de saneamento básico da região. E, 

por fim, na categoria Educação são utilizados como critério dois indicadores, a saber, taxa de 

alfabetização de pessoas maiores de 15 anos, que tem peso 2, e taxa bruta de frequência à escola, 

que tem peso um.  
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A fim de avaliar se as transformações nos indicadores econômicos analisados no 

Capítulo 2 propiciaram transformações sociais no município de Macaé, buscou-se analisar, num 

primeiro momento a evolução do IDHM. Como exposto na introdução metodológica deste 

Capítulo, a análise será comparativa a alguns municípios do Estado do Rio de Janeiro, por esse 

motivo, procede-se uma breve caracterização dos municípios selecionados. 

O município de Campos dos Goytacazes, segundo dados do IBGE (2010) tinha uma 

população de 463.731 habitantes e uma área territorial de 4.026.712 Km². A riqueza desse 

município, no século XIX, pode ser creditada à expansão açucareira, que posteriormente, 

modernizou seus antigos engenhos a vapor. Como resultado, a partir de 1970, o município viria 

a se tornar a região com maior número de estabelecimentos industriais do Norte Fluminense. 

Campos concentra indústrias de alimentos, químicas, metalúrgicas, e desde o início da década 

de 1970, vem desenvolvendo atividades ligadas à indústria de petróleo. O município sofre 

influência direta das atividades de petróleo e gás na Bacia de Campos representado a região que 

mais arrecada royalties oriundos da produção petrolífera.  

O município de Rio das Ostras, segundo dados do IBGE (2010), tinha uma população 

de 105.676 habitantes e uma área territorial de 229.043 Km². É um município intimamente 

ligado à indústria de petróleo. Sua emancipação no ano de 1993 abriu caminho para que, em 

1998, os royalties se tornassem a principal fonte de renda do município. Além disso, Rio das 

Ostras está a apenas 25 Km de Macaé e, por esse motivo teve sua urbanização muito acelerada. 

A instalação da Zona Especial de Negócios – ZEN de Rio das Ostras contribuiu para o 

crescimento populacional por meio da geração de empregos diretos e indiretos. 

Na Tabela 3, apresentamos o comparativo do IDHM dos municípios selecionados, 

calculados e disponibilizados pelo PNUD para os anos de 2000 e 2010. 

 

Tabela 3 – Evolução do IDHM dos municípios selecionados do Estado do RJ – 2000 e 2010 

Espacialidade 
IDHM Consolidado IDHM Renda IDHM Longevidade IDHM Educação 

2000 2010 2000 2010 2000 2010 2000 2010 

Campos dos Goytacazes 0,618 0,716 0,692 0,715 0,751 0,830 0,474 0,619 

Macaé 0,665 0,764 0,737 0,792 0,751 0,828 0,531 0,681 

Niterói 0,771 0,837 0,851 0,887 0,788 0,854 0,684 0,773 

Rio das Ostras 0,620 0,773 0,709 0,784 0,751 0,854 0,447 0,689 

Estado do Rio de Janeiro 0,664 0,761 0,745 0,782 0,740 0,835 0,530 0,675 

Brasil 0,612 0,727 0,692 0,739 0,727 0,816 0,456 0,637 

   Fonte: Elaboração própria a partir dos dados de IPEA – Ipeadata – PNUD.  
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Analisando os dados da Tabela 3, observa-se que no período de 2000 a 2010, todos os 

municípios demonstraram incrementos no IDHM consolidado, dos quais podemos destacar Rio 

das Ostras com o aumento médio de 24,7%, enquanto que Macaé apresentou aumento de apenas 

14,9%. Chama a atenção o fato de que Macaé não se destacou em nenhum critério do IDHM 

em relação aos demais municípios selecionados. No critério Renda, Macaé observou um 

incremento de 7,5%, ficando atrás de Rio das Ostras que apresentou um aumento de 10,6%. No 

que tange ao critério Longevidade, Macaé apresentou incremento de 10,3%, ao passo que Rio 

das Ostras apresentou 13,8%. Por fim, no critério Educação, Macaé apresentou uma melhora 

de 28,3% enquanto que Rio das Ostras apresentou um acréscimo de 54,1%. 

O município de Macaé apresentou uma melhora no IDHM Consolidado, saindo de um 

patamar de desenvolvimento humano médio (0,665) para desenvolvimento humano alto 

(0,764). No critério Renda, Macaé ficou no mesmo patamar de desenvolvimento humano alto. 

