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RESUMO: Nas últimas décadas, as compensações financeiras (royalties e participações especiais) pela extração 

de petróleo e gás tornaram-se componentes essenciais para as finanças locais, especialmente, para os municípios 

produtores de petróleo da Bacia de Campos no estado do Rio de Janeiro. Com a finalidade de elaborar o 

planejamento dos recursos e propiciar o desenvolvimento regional, reuniram-se esforços políticos para a criação 

da Organização dos Municípios Produtores de Petróleo (OMPETRO). Sob este aspecto, o presente trabalho tem 

o objetivo de avaliar se a OMPETRO refletiu na capacidade institucional de promover ações em pró-

desenvolvimento para seus municípios integrantes e se os municípios membros estão preparados para superar 

efeitos de choques exógenos. Para tanto, foram utilizados dados sobre PIB per capita, quantidade de royalties 

per capita, participação do valor adicionado da indústria e administração pública, índices de educação e saúde 

para construção do modelo de avaliação de impacto por Diff-in-Diff entre 2011 a 2016. Os resultados estimados 

confirmam que a OMPETRO não foi capaz de superar os efeitos da queda do preço do petróleo em 2014, 

repercutindo uma trajetória de crescimento menor do que os demais municípios fluminenses. Desta forma, 

questiona-se eficiência da utilização dos recursos pelas administrações municipais do grupo.   

 

Palavras-chaves: royalties e participações especiais, avaliação de impacto, desenvolvimento regional.  

 

ABSTRATC: In the last decades, the financial compensation (royalties and special participations) for oil and 

gas extraction has become an essential component of local finance, especially for the oil producing cities of the 

Campos Basin in the state of Rio de Janeiro. In order to elaborate the regional development and planning, the 

cities committed politically to create the Organization of Petroleum Producing Cities (OMPETRO). This paper 

aims at evaluating whether the political organization reflected in the institutional capacity of promote pro-

development actions for its member cities and whether member cities are prepared to overcome the effects of 

exogenous shocks. The difference-in-difference estimator (DD) was used between 2011 to 2016, the data refer to 

per capita GPD, amount of royalties per capita, participation of industry value added and public administration, 

education and health indexes for building the model impact assessment. Results confirm that OMPETRO was not 

able to overcome the effects of the fall in oil prices in 2014, which reflected a lower growth trajectory than the 

other cities of Rio de Janeiro. Therefore, the group efficiency is questioned of the use of the resources by the 

municipal administrations.  
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1. INTRODUÇÃO 

 

 O setor petrolífero é visto como um dos principais elementos influenciadores da 

economia do estado do Rio de Janeiro, tornando-se atividade dinâmica para diversos 

municípios fluminenses. Além dos desdobramentos provocados pela indústria petrolífera no 

território estadual, verifica-se que as compensações financeiras (royalties e participações 

especiais) transformaram-se em componentes centrais para determinar a trajetória econômica 

e os níveis de receita de cada município.  

 A partir da Lei de nº. 9.478
6
 de 1997, as rendas petrolíferas intensificaram-se como os 

novos moldes de produção, caracterizando os municípios produtores de petróleo da Bacia de 

Campos em “petro-rentistas” (SERRA, 2004). Os elevados recursos financeiros acaloraram o 

debate acerca do papel e a competência da economia petrolífera no desenvolvimento regional, 

que levaram a criação da Organização dos Municípios Produtores de Petróleo (OMPETRO) 

em 2001. A instituição local (OMPETRO) seria responsável por buscar estratégias que 

permitissem a diversificação econômica e a defesa de interesses dos próprios municípios 

produtores inseridos na organização (PIQUET, 2004).   

 Os municípios da OMPETRO passaram a fazer parte de um seleto grupo de 

municípios com os maiores orçamentos e renda per capita do país durante a primeira década 

dos anos 2000. No entanto, os novos critérios de distribuição não foram capazes de preparar o 

novo recorte regional para a condição de esgotamento das rendas petrolíferas. Cruz (2016) 

demonstra que as consequências ocasionadas pela crise do petróleo em 2014 foram 

catastróficas nas receitas municipais da OMPETRO, colocando em voga a discussão sobre o 

papel desenvolvido pela instituição nos últimos anos. 

 Ademais, a economia regional tornou-se especializada e dependente de um recurso 

finito o qual é vinculado a decisões que transcendem ao local. Sob este ponto de vista, cabe 

avaliar se os municípios integrantes da OMPETRO estão articulados em ações baseadas no 

planejamento dos recursos capazes de mitigar os efeitos de choques exógenos, de modo que 

perdure o processo de desenvolvimento regional. Em vista disso, o presente trabalho tem o 

objetivo de avaliar o impacto da inserção dos municípios na organização política da 

OMPETRO, comparando suas trajetórias de crescimento no período anterior e posterior a 

crise de 2014.  

 Alguns autores buscaram examinar a capacidade institucional da organização política 

da OMPETRO como forma de compreender a participação e inserção do segmento petrolífero 

na economia local, assim como no processo de crescimento e desenvolvimento econômico. 

Piquet (2004) buscou avaliar o impacto da formação da instituição sobre o planejamento 

regional e as ações tomadas em prol do desenvolvimento, a autora concluiu que a organização 

não havia consolidado nenhuma transformação na estrutura produtiva da região. Braga, Serra 

e Terra (2007) também procuraram compreender a capacidade institucional da formação e a 

utilização dos recursos, para os autores a instituição apresentou-se representativa, porém, 

questiona-se se os recursos foram aplicados de forma eficiente.  

 Diferentemente das metodologias empregadas acima, nesta proposta utilizou-se 

métodos de avaliação de impacto para comparar a evolução do crescimento nos municípios da 

OMPETRO em detrimento dos demais municípios do estado do Rio de Janeiro, durante os 

anos de 2011 a 2016, por meio da análise de diferenças em diferenças (Diff-in-Diff) associado 

ao escore de propensão. Para tanto, formulou-se a hipótese que os municípios pertencentes à 

OMPETRO não conseguiram promover o crescimento e desenvolvimento sustentado através 

do planejamento regional fomentado pela organização política.  

                                                 
6
 A Lei do Petróleo em 1997 estabeleceu transformações na regulação do setor e criou novas especificações para 

distribuição das rendas de exploração para os locais afetados pela atividade extrativa. 



 O artigo está dividido em cinco seções, além desta introdução. Na segunda seção é 

apresentado o debate em relação aos desdobramentos da economia petrolífera no território 

fluminense, evidenciando a formação e os resultados da criação da OMPETRO. Na terceira 

seção é apresentada uma breve revisão empírica sobre o tema proposto. A quarta seção é 

composta pela metodologia, apresentando o método utilizado e a descrição dos dados 

utilizados para avaliação empírica. Na quinta seção, os resultados são apresentados e 

discutidos, por fim, são tecidas as considerações finais. 