No critério Longevidade, Macaé teve melhora no desempenho, saindo do patamar de 

desenvolvimento humano alto (0,751) para o de desenvolvimento humano muito alto (0,828). Já 

em relação ao critério Educação, Macaé teve o pior desempenho, saindo do patamar de 

desenvolvimento humano baixo (0,531) para o de desenvolvimento humano médio (0,681). 

Quando comparado ao desempenho do Brasil, Macaé apresentou, em alguma medida, 

resultados melhores, mas quando comparado aos municípios analisados, verifica-se 

desempenhos menores que o de Niterói. Segundo o Atlas do Desenvolvimento Humano (2013), 

Niterói manteve a 1ª posição no ranking estadual. Já Macaé, caiu da 4ª para a 7ª posição. 

Esse quadro mostra que mesmo com todo dinamismo econômico advindo da indústria 

de petróleo, o município de Macaé apresentou resultados abaixo do de Rio das Ostras em todas 

as dimensões verificadas. Cabe, porém, uma complementação da análise, visto que os dados 

são elaborados com base nos censos demográficos do IBGE, tendo o último ocorrido em 2010. 

Faz-se necessário, portanto, o estudo de índices com dados mais recentes, como por exemplo, 

o  Índice Firjan de Desenvolvimento Municipal (IFDM), que é elaborado com base nos 

Registros Administrativos dos Ministérios do Trabalho e Emprego (atualmente incorporado 

pelo Ministério da Economia), da Educação e da Saúde, sendo assim  mais atual. 
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3.3. Índice FIRJAN de Desenvolvimento Municipal – IFDM 

 

O IFDM, desenvolvido pela Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro – 

FIRJAN – possui recorte municipal, periodicidade anual e abrangência nacional. Ele agrega 

diversos indicadores sociais com o objetivo de definir o grau de desenvolvimento de um 

município. Criado em 2008, ele contempla as áreas que impactam no desenvolvimento, a saber, 

emprego/renda, educação e saúde.  

 Esse índice é calculado, exclusivamente, com base em estatísticas públicas oficiais, 

contidas nos registros administrativos que são disponibilizados pelos Ministérios do Trabalho 

e Emprego (incorporado pelo Ministério da Economia), da Educação e da Saúde. Assim como 

o IDHM, a variação do IFDM vai de 0 (pior) a 1 (melhor), com os seguintes intervalos: 

desenvolvimento humano baixo (0 a 0,4), regular (0,4001 a 0,6), moderado (0,6001 a 0,8) e alto 

(0,8001 a 1) (TCE/RJ – Estudos Socioeconômicos dos Municípios Fluminenses, 2018). 

No gráfico 3, podem ser visualizados os dados referentes ao IFDM consolidado de 

Macaé (média do IFDM Emprego e Renda, IFDM Educação e IFDM Saúde), no período de 

2005 a 2016. 

 

 Gráfico 3 - Evolução do IFDM Consolidado de Macaé – 2005/2016 
 

  

  

 

 

 

 

 

 

          

 

 

Fonte: Elaboração própria a partir dos dados de IPEA – FIRJAN.  
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De acordo com o Gráfico 3, observa-se uma redução do IFDM de Macaé em 2009, como 

um possível reflexo da crise dos EUA em 2008. Houve uma breve recuperação em 2012, mas 

o índice voltou a apresentar queda a partir de 2013, já sinalizando a crise de 2014. Cumpre 

ressaltar que, conforme verificamos na Tabela 2 da seção 2.6, o QL apresentou tendência de 

queda já a partir do ano de 2011. Cumpre também observar, que até o ano de 2014, esse 

indicador ficou acima de 0,8; o que é considerado desenvolvimento humano alto, mas a partir 

de 2015, como reflexo da crise brasileira, esse indicador apresentou decréscimo ficando entre 

0,6 e 0,8; o que significa desenvolvimento humano moderado. 

  

Tabela 4 - IFDM por área de desenvolvimento de Macaé e municípios selecionados - 2016 

Espacialidade 
Ranking 

Estadual 

IFDM 

Consolidado 

IFDM 

Educação 
IFDM Saúde 

IFDM 

Emprego e 

Renda 

Campos dos 

Goytacazes 
28º 0,7208 0,7556 0,7694 0,6373 

Macaé 17º 0,7543 0,8474 0,8746 0,5409 

Niterói 9º 0,7784 0,8273 0,8986 0,6093 

Rio das Ostras 30º 0,7136 0,8024 0,8504 0,4878 

Fonte: Elaboração própria a partir de dados de IPEA - FIRJAN. 