 

2. OS DESDOBRAMENTOS DA ECONOMIA DO PETRÓLEO NO TERRITÓRIO 

FLUMINSE E A CRIAÇÃO DA OMPETRO 

 

 O estado do Rio de Janeiro possui uma área territorial de 43.750,423 km², sendo 

considerada a terceira menor unidade federativa do país. Entretanto, o território fluminense 

apresentou em 2018 uma população estimada em 17.159.960
7
 de pessoas. Ademais, o Rio de 

Janeiro caracteriza-se se como o estado mais urbanizado do país, aproximadamente 97% da 

população reside em áreas urbanas, conforme o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE, 2019). 

 O Produto Interno Bruto (PIB) fluminense corresponde a 640.186.000 de reais, 

equivalente a 10,2% do PIB nacional no ano de 2016, sendo o segundo maior do Brasil. 

Analisando alguns índices, observa-se que no mesmo ano, o nível de renda per capita do 

estado fluminense equivaleu a R$ 38.481,00, ficando apenas atrás do Distrito Federal e São 

Paulo. Enquanto, o Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) ocupa a quarta posição com 

0,761 estando acima da média nacional que é de 0,699 (PNUD, 2010).  

 Como visto na figura 1, o território fluminense contém noventa e dois municípios, 

sendo distribuídos em oito regiões de governo – Metropolitana, Noroeste Fluminense, Norte 

Fluminense, Serrana, Baixadas Litorâneas, Médio Vale do Paraíba, Centro-Sul Fluminense e 

Costa Verde.  

 A região Metropolitana
8
 caracteriza-se pelo alto grau de urbanização e 

industrialização, abrigando 74% da população fluminense
9
. Em 2016 foi responsável por ¾ 

do PIB estadual, salientando que a concentração econômica nesta região é corroborada pela 

dinamização e diversificação da economia estabelecida. Vale ressaltar, que nesta região
10

 está 

localizada parte relevante do setor industrial do estado, e abriga a maior composição do setor 

terciário estadual. 

 Na região do Médio Paraíba
11

 se instalaram importantes segmentos siderúrgicos e 

metalúrgicos, fomentadas pela presença da Companhia Siderúrgica Nacional (CSN). 

Também, localiza-se o parque industrial automobilístico
12

 tornando o valor adicional bruto 

industrial (VAB) regional superior ao estadual no setor industrial. Por outro lado, Centro-Sul 
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 A população fluminense foi estimada para o ano de 2018, de acordo com IBGE (2019).   

8
 De acordo com CEPERJ (2019), a região metropolitana é formada pelos seguintes municípios: Belford Roxo, 

Cachoeiras de Macacu, Duque de Caxias, Guapimirim, Itaboraí, Itaguaí, Japeri, Magé, Maricá, Mesquita, 

Nilópolis, Niterói, Nova Iguaçu, Paracambi, Queimados, Rio Bonito, Rio de Janeiro, São Gonçalo, São João de 

Meriti, Seropédica e Tanguá 
9
 Conforme a população estimada pelo IBGE em 2018.  

10
 A região Metropolitana fluminense acomoda importantes setores industriais para economia brasileira como: 

naval, siderúrgico, petroquímico, metalúrgico, químico e farmacêutico. Além do mais, observa-se que na cidade 

do Rio Janeiro estão instaladas sedes de empresas multinacionais, de serviços financeiros e órgãos de 

administração pública estadual e federal.  
11

 Barra do Piraí, Barra Mansa, Itatiaia, Pinheiral, Piraí, Porto Real, Quatis, Resende, Rio Claro, Rio das Flores, 

Valença e Volta Redonda 
12

 Nos municípios de Resende e Porto Real encontram-se montadoras da Peugeot-Citröen, Volkswagen e Nissan. 



Fluminense
13

 tem o menor peso do VAB nos setores de serviços e industrial, em comparação 

ao nível estadual, destacando as atividades econômicas concentradas na administração pública 

e agropecuária (SEBRAE, 2016). 

 

Figura 1 – Regiões de governo do Estado do Rio de Janeiro 

 
Fonte: Elaboração própria a partir do QGIS. 

 

 Já região Costa Verde é marcada por sua beleza natural, formada por apenas três 

municípios
14

, esta região sofre impactos da indústria naval, terminal de minérios e 

investimentos na ampliação da usina nuclear de Angra dos Reis. Diferentemente das 

características apresentadas anteriores, a região Serrana
15

 é destaque na produção de 

hortigranjeiros, tendo como base econômica a agricultura familiar. Também possui atividades 

industriais ligadas a confecção de moda íntima, produção de bebidas em Petrópolis
16

 e 

atividades turísticas. 

 Com uma dinâmica econômica diferente, o Noroeste Fluminense
17

 é marcado pelo 

esvaziamento econômico
18

, atualmente, a agropecuária é considerada a atividade principal da 

região, destacando-se os municípios de Itaperuna e Santo Antônio de Pádua (CRUZ, 2007). O 
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 Areal, Comendador Levy Gasparian, Engenheiro Paulo de Frontin, Mendes, Miguel Pereira, Paraíba do Sul, 

Paty do Alferes, Sapucaia, Três Rios e Vassouras.  
14

 Angra dos Reis, Parati e Mangaratiba.  
15

 Os municípios da região Serrana são: Bom Jardim, Cantagalo, Carmo, Cordeiro, Duas Barras, Macuco, Nova 

Friburgo, Petrópolis, Santa Maria Madalena, São José do Vale do Rio Preto, São Sebastião do Alto, Sumidouro, 

Teresópolis, Trajano de Morais.  
16

 Embora, recentemente o município de Petrópolis tenha sido reinserido na região Metropolitana, considerou-o 

como parte da região Serrana no presente trabalho, dado que o recorte temporal abarcado aqui está entre 2011 a 

2016 quando o município ainda estava era inserido nesta região (1990-2018).   
17

 A região Noroeste é composta pelos seguintes municípios: Aperibé, Bom Jesus do Itabapoana, Cambuci, 

Italva, Itaocara, Itaperuna, Laje do Muriaé, Miracema, Natividade, Porciúncula, Santo Antônio de Pádua, São 

José de Ubá e Varre-Sai.  
18

Cruz (2007) compreende que desde os anos 1960, a região vivencia os efeitos da eclosão da crise do café. 

Segundo o autor, não houve uma reconversão produtiva na região, por causa da baixa produtividade pecuária e 

pela desertificação das terras que se exauriram pelo plantio de café.  

  



Norte Fluminense
19

, historicamente, é conhecido pela atividade monocultora de cana de 

açúcar, alcançando título de segundo maior produtor do país na metade do século XX (CRUZ, 

2007). Entretanto, no final da década de 1970 com a descoberta da Bacia de Campos, a 

extração de petróleo tornou-se alternativa à produção de cana. A cidade mais impactada com a 

atividade extrativista foi Macaé por sediar o complexo petrolífero, alterando a dinâmica 

socioeconômica regional. 