 

Em que pesem os impactos da crise, o município de Macaé, em 2016, figurou como o 

17º município mais bem colocado no ranking do Estado do Rio de Janeiro, atrás apenas de 

Niterói, conforme pode ser observado na Tabela 4. Verifica-se ainda que no município de 

Macaé, o aspecto do desenvolvimento que mais contribuiu para o resultado obtido foi a saúde. 

Ela correspondeu ao maior peso do IFDM consolidado, seguida da Educação, ficando as duas 

acima de 0,8 que é considerado desenvolvimento humano alto.  

 

 

3.4. Saúde 

  

 

 Seguindo a linha metodológica desta pesquisa, pontuamos nesta seção o panorama da 

saúde em Macaé, tendo em vista que este é um importante elemento para o desenvolvimento 

humano. Segundo Sen (2000), a Saúde está entre as áreas primordiais que propiciam a expansão 

das liberdades de uma população, sem a qual o crescimento não se traduz em desenvolvimento 

econômico. 



55 

 

 

 

Para compor o cenário da situação da Saúde nos municípios selecionados, sobretudo em 

Macaé, esta pesquisa utilizou dados de fontes oficiais credenciadas como o Ministério da Saúde 

e o IBGE. Apresenta-se na Tabela 5, a oferta de estabelecimentos de saúde para os municípios 

selecionados. 

 

 

 

 

Tabela 5 - Estabelecimentos de Saúde de Macaé e municípios selecionados: 2005 e 2009 

Espacialidade 2005 2009 
∆% 

 

 Estabelecimentos Leitos Estabelecimentos Leitos Estabelecimentos Leitos 

Campos dos 

Goytacazes 
191 1.845 176 1.646 -7,9 -10,8 

Macaé 112 224 172 445 53,6 98,7 

Niterói 272 2.534 350 2.300 28,7 -9,2 

Rio das Ostras 26 55 39 70 50,0 27,3 

Fonte: Elaboração própria a partir dos dados do IBGE 

         

Em Macaé, a quantidade de estabelecimentos aumentou em 53,6% ficando acima de 

todas as regiões pesquisadas. Em relação à oferta de leitos, Macaé teve um expressivo aumento 

de 98,7%. Em Campos dos Goytacazes, a quantidade de estabelecimentos diminuiu em 7,9% 

no período analisado e a oferta de leitos também apresentou queda na ordem de 10,8%. Rio das 

Ostras apresentou um aumento de estabelecimentos em 50% e de 27,3% na oferta de leitos. 

Niterói teve um aumento de apenas 28,7% de estabelecimentos e uma diminuição na oferta de 

leitos na ordem de 9,2%. 

A atenção básica em saúde é uma importante competência do município. Ela é o 

principal contato dos usuários com o Sistema Único de Saúde – SUS, logo, é a porta de entrada 

dos sistemas de saúde. Dada essa característica, a atenção básica em saúde reflete a 

implementação das políticas públicas em saúde no município. O custo com internação de um 

paciente é relativamente maior que o custo da atenção primária em saúde e ações transversais 

de prevenção (TCE/RJ – Estudos Socioeconômicos dos Municípios Fluminenses, 2018). 

A fim de verificar o comportamento dos investimentos de Macaé no que tange à Atenção 

Básica, analisa-se na Tabela 6 os índices de investimento de Macaé aos usuários do serviço do 

SUS. 
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Tabela 6  – Investimentos em Saúde em Macaé e Regiões selecionadas – 2014 e 2017 

Espacialidade 

                         2014 2017                         ∆% 

Investimento 

(R$) 

Atenção 

Básica (%) 

Investimento 

(R$) 

Atenção 

Básica 

(%) 

Investimento 

(R$) 

Atenção 

Básica (%) 

Campos dos 

Goytacazes 
714.932.487,18 2,72 715.813.322,35 0,02 

0,1 -99,3 

Macaé 511.870.159,42 8,61 510.906.891,73 21,79 -0,2 153,1 

Rio das Ostras 171.175.310,73 19,48 98.719.312,67 18,28 -42,3 -6,2 

Niterói 594.703.574,92 17,71 461.419.788,86 19,67 -22,4 11,1 

Fonte: Elaboração própria a partir dos dados do MS/SIOPS 

 

  Pode-se verificar, na Tabela 6, que com exceção de Campos dos Goytacazes, ocorreram 

desinvestimentos na saúde nos municípios analisados como reflexo da crise de 2014. Dentre 

eles, Macaé foi o que apresentou a menor queda (0,2%). O município que se destacou 

negativamente nesse período foi Rio das Ostras, com um desinvestimento na ordem de 42,3%. 