  A atividade petrolífera também delineou novos contornos para a região conhecida 

como Baixadas Litorâneas
20

. Tradicionalmente marcada pelo turismo e a atividade pesqueira, 

os efeitos do complexo petrolífero instalados em Macaé transbordaram para região, alterando 

a estrutura e dinâmica urbana. Cruz e Terra (2015) definem que as transformações foram 

responsáveis pela constituição de novas centralidades e da integração com a economia 

regional do petróleo, em termos de mercado de trabalho e renda. 

 Fazendo uma breve síntese sobre a trajetória econômica do Estado Rio de Janeiro, 

verifica-se que a relevância econômica do território fluminense destacou-se nacionalmente 

durante o período colonial, com a expansão e intensificação da atividade mineradora. Com o 

crescimento da atividade mineradora aurífera, o Rio de Janeiro caracterizou-se como região 

de escoamento de minérios para Metrópole, posteriormente com a necessidade de um maior 

controle desta atividade, a capital administrativa foi transferida para a cidade do Rio de 

Janeiro.  

 Desde aquela época, o Rio de Janeiro recebeu crescentes fluxos de capitais e 

população, que foram acentuados pela chegada da Corte Portuguesa ao Brasil, delineando 

uma nova urbanização territorial. Após o ciclo do café, o país experimentou o processo de 

industrialização no qual a indústria fluminense foi marcada pela atividade têxtil, metalúrgica, 

alimentação e química. Contudo, após a década de 1960, o capital industrial concentrou-se no 

Estado de São Paulo deixando a indústria fluminense em passos lentos (SILVA, 2009).   

 Durante os anos 1990, observa-se que o setor secundário volta ganhar importância na 

composição do produto interno bruto estadual, liderado por atividades ligadas ao ramo de 

petróleo. Para Natal (2005, p.54), “no que trata da produção de petróleo, verifica-se que a 

participação do Estado do Rio de Janeiro é impressionante, posto alcançar de 80% do produto 

nacional [...]”. Também nota-se que no ano 2000, seis das dez maiores empresas
21

 (ordenadas 

por receita líquida) sediadas no estado fluminense eram do setor petrolífero.  

 Para Givisiez e Oliveira (2003), a indústria petrolífera possui efeitos multiplicadores 

que são capazes de apresentar reflexos dinâmicos, viabilizando efeitos multiplicadores no 

âmbito do desenvolvimento regional. Além do mais, nota-se que a indústria de petróleo e gás 

natural produz um efeito diferenciado nas receitas dos municípios impactados por esta 

atividade (SERRA, 2007).  

 Alguns municípios fluminenses passaram a receber volumosas quantidades de rendas 

petrolíferas (royalties e participações especiais) do Tesouro Nacional, a partir da Lei nº 9.478 

de 1997
22

, como indenizações pela atividade extrativa. Analisando o gráfico 1, entre 1999 a 
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 A região Norte Fluminense é formada pelos seguintes municípios: Campos dos Goytacazes, Carapebus, 

Cardoso Moreira, Conceição de Macabu, Macaé, Quissamã, São Fidélis, São Francisco de Itabapoana e São João 

da Barra.  
20

 A região Baixadas Litorâneas é formada pelos seguintes municípios: Araruama, Armação dos Búzios, Arraial 

do Cabo, Cabo Frio, Casimiro de Abreu, Iguaba Grande, Rio das Ostras, São Pedro da Aldeia, Saquarema, Silva 

Jardim 
21

 Natal (2005) ordena as dez maiores empresas, segunda receita líquida, da seguinte forma: Petrobrás, Petrobrás 

Distribuidora, Shell, Furnas, Petróleo Ipiranga, Embratel, Esso, Texaco, Companhia do Vale Rio Doce e 

Companhia Siderúrgica Nacional.  
22

 A Lei nº 9.478 de 1997 sancionou a ruptura do monopólio da União na exploração e produção de petróleo e 

gás natural no Brasil, também foi regulamentado e ampliado a forma de pagamento
 
dos royalties para União, 

estados e municípios.  



2003, percebe-se que o Norte Fluminense e a Baixadas Litorâneas tornaram-se as duas regiões 

com o maior volume de rendas petrolíferas auferidas no estado do Rio de Janeiro durante o 

período.  

 

Gráfico 1 – Volume de rendas petrolíferas repassadas às regiões fluminenses entre 1999 

a 2003  

 

 
Fonte: Elaboração própria a partir de dados da ANP.  

 

 

 Com a finalidade de defender os interesses dos municípios contemplados com recursos 

de royalties e participações especiais da extração petrolífera, foi constituída em 2001, a 

Organização dos Municípios Produtores de Petróleo (OMPETRO). Inicialmente, noves 

municípios
23

 litorâneos fluminenses confrontantes com os poços petrolíferos na Bacia de 

Campos e pertencentes a Zona Principal de Produção (ZPP) foram incorporados à 

organização (BRAGA, SERRA E TERRA, 2003). 

 Para Piquet (2003), a formação da OMPETRO criou um novo recorte regional no 

estado fluminense, abarcando parte do litoral Norte Fluminense e alguns municípios da 

Baixada Litorânea, reconhecidos tanto pela Petrobras quanto pela Agência Nacional do 

Petróleo (ANP). Apesar de ambas as mesorregiões possuírem características geoeconômicas 

divergentes
24

 de acordo com a classificação do IBGE, verifica-se que a partir da 

intensificação da exploração da atividade petrolífera formou-se um grupo seleto de 

municípios com os maiores orçamentos per capita do país.   

 Atualmente, a OMPETRO é composta por onze municípios do estado do Rio de 

Janeiro, entre eles são: São João da Barra, Campos dos Goytacazes, Quissamã, Carapebus, 

Macaé, Rio das Ostras, Casimiro de Abreu, Armação de Búzios, Cabo Frio, Arraial do Cabo e 

Niterói, conforme figura 2:  

 Serra (2004) mostra que as rendas petrolíferas permitiram que os municípios do Norte 

Fluminense amenizassem os efeitos produzidos pela crise do setor sucroalcooleiro na região 

desde os anos 1970. Já os municípios das Baixadas Litorâneas experimentaram um 
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 De acordo com Braga, Serra e Terra (2003), os municípios são: São João da Barra, Campos dos Goytacazes, 

Quissamã, Carapebus, Macaé, Rio das Ostras, Casimiro de Abreu, Armação de Búzios e Cabo Frio.  
24

 Tradicionalmente, a atividade sucroalcooleira marcou a estrutura socioeconômica da região Norte Fluminense, 

enquanto a Baixada Litorânea tinha como atividade principal a pesca e o turismo.  
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crescimento populacional estimulado pela proximidade com a região metropolitana e pela 

capacidade de investimento em infraestrutura. 

 

Figura 2 – Mapa dos municípios fluminenses pertencentes à OMPETRO 

 
Fonte: Fonte: Elaboração própria a partir do QGIS. 