Em que pese o desinvestimento de Macaé, este se destacou (ficando à frente até mesmo de 

Niterói) apresentando um incremento na ordem de 153,1% na Atenção Básica, ao passo que 

Campos dos Goytacazes, apesar de ter sido o único a apresentar um incremento de investimento, 

ainda que incipiente, destacou-se negativamente ao ter uma queda de 99,3% da destinação dessa 

rubrica para a Atenção Básica. 

 

 

3.5. Educação 

 

 

A indústria de petróleo dinamizou a Economia de Macaé e demandou mão de obra 

qualificada fazendo com que surgisse um grande fluxo de pessoas entre os municípios vizinhos. 

Macaé, como epicentro da indústria de petróleo na região, percebeu fortes modificações em seu 

território petrolíferas (TCE/RJ – Estudos Socioeconômicos dos Municípios Fluminenses, 

2018). 

Essa necessidade de ofertar mão de obra qualificada lança luz à grande importância que 

o elemento Educação tem. Vale lembrar que este é um importante aspecto que faz parte da 

construção do IDH. Nas economias baseadas na indústria de petróleo, a oferta de educação é 

primordial para potencializar ainda mais essa atividade, além de contribuir para o 

desenvolvimento econômico local.  
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Em que pese o intenso crescimento demográfico vivenciado pelo município, e dada a 

crise de 2014, a Educação Básica no município de Macaé teve uma pequena perda de 

dinamismo em sua infraestrutura, a saber, seu quadro de atendimento, quantitativo de escolas e 

de matrículas, como pode ser observado na Tabela 7.  

 

Tabela 7 - Infraestrutura e número de matrículas do Ensino Básico de Macaé 2014 a 2017 
 Ensino Fundamental  Ensino Médio  

 
Nº de 

Matrículas 

N° de 

Professores 

Nº de 

Escolas 

Nº de 

Matrículas 

N° de 

Professores 

Nº de 

Escolas 

2014 32.525 2.141 104 7.992 689 28 

2015 32.664 2.109 101 8.079 685 29 

2016 32.170 2.037 93 8.293 744 31 

2017 32.320 2.009 91 8.102 649 31 

Fonte: Elaboração própria a partir dos dados do IBGE       

    

  No que tange ao Ensino Fundamental, observa-se que, entre 2014 e 2017, houve 

decréscimo de 0,6% no número de matrículas, 6,2% no quadro de docentes e 12,5% nas 

unidades escolares, o que reflete, sobretudo, os efeitos da crise do petróleo instaurada no 

município em 2014. Já em relação ao Ensino Médio, houve um incipiente aumento de 1,4% no 

número de matrículas, um decréscimo de 1,5% no quadro de docentes e um pequeno aumento 

de 10,7% nas unidades escolares. Todo esse cenário remonta à crise de 2014 e os números 

acima refletem os desinvestimentos por parte do Município reforçando a perda de concentração 

do Cluster petrolífero de Macaé. 

 

Tabela 8 - Infraestrutura e número de matrículas do Ensino Fundamental - Municípios 

selecionados – 2014 e 2017 
 2014  2017  

 
Nº de 

Matrículas 

N° de 

Professores 

Nº de 

Escolas 

Nº de 

Matrículas 

N° de 

Professores 

Nº de 

Escolas 

Campos dos 

Goytacazes 
72.456 4.011 332 68.085 4.047 319 

Macaé 32.525 2.141 104 32.320 2.009 91 

Rio das Ostras 20.195 1.002 59 20.331 1.149 63 

Niterói 58.157 4.013 247 53.090 3.784 230 

Fonte: Elaboração própria a partir dos dados do IBGE 

 

  A Tabela 8 mostra o comparativo, entre os anos de 2014 e 2017, focando no Ensino 

Fundamental. Conforme verificado na Tabela 7, o município de Macaé mostrou 

desinvestimentos nas três categorias analisadas. Ao compararmos o desempenho dos outros 

municípios, nas mesmas categorias e para o mesmo período, constata-se que Macaé teve o pior 

desempenho no quadro docente e no quantitativo de escolas. Destaca-se o município de Rio das 
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Ostras com incremento de 0,7% no número de matrículas, 14,7% no quadro docente e 6,8% no 

número de escolas. 

 

3.6. Breve Conclusão 

 

  Esse capítulo se propôs a avaliar as transformações socioeconômicas, medidas por meio 

da evolução do IDH, como proxis do Desenvolvimento Baseado em Cluster. A partir dos dados 

relativos ao crescimento econômico, e principalmente através da análise do QL que mediu a 

concentração do Cluster petrolífero, foi possível observar que Macaé, embora tenha 

apresentado resultados positivos até 2014, não apresentou crescimento relativo nos indicadores 

IDHM e IFDM, que contemplam as dimensões econômicas e sociais. Macaé caiu da 4ª para a 

7ª posição no ranking estadual do IDHM de 2000 para 2010, e caiu da 1ª posição do IFDM em 

2005 para a 9ª posição em 2014. 

Essas análises indicam que importantes indicadores de crescimento econômico com 

valores elevados, e em que pese a alta concentração do Cluster em seu auge dinâmico em 2010, 

não necessariamente implicam em melhores resultados nos indicadores de desenvolvimento 

socioeconômico, ou seja, nas dimensões econômica e social, medidos por índices como IDHM 

e IFDM, se não forem produzidas políticas públicas que transformem a riqueza gerada em 

políticas efetivas de desenvolvimento socioeconômico, como por exemplo, investir na indústria 

de transformação, que foi um dos principais motivos da perda de dinamismo do Cluster. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



59 

 

 

 

Capítulo 4 – Considerações finais 

 

Esta pesquisa mostrou que Macaé é o município da Região Norte Fluminense do Estado 

do Rio de Janeiro que abriga um importante aglomerado produtivo, um Cluster, ligado à cadeia 

produtiva de petróleo e gás da Bacia de Campos. Sob essa influência, o município atraiu 

inúmeras empresas desse setor e fez com que Macaé se destacasse no processo de crescimento 

econômico. Com efeito, todo ambiente macroeconômico positivo que se desenhava desde 2006 

se desfez fazendo com que o município entrasse numa crise econômica de vultuosas proporções. 

A partir de 2014, a queda do preço do barril de petróleo no mercado internacional, afetou 

o crescimento econômico do município. Essa crise é um marco na indústria de petróleo e gás, 

pois significou o início do processo de reestruturação das empresas dessa cadeia produtiva 

sediadas em Macaé, no sentido de se adaptarem aos novos preços do petróleo praticados no 

mercado internacional. Isso implicou em desinvestimentos e redução do quadro de 

trabalhadores, refletidos pela perda de concentração do Cluster. 

O desenvolvimento desta pesquisa possibilitou analisar os impactos socioeconômicos 

causados no Município de Macaé, dada a sua recente atividade de E&P de petróleo e gás, 

perpassando pela reflexão acerca do crescimento e do desenvolvimento econômico. Além disso, 

também permitiu analisar o atual ciclo de crescimento econômico de Macaé, pela introdução 

de uma atividade completamente diferente do que já fora experimentado por este importante 

município da Região Norte Fluminense, a saber, a indústria do petróleo.  

Conforme verificado, esse tipo de atividade se caracterizou, principalmente, pela 

formação de um Cluster Petrolífero, cujo auge se dá em 2010, com QL em 48,2 (muito acima 

de 1),  mas que não se sustentou com a crise de 2014, vindo a perder expressivamente a sua 

concentração, a partir de 2015, e chegando em 2016 ao vale, com QL em 35,1. Os empregos 

formais na indústria petrolífera de Macaé atingem o ápice em 2014, mas também decrescem 

expressivamente com a chegada da crise, o que fez com que o Cluster perdesse ainda mais sua 

concentração. 

 Em que pese o considerável dinamismo verificado no município de Macaé, a pesquisa 

mostrou que o seu crescimento econômico não implicou em desenvolvimento econômico. 