 

   

 Para Cruz (2004, p. 94), houve uma “[...] injeção maciça de royalties e participações 

especiais, pagos pela Petrobras, nos orçamentos dos municípios da região, uma vez que 

proporcionaram poder de fogo e autonomia para investimentos em políticas públicas [...]”. 

Assim, os municípios constituintes da OMPETRO passaram a conviver com a uma realidade 

financeira marcada pela abundância de recursos públicos, que é uma situação diferente dos 

demais municípios brasileiros (BRAGA, SERRA E TERRA, 2003). 

 A criação da OMPETRO representou esforços da articulação política local para 

elaborar estratégias ou mecanismos capazes de garantir o crescimento sustentando e o 

desenvolvimento econômico neste novo recorte regional. Sob este aspecto, a organização teria 

o papel de apresentar projetos que proporcionasse uma futura redução da dependência dos 

royalties e ampliasse as possibilidades do desenvolvimento regional (PIQUET, 2003).   

 Por outro lado, a instituição local também fiscalizaria o cumprimento da legislação das 

compensações financeiras com propósito de preservar os altos níveis de rendimentos dos seus 

municípios. Cruz (2003) clarifica que por meio de pressão política e articulação das escalas de 

poder local, consolidaram-se forças com objetivo de defender das ameaças de interesses 

referentes a redistribuição das rendas petrolíferas em termos regional, estadual e nacional.  

 Neste sentido, Serra (2007) afirma que as regras de rateio e a aplicação das rendas 

petrolíferas são resultado de ações de cunho localista no âmbito municipal, que não cumprem 

o papel de exercer a justiça intergeracional. Ao invés de buscarem políticas para fortalecer a 



atividades econômicas regionais, observa-se que são utilizadas para manutenção de 

determinadas famílias na estrutura do poder local.  

  Consequentemente, a má utilização desses recursos esboçam as pequenas mudanças 

positivas nos indicadores de qualidade de vida, distribuição de emprego e renda regional. 

Além do mais, evidencia-se a persistência e o agravamento de uma periferia socioespacial 

regional alijada dos benefícios provocados pela atividade extrativista do petróleo (CRUZ, 

2012).  

 Piquet (2004, p. 32) assevera que a OMPETRO “[...] não apresentou até o momento 

uma visão sistêmica do crescimento econômico regional e de alternativas concretas de seu 

desenvolvimento”. Ademais, a autora ressalta da importância da diversificação da economia 

local e o papel do planejamento regional, já que a extração de petróleo trata-se de um recurso 

finito, ou seja, são receitas temporárias. Desta forma, os municípios inseridos neste contexto, 

tornaram-se reféns das receitas dos royalties e da especialização econômica, caracterizando 

um alto grau de incerteza no futuro.  

  A saúde das finanças públicas da OMPETRO é considerada vulnerável por ser 

suscetível a severas inconstâncias e ameaças presentes no âmbito internacional. Serra (2004) 

explana que a arrecadação dos royalties desses municípios está condicionada a cotação do 

preço da commodity no mercado internacional e a variação da taxa de câmbio. Como 

resultado, o volume das receitas torna-se completamente indeterminado, considerando que os 

municípios podem vivenciar extraordinários crescimentos ou drásticos declínios conforme o 

âmbito internacional e macroeconômico.  

 De acordo com o Centro de Informações da Produção de Petróleo e Gás Natural 

(CIPEG, 2017), as crises no setor petrolífero são provocadas, essencialmente, por duas 

relações básicas: escassez e abundância da commodity no mercado. O descompasso entre a 

oferta e demanda de petróleo originam impactos significativos sobre o preço da commodity e 

seus derivados (bens e serviços).  

 Como exemplo, a crise ocorrida em 2014 teve origem a partir do ano de 2003, em que 

a economia mundial experimentou elevadas taxas de crescimento, acarretando numa 

aceleração da demanda global
25

 por petróleo. Em vista disso, houve o contínuo aumento do 

preço da commodity, que estimulou novos investimentos na ampliação de exploração e 

produção (PEDROSA e CORREIA, 2016). Além do mais, durante este período de expansão, 

ocorreu a crise financeira em 2008 que esfriou temporariamente a demanda mundial.  

 No entanto, o consumo considerável dos países asiáticos e a redução da oferta 

garantida pelo poder de mercado da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (OPEP) 

reaqueceram o mercado mundial, e os preços voltaram a aumentar. Pedrosa e Correia (2016) 

ressaltam que os países produtores de petróleo, no período pós-crise financeira de 2008, 

continuaram aumentando significativamente sua capacidade de produção.  

 Por conseguinte, deflagrou-se um colapso de preços no ano de 2014, por intermédio 

do profundo descompasso entre oferta e demanda mundial por petróleo. A crise vivenciada 

em 2014 foi consequência do processo de retração do crescimento mundial em conjunto com 

a expansão da capacidade de produção realizada nos últimos anos, culminando em um 

excesso de oferta da commodity do mercado internacional (CIPEG, 2017).  

 Nos municípios da OMPETRO, a crise 2014 propiciou a queda do valor dos repasses 

das rendas petrolíferas mensais, que desencadeou severos efeitos como: quebra nos 

orçamentos municipais, incapacidade de cumprir contratos e interrupção investimentos de 

infraestrutura. Segundo Cruz (2015, p.2), diante desta situação, houve uma contração da 

economia regional promovendo um fluxo circular de renda menor atingindo “[...] o emprego 
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 Segundo Pedrosa e Correia (2016), os países com destaque na elevação da demanda global foram: Estados 

Unidos, União Europeia e países emergentes (China e Índia).  



na construção civil e em fornecedoras de bens e serviços à administração municipal, dentro 

outras penalizações”.  

 Deste modo, verifica-se que a região convive com o paradoxo da abundância das 

rendas petrolíferas, isto é, a existência de uma receita orçamentária superior à média nacional, 

porém que não é capaz de gerar condições favoráveis aos municípios beneficiados (SERRA, 

2007). Neste sentido, questiona-se o volume de royalties e participações especiais 

arrecadados e, principalmente, o papel desempenhado pela OMPETRO como instituição local 

para promover o crescimento sustentado e desenvolvimento local.   

3. REVISÃO EMPÍRICA 

 Sob este aspecto, alguns estudos empíricos foram realizados para investigar a relação 

entre a formação da OMPETRO e os benefícios esperados da consolidação institucional do 

poder público local no planejamento e desenvolvimento regional. Piquet (2004) analisou os 

processos de mudança econômica que moldaram a nova estrutura do Norte Fluminense e a 

formação da OMPETRO. Utilizando dados do Registro Anual de Informações Sociais (RAIS) 

e da Secretaria do Tesouro Nacional (STN), verificou-se que os municípios da OMPETRO 

detêm os maiores orçamentos per capita do país, mas não possuem projetos sólidos que 

possam promover o desenvolvimento regional. Desta forma, as perspectivas foram 

consideradas incertas em relação ao futuro da região, reforçando a necessidade de estratégias 

regionais para oportunizar o desenvolvimento econômico. 

 Serra, Terra e Pontes (2006) teceram uma reflexão sobre as atuais regras de rateio das 

rendas petrolíferas nos municípios da OMPETRO, demonstrando que são municípios 

“rentistas”. Partindo de uma perspectiva histórica, demonstrou-se como as regras de rateio de 

culminou em recursos exageradamente acima da média dos demais municípios brasileiros. As 

rendas petrolíferas transformaram os municípios confrontantes da Bacia de Campos numa 

região “petrorentista”, criando condições especiais que os isenta de criar esforços para 

obtenção de recursos por meio da diversificação econômica. 

 As transformações socioespaciais que alteraram o cenário do Norte Fluminense, 

também foram investigadas por Neto e Ajara (2006), especialmente, nos dois municípios da 

OMPETRO, Campos dos Goytacazes e Macaé. Através da análise de indicadores 

relacionados à estrutura socioeconômica da região entre 1991 a 2000, constatou-se que o 

pagamento de indenizações ampliou a capacidade dos municípios em suas respectivas 

dinâmicas de desenvolvimento local. Entretanto, foi verificado que os benefícios não 

conseguiram minimizar os níveis de exclusão social existentes nos municípios. 

  Braga, Serra e Terra (2007) buscaram evidências que corroborasse se o fortalecimento 

financeiro dos municípios realizou-se através da capacidade institucional da OMPETRO, por 

meio de políticas públicas e instrumentos adotados na gestão urbana. Para tanto, foram 

utilizados indicadores para captar a qualidade pessoal, os instrumentos de planejamento, os 

mecanismos de gestão democrática e o nível de modernização administrativa. Os resultados 

exibiram que os recursos foram gastos com um maior comprometimento do orçamento com 

investimentos, sendo a capacidade institucional da OMPETRO representativa do desempenho 

da média dos municípios da região sudeste.  

  Já Souza, Terra e Campos (2015) analisaram o processo de formação da nova 

espacialidade constituída pela OMPETRO entre os anos de 2000 e 2010. Com esta finalidade, 

mensuraram-se os impactos acarretados sobre os fluxos pendulares ocorridos na região, 

também foi evidenciado as características socioeconômicas e demográficas dos trabalhadores 

que realizam esse movimento cotidianamente. Como resultado, os autores verificaram a 

existência de um recrudescimento da mobilidade pendular no interior da OMPETRO, que é 

reflexo das disparidades socioeconômicas existentes entre esses municípios.  



 Dos estudos elencados acima, verifica-se que os municípios da OMPETRO convivem 

com a abundância de recursos públicos, entretanto, a instituição não apresentou resultados 

concretos no sentido de reduzir os aspectos de desigualdade social, índices de pobreza e baixo 

dinamismo econômico regional. Além do mais, a ausência de projetos ligados ao 

planejamento regional leva ao questionamento do futuro incerto da região, que é evidenciado 

por Piquet (2004) e Cruz (2004).  

 Serra (2007) pontua que estes municípios tornaram-se reféns das rendas petrolíferas, 

como resultado criaram economias locais frágeis fomentadas pela incapacidade institucional e 

má gestão dos recursos. Em contrapartida, Piquet, Tavares e Pessôa (2017), Cruz (2012) e 

Serra (2002) evidenciam que a dinâmica petrolífera, especialmente os casos que se 

concentram na atividade exploratória não são capazes de gerar o efeito da diversificação 

econômica por si só.  

4. METODOLOGIA 

 Examinando o volume de rendas petrolíferas recebidas dos municípios brasileiros
26

, 

do estado do Rio de Janeiro
27

 e da OMPETRO entre os anos de 1999 até 2018 no gráfico 2, 

observa-se que o grupo da OMPETRO liderou o ranking nos dez primeiros anos com ampla 

diferença entre os demais municípios brasileiros e fluminenses. A partir de 2009, tanto os 

municípios fluminenses quanto os municípios brasileiros iniciam um movimento de 

crescimento no volume de recursos, ocasionados pela expansão da produção no território 

brasileiro.   

 

Gráfico 2 – Volume de royalties e participações especiais (em milhões) repassados aos 

municípios brasileiros, fluminenses e OMPETRO entre 1999 e 2018 

Fonte: Elaboração própria a partir dos dados da ANP.  

 Em contrapartida, o volume de royalties repassados à OMPETRO experimentou uma 

queda ocasionada pela ampliação de investimentos na exploração em outras bacias do país. 

Além do mais, o efeito da queda do preço da commodity não é compensado pelo crescimento 

da produção na bacia de Campos, o que sinaliza o declínio do volume arrecadado do grupo da 

OMPETRO, e causa o desequilíbrio fiscal nas administrações municipais.  

                                                 
26
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 Considerou-se os municípios fluminenses, excetuando o grupo da OMPETRO. Vale ressaltar que dos noventa 

e dois municípios do estado fluminense, apenas cinco não recebem royalties e participações especiais.  
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  Com a finalidade de compreender o papel desempenhado pela organização, buscou-se 

investigar como os municípios da OMPETRO se comportaram diante da crise de 2014, em 

termos de taxa de crescimento em relação aos demais municípios fluminenses. Devido ao 

descompasso entre as taxas de crescimento e de arrecadação de royalties, formulou-se a 

hipótese que os municípios pertencentes à OMPETRO não conseguiram promover o 

crescimento e desenvolvimento sustentando através de do planejamento regional fomentado 

pela instituição.   

Para tanto, utilizou-se a metodologia de avaliação de impacto como instrumento 

analítico, por se tratar de um problema não-experimental, ou seja, um fenômeno exógeno 

(criação da OMPETRO) como mecanismo organizacional para desenvolvimento regional. 

Desta forma, por se configurar como intervenção política na economia fluminense, cabe-se 

avaliar o seu efeito causal entre os anos de 2011 a 2016. 

A avaliação de impacto (AI) é um tipo particular de avaliação, que procura resposta no 

contexto de causa e efeito de fenômenos, como por exemplo, alterações nas leis, nas políticas 

públicas ou institucional, capazes de alterar o ambiente econômico. Assim, segundo Gertler 

(2016), a metodologia AI propõe-se a mensurar o efeito médio de tratamento (ATE) que o 

programa causa diretamente na população beneficiada, como pode ser visto abaixo: 

 

                 (1) 

 

 A equação (1) demonstra que o diferencial entre antes do tratamento [       e depois 

do tratamento         designa o (ATE). Porém, este diferencial não é obtido de maneira 

trivial devido à complexidade das relações econômicas, portanto, métodos ingênuos podem 

superestimar ou subestimar o efeito de uma determinada intervenção exógena (GERTLER, 

2016). 

  Um dos mecanismos utilizados para avaliar impacto os quais supera os métodos 

ingênuos, são os modelos denominados de diferenças em diferenças (Diff-in-Diff) 

desenvolvido por Meyer (1995). Para o autor, o modelo é proposto com os seguintes 

objetivos: i) encontrar variação nas variáveis explicativas-chave que sejam exógenas; ii) 

encontrar grupos de comparação que sejam comparáveis; e iii) sondar as implicações das 

hipóteses testadas.  