Mesmo o município de Macaé apresentando renda per capta relativamente alta, após a crise de 

2014, Macaé apresentou expressiva queda no nível de emprego e o QL diminui sobremaneira, 

o que significa dizer que o importante aglomerado produtivo de Macaé perdeu sua pujança 

econômica. O IFDM também respondeu negativamente aos efeitos da crise e apresentou 
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desenvolvimento humano moderado, após 2014. Houve desinvestimento na Saúde e na 

infraestrutura da Educação. Todo esse conjunto corrobora a hipótese central da pesquisa de que 

apesar dos extraordinários investimentos e do surpreendente crescimento da indústria 

petrolífera na Bacia de Campos, Macaé não foi capaz de reverter a lógica de 

subdesenvolvimento. 

No que tange ao Desenvolvimento Baseado em Cluster de Macaé, antes da crise de 

2014, o município teve um período de grande crescimento econômico com geração de emprego 

e aumento do PIB per capita, mas após 2014 esse quadro não permaneceu. O crescimento foi 

mais lento e os indicadores socioeconômicos mostraram tendência de queda. O 

Desenvolvimento Baseado em Cluster de Macaé foi, em alguma medida, positivo até 2014, mas 

a crise engendrou um processo de desmantelamento desse desenvolvimento, fazendo com que 

o Cluster perdesse vertiginosamente sua concentração, o que significa que Macaé está deixando 

de ter sua economia dinâmica no setor de petróleo e gás. 

Por fim, ao nível da escala local, como propôs Sachs e Warner a questão dos 

desperdícios das rendas petrolíferas que inundam os orçamentos dos municípios produtores 

contribui para a degradação da indústria de transformação da região e para o 

subdesenvolvimento, apesar do grande potencial econômico e tecnológico do Cluster 

petrolífero de Macaé para a dinamização da região. 

Essas análises mostram que importantes indicadores de crescimento econômico com 

valores elevados, como PIB per capita ou crescimento do emprego formal, não necessariamente 

implicaram em melhores resultados nos indicadores de desenvolvimento socioeconômico. Não 

se trata, portanto, de traçar apenas a importância do arranjo produtivo exercida pela atividade 

petrolífera na região. Trata-se certamente, de pensar na atuação dos gestores públicos como 

ferramenta fundamental através do estabelecimento de políticas públicas mais direcionadas à 

questão social no sentido de promover as ações necessárias ao desenvolvimento regional e 

consequentemente ao estabelecimento de novos cenários decorrentes do quadro apresentado 

que possam reestabelecer e potencializar o desenvolvimento da indústria petrolífera de Macaé. 

A partir da exposição acima, cabem alguns questionamentos: será possível retornar ao 

patamar de 2010, com QL em 48,2? Vale a pena ser no mesmo padrão? Ao contrário, seria mais 

interessante realizar uma sinergia de forças a fim de fazer com que Macaé invista na indústria 

de transformação, rompendo com a dependência da atividade petrolífera? As respostas a esses 

questionamentos fogem do escopo desta pesquisa, mas provavelmente podem vir a compor 

novas pesquisas em Economia Regional. 
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APÊNDICE 

 

APÊNDICE A – TABULAÇÃO DE DADOS E CÁCULO DO QL 

 

ANO 2017 

      

SETORES EMPij EMPj EMPiBR EMPBR QL 

Extrativa Mineral 19567 113996 212337 46281590 37,4125 

Indústria de Transformação 14957 113996 7105206 46281590 0,8546 

Serviços industriais de Utilidade 

pública 533 113996 425427 46281590 0,5087 

Construção Civil 8944 113996 1838958 46281590 1,9746 

Comércio 12760 113996 9230750 46281590 0,5612 

Serviços 40962 113996 16772645 46281590 0,9915 

Administração Pública 15830 113996 9195215 46281590 0,6989 

Agropecuária, extração vegetal, caça e 

pesca 443 113996 1501052 46281590 0,1198 

      

      

      

ANO 2016 

      

SETORES EMPij EMPj EMPiBR EMPBR QL 

Extrativa Mineral 21.366 126.871 221331 46060198 35,0465 

Indústria de Transformação 14.355 126.871 7148013 46060198 0,7291 

Serviços industriais de Utilidade 

pública 610 126.871 429435 46060198 0,5157 

Construção Civil 15.378 126.871 1985404 46060198 2,8120 

Comércio 13.455 126.871 9264904 46060198 0,5272 

Serviços 45.799 126.871 16708852 46060198 0,9951 

Administração Pública 15.483 126.871 8826040 46060198 0,6369 

Agropecuária, extração vegetal, caça e 

pesca 425 126.871 1476219 46060198 0,1045 

 

 

 