 Esta abordagem é comumente utilizada em experimentos econômicos tidos como 

naturais, onde há, em determinado ponto do tempo, um tratamento exógeno (em que a escolha 

de quem vai ser beneficiado seja feita de forma aleatória) que afete (ou não) a estrutura 

econômica do grupo favorecido em questão. Assim sendo, nessa situação haverá um grupo de 

tratados e outro de não tratados. 

 Sob esta perspectiva, o objetivo é analisar os efeitos reais do tratamento, a fim de 

averiguar se este compõe uma mudança estrutural significativa que valide a atuação pública. 

Na verdade, o uso de um grupo antes e depois do método requer circunstâncias muito 

especiais, conforme Meyer (1995), deve-se utilizar quando houver fortes evidências de que os 

dois grupos seriam comparáveis ao longo do tempo na ausência do tratamento. 

 Deste modo, o modelo Diff-in-Diff presume que os efeitos das variáveis exógenas 

causam impactos nas variáveis de interesse através do efeito temporal (antes e depois) e 

estrutural (com e sem tratamento). O efeito é obtido através do cálculo da dupla subtração, 

sendo que a primeira é referente à diferença das médias da variável de resultado entre os 

períodos anterior e posterior ao programa, para o grupo de tratamento e, para o de controle, e 

a segunda referente à diferença da primeira diferença calculada entre esses dois grupos. 

De acordo com a equação (2): 

 

                                                                      (2) 



 

onde y é o resultado de interesse para a unidade i no período t, tal que: quando t = 0  remete-

se a ex-ant do tratamento; e  t=1 equivale-se ex-post, sendo i = 1, ..., N;    é uma variável 

dummy que define quem está no grupo de tratamento, isto é, d = 1 (tratado) e d = 0 (caso 

contrário), e   é o verdadeiro efeito causal do tratamento no resultado para este grupo. A 

exogeniedade é garantida se            , e o efeito do tratamento é obtido por: 

 

         
           (3) 

 

em que o ATE é dado pela variação de y, tal que o t define o tempo para cada i. E j define o 

tratamento, onde j=1 remete-se ao tratado e j=0 ao oposto. Deste modo, o método concentra-

se em analisar a diferença média entre o grupo de tratamento e o grupo de comparação, antes 

e depois de um choque exógeno, ou seja, o nexo causal é obtido na dupla diferença, como 

expresso abaixo,  

         
         

                       (4) 

                           
    

      
    

   
Logo: 

                
    

      
    

      (5) 

 

 Desta maneira, o modelo apresenta-se adequado para proposta pretendida, pois 

consegue quebrar dois aspectos de análise ingênua: i) comparar tratados antes e depois; e ii) 

comparar tratados diretamente com não tratados. Vale ressaltar que, é permitido o controle 

das características não observáveis dos indivíduos que sejam invariantes no tempo (sejam 

fixas no tempo) (FOGEL, 2016). 

  Em contrapartida, se o Diff-in-Diff, em termos de teoria, não um for estimado com 

contrafactual “perfeito” ou muito próximo disto, há a possibilidade de viés de resultado. De 

modo que, o método não consegue lidar com casos em que alguma mudança temporária num 

fator não observável dos indivíduos afeta a decisão de participação no programa.                                                                                              

 Como mecanismo para superar possíveis problemas de viés causados pelo grupo de 

controle, utiliza-se outro método de avaliação de impacto: o propensity score matching 

(PSM), proposto inicialmente por Rosenbaum e Rubin (1983). O escore de propensão é uma 

pontuação de balanceamento, que em geral, é utilizado em circunstâncias de análise no qual 

não é possível obter um grupo de controle puro comparável. Nessa circunstância, em que há N 

indivíduos tratados e não-tratados divididos de forma não homogênea
28

, a construção do 

contrafactual baseia-se nos dados observáveis disponíveis (além da variável dependente e 

covariáveis do modelo). 

 Em vista disso, a proposta do método PSM é de gerar um balanceamento entre os dois 

grupos, a partir de unidades iguais entre tratados e controle (na concepção necessária a partir 

de AI), para obter comparações diretas que sejam mais significativas. Assim, um escore de 

balanceamento, b(x), é uma função das covariáveis observadas x, tal que, em termos de 

unidades, a partir distribuição condicional de x dado b(x), é a mesma para tratado (z = 1) e 

controle (z = 0). A distribuição entre os grupos é feita por uma função probabilidade, como 

pode ser visto abaixo:  

               (7) 

Tal que: 
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 A definição de homogêneo utilizada nesta parte do texto se refere ao caso em que um grupo tem mais 

observações que o outro grupo.  



0 < pr {z = 1|b(x)} < 1                 (8) 

 

 Logo, se o ATE é obtido pela diferença entre as médias dos grupos de tratamento e 

controle, como visto na equação (1); associado com balanceamento a partir do PSM da 

equação (6); a diferença de valor entre os grupos, dada uma pontuação de equilíbrio, é uma 

estimativa imparcial do efeito do tratamento, em consequência do pareamento, da 

subclassificação e do ajuste de covariância em balanceamento (ROSENBAUM E RUBIN, 

1983). Portanto, a partir da equação (1) e (6), tem-se: 

 

[                                   (9) 

 

 Nessa perspectiva, o PSM pode ser utilizado com outro método para obter o efeito 

médio do tratamento de forma não ingênua, como já discutido na subseção acima. Neste caso, 

utilizou-se o modelo de Diff-in-Diff, juntamente ao PSM a fim de obter resultados mais 

robustos. Assim, substituindo a equação (5) na equação (9): 

 

                              =     
    

      
    

               (10) 

 

 Sendo assim, ao combinar o pareamento com o método de diferenças em diferenças, 

pode-se permitir que fatores não observáveis que sejam constantes ao longo do tempo 

influenciem simultaneamente a decisão de participar e os resultados potenciais, mesmo 

controlando o vetor de variáveis observáveis b(x) (PINTO, 2016). 

 

4.1. MODELO ANALÍTICO, VARIÁVEIS E FONTES DE DADOS 

 

 As variáveis que compõe a presente análise de avaliação da organização institucional 

da OMPETRO sobre o planejamento regional e as variáveis de controlem estão descritas no 

quadro 1, juntamente, com suas respectivas fontes. Previamente, salienta-se que as variáveis - 

PIB municipal e valor das rendas petrolíferas (royalties e compensações financeiras) – 

encontram-se em valores per capita, deflacionados pelo deflator implícito do produto 

fluminense, a preços constantes de 2016.  

 

Quadro 1- Descrições das variáveis e fontes. 
Variável Descrição Fonte 

Produto Interno 

Bruto Municipal 

(       ) 

O PIB é a soma de todos os bens e serviços finais produzidos 

em cada economia municipal. Após a transformação em termos 

reais e per capta, utilizou-se a taxa de variação do PIB como 

forma de mensurar o crescimento econômico. 

Instituto Brasileiro 

de Geografia e 

Estatística (IBGE) 

Royalties e 

compensações 

financeiras 

          

Representa o volume de recursos repassados as prefeituras 

municipais como indenizações da extração de petróleo e gás 

natural nestes municípios. O valor real per capita é utilizado 

para mensurar o efeito na trajetória de crescimento do PIB 

municipal. 

Agência Nacional 

do Petróleo (ANP) 

Índices de 

desenvolvimento 

municipal 

educação 

         

Indicador da evolução da educação do sistema público e 

privado. É importante introduzir esta variável para captar o 

efeito desta variável no crescimento como proxy de capital 

humano. 

Federação das 

Indústrias do Estado 

do Rio de Janeiro 

(FIRJAN) 

Índices de 

desenvolvimento 

municipal saúde 

(       ) 

Indicador dos investimentos em saúde que mostra através da 

média ponderada dos indicadores do Sistema de Informações 

sobre Mortalidade (SIM) e o Sistema de Informações sobre 

Nascidos Vivos (SINASC). Este indicador é usado para 

mensurar o efeito de uma população saudável no crescimento 

Federação das 

Indústrias do Estado 

do Rio de Janeiro 

(FIRJAN) 



econômico. 

Participação do 

valor adicionado 

bruto da 

“indústria” 

(     ): 

Este dado indica a participação da indústria no total do PIB 

municipal, podendo indicar o grau de industrialização dos 

municípios. Este indicador foi utilizado para compor as 

covariáveis do PSM. 

Instituto Brasileiro 

de Geografia e 

Estatística (IBGE) 

Participação do 

valor adicionado 

da 

“administração, 

defesa, educação 

e saúde públicas e 

seguridade social” 

(    ) 

Indica a razão da participação do gasto público municipal nas 

esferas de administração, defesa, educação e saúde públicas e 

seguridade social, em relação ao PIB municipal. Torna-se 

imprescindível sua presença por causa de alguns municípios 

possuírem uma alta dependência deste setor em sua economia. 

Instituto Brasileiro 

de Geografia e 

Estatística (IBGE) 

Participação do 

valor adicionado 

do setor de 

“serviços” 

(       

Indica a razão da participação do setor de serviços, em relação 

ao PIB municipal. Compõe o grupo de variáveis de controle foi 

utilizado como covariáveis do PSM. 
Instituto Brasileiro 

de Geografia e 

Estatística (IBGE) 

Participação do 

valor adicionado 

da “agropecuária” 

(        

Indica a razão da participação do setor da agropecuária, em 

relação ao PIB municipal. Compõe o grupo de variáveis de 

controle foi utilizado como covariáveis do PSM. 

Instituto Brasileiro 

de Geografia e 

Estatística (IBGE) 

Estimativas da 

população 

(          ) 

São dados de estimativas da população residente para os 5.568 

municípios produzidas pelo IBGE consideram a situação 

atualizada da Divisão Político‐Administrativa Brasileira – DPA. 

Estes foram utilizados para obter as variáveis em termos per 

capita e também foi utilizado como covariáveis do PSM. 

Instituto Brasileiro 

de Geografia e 

Estatística (IBGE) 

Área territorial 

(      ) 

Os dados territoriais mostram a dimensão dos municípios 

fluminenses em termos de quilômetros quadrados.  Esta variável 

também compõe um dos elementos das covariáveis utilizada no 

PSM, para selecionar os municípios do grupo de controle. 

Instituto Brasileiro 

de Geografia e 

Estatística (IBGE) 

Fonte: Elaboração própria.  

  

 Os dados mencionados acima foram divididos entre dois grupos: tratados (GT) - 

municípios da OMPETRO
29

; e controle (GC) - demais municípios fluminenses. O recorte 

temporal utilizado foi entre os anos de 2011 a 2016, em função do método Diff-in-Diff. 

Considerando que séries muito longas podem viesar os resultados, por interferência de fatores 

exógenos não mencionados ou por influência de variáveis não-observadas.   

 Assim, o nexo causal foi inferido parte do diferencial entre os grupos GT e GC, além 

do diferencial temporal com ponto de recorte no ano de 2014 (3 anos antes e 3 anos depois), 

no intuito de captar os efeitos da crise de 2014 em ambos os grupos. Para mensurar este 

efeito, utilizou-se como variável dependente o indicador econômico           em 

transformação logarítmica e como variável explicativa (       ). Já as 

variáveis                                     são compreendidas como controles. Desta 

forma, a equação (11) pode ser escrita da seguinte estrutura: 

 

                
  
 

 =   0 +   1        +  2       +   3       +   4     +   5    +               (11) 
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 No grupo de tratados, consideraram-se os seguintes municípios da OMPETRO: Armação dos Búzios, Arraial 

do Cabo, Cabo Frio, Campos dos Goytacazes, Carapebus, Casimiro de Abreu, Macaé, Quissamã, Rio das Ostras 

e São João da Barra. O município de Niterói foi excluído da presente análise porque sua inserção na organização 

ocorreu em 2014, ou seja, posteriormente ao início do recorte temporal proposto no estudo (2011-2016).  

 



logo, o efeito médio de tratamento será obtido pela variação de y em relação ao estimador   1, 

sendo os demais estimadores de controle. Como visto anteriormente, o t define o tempo, para 

cada i, tal que quando t = 0 se remete a ex-ant a crise de 2014 e t=1 ex-post o evento. E j 

define o tratamento, onde j=1 remete-se a participar do grupo político OMPETRO e j=0 o 

oposto.  

 Diante deste contexto, percebe-se que a análise está desbalanceada (o grupo de 

controle é maior do que o de tratamento). Para contornar tal fato, utilizou-se o método PSM, 

para equilibrar os grupos em pares, obtendo resultados mais consistentes para a avaliação de 

impacto. Assim, dentro o universo do estado do Norte Fluminense, foi utilizado o conjunto de 

dados b(x) [                                                                  

                  ] no intuito de balancear os grupos, tal que,                 
                sejam iguais em unidades i.  

 

0 < pr {z = 1|b(x)} < 1                 (12) 

 

 Deste modo, a equação (11) foi reestimada por DID, juntamente com o PSM, como 

pode ser visto na equação (13). Portanto, têm-se dois modelos comparáveis. 

 

                
  
 
            (13) 

 

 Vale salientar, que no estudo de avaliação de impacto proposto, tem-se a consciência 

que a OMPETRO é um grupo político não totalmente exógeno, a sua entrada e permanência 

são subjetivas aos interesses do próprio município. Também vale ressaltar, o ponto de corte 

temporal que não coincide com a criação do tratamento, ou seja, não se inicia em 2001. 

Porém, o ano de 2014 é um marco da queda dos preços de petróleo e, por consequência, 

declínio do volume de arrecadação das rendas petrolíferas (royalties e participações 

especiais).  

5. RESULTADOS E DISCUSSÃO  

Nesta seção são apresentados os resultados das estimações das equações (11) e (13) 

por Diff-in-Diff, referentes à análise de impacto da organização institucional da OMPETRO 

em termos de taxa de crescimento de seus respectivos membros. No quadro 2 demonstra-se o 

grupo de controle selecionado pelo PSM, no qual o critério de distância de Mahalanobis foi 

utilizado para obter o GC por vizinhança a partir dos municípios fluminenses. 

Quadro 2: Resultados do PSM 
Grupo de Tratados (GT) Grupo de Controle (GC) 

Município Região Município Região 

Arraial do Cabo Baixadas Litorâneas Cachoeiras de Macacu Metropolitana 

Campos dos Goytacazes Norte Fluminense Pinheiral Médio Paraíba 

Cabo Frio Baixadas Litorâneas Iguaba Grande Baixadas Litorâneas 

Carapebus Norte Fluminense Macuco Serrana 

Armação dos Búzios Baixadas Litorâneas Mendes Centro-Sul Fluminense 

Macaé Norte Fluminense Angra dos Reis Costa Verde 

Casimiro de Abreu Baixadas Litorâneas Silva Jardim Baixadas Litorâneas 

Quissamã Norte Fluminense Maricá Metropolitana  

Rio das Ostras Baixadas Litorâneas Guapimirim Metropolitana 

São João da Barra Norte Fluminense Paraty Costa Verde 

Fonte: Elaboração própria. 



Os resultados obtidos através do escore de propensão identificaram uma limitação do 

método por não propor uma correspondência em pares entre os grupos. Entretanto, observou-

se a sugestão de um grupo comparável (GC) com o grupo de tratados (GT) aproximados pela 

variância condicional das covariáveis b(x). Vale ressaltar, que a amostra é independente, com 

pesos fixos e distribuição homocedástica.  

Neste sentido, pode-se comparar os resultados do Diff-in-Diff desbalanceado (modelo 

1) e balanceado (modelo 2) por PSM, conforme a tabela 1. Os resultados obtidos pela dupla 

diferença se mostram bem ajustados (R² de 0.88 e 0.95, respectivamente) e em ambos os 

modelos há um efeito negativo estatisticamente significativo a 1% e a 10%. Isto é, os 

municípios da OMPETRO sofreram uma queda em sua trajetória de crescimento após a crise 

de 2014.  

Tabela 1 - Regressão DID para GT e GC 
                                                                                         MODELO 1                                       MODELO 2 

Var. :            Coeficiente Coeficiente 

Antes   

                           Controle  

 

10.213 6.031 

 

                           Tratamento 

 

10.619 6.172 

 

 

             Diff (T-C) 

0.407*** 

(0.02) 

0.141* 

(0.078) 

Depois   

                          Controle 

 

10.563 6.296 

 

              Tratamento 10.700 6.294 

 

 

           Diff (T-C) 

 

0.137** 

(0.056) 

-0.002 

(0.078) 

Diff-in-Diff -0.270*** 

(0.069) 

-0.143* 

(0.083) 

R² 0.88 0.95 

Controles 81 10 

Tratados 10 10 

Onde: desvio padrão robusto entre parênteses. E (***, **, *) significa 1%, 5% e 10%, respectivamente. 

Fonte: Elaboração Própria. 

 

Analisando ambos os grupos antes do fenômeno da crise, verifica-se que o GC 

apresentou taxas inferiores de PIB per capita médio ao grupo GT, ou seja, a primeira 

diferença foi de 40,7% para o primeiro modelo e 14,1% para o segundo modelo. Salienta-se 

que o resultado é menor quando se utiliza o PSM, justamente, por aproximar a natureza dos 

municípios fluminenses com os componentes da OMPETRO. A partir desta constatação, 

observou-se que a presença do alto volume de royalties não foi condição suficiente para 

distanciar os municípios petrolíferos dos municípios semelhantes.  

Já os resultados posteriores ao choque exógeno indicam uma aproximação dos PIB’s 

per capita em ambos os modelos, o que minimiza o efeito de tratamento no qual consiste em 

estar na instituição OMPETRO. Contudo, o resultado encontrado no modelo 2 apontou que os 

municípios GT, quando pareados ao GC, apresentaram PIB’s per capita menores 

considerando que sofreram uma baixa de 0,2%. Desta maneira, confirmou-se a relação de 

dependência entre os municípios da OMPETRO e o volume de rendas petrolíferas no 

crescimento do PIB municipal.   

Na verdade, nota-se que os municípios da OMPETRO tornaram-se altamente 

dependentes das rendas petrolíferas, tanto que o repasse de recursos passou a ser determinante 



para compreender dinâmica econômica local. Embora, haja uma enorme capacidade de 

investimento, a instituição sempre esteve articulada em defender os interesses locais de 

grupos políticos contra propostas, como o rateio, aplicação e regras de uso dos royalties, 

surgidas no cenário nacional. Assim, reforça-se que a aplicação dos recursos não cumpre de 

forma efetiva o papel de provocar ações pró-desenvolvimento regional (SERRA, 2007).  

Com o efeito de tratamento médio, que sintetiza o nexo causal do diferencial estrutural 

medido pelo Diff-in-Diff desbalanceado, apurou-se que no horizonte temporal os municípios 

da OMPETRO tiveram um efeito negativo de 27% em relação ao PIB do grupo GC. Deste 

modo, concluiu-se que a diversificação econômica dos municípios “não tratados” (GC) 

neutralizou o efeito da crise de 2014, ao passo que os “tratados” (GT) não conseguiram 

manter o crescimento ou mitigar as decorrências do período de crise.  

De forma semelhante aos resultados demonstrados por Piquet (2004), os municípios da 

OMPETRO não apresentaram modificações na estrutura produtiva regional, excluindo o 

município de Macaé onde está instalado o complexo petrolífero. Com efeito, a OMPETRO 

usufruiu de uma abundância de recursos financeiros, que deveriam ser utilizados para 

propiciar numa transformação econômica sustentável no futuro (CRUZ, 2016).  

Já a partir da combinação dos métodos de avaliação de impacto apresentados na 

equação (13), observou-se que os efeitos negativos do crescimento foram amenizados por 

menor heterogeniedade dos dados. Os resultados assemelham-se ao encontrado anteriormente, 

porém, o balanceamento do grupo de controle reafirmou a incapacidade e o despreparo da 

OMPETRO no planejamento e desenvolvimento regional.  

Neste sentido, constatou-se que os municípios da OMPETRO apresentaram um 

desempenho inferior, considerando a situação em que os municípios não estivessem inseridos 

na instituição. Além da dependência e o emprego inadequado das rendas petrolíferas nos 

municípios participantes do grupo, o resultado também evidenciou que a OMPETRO não 

cumpriu sem papel como instituição local, responsável em elaborar condições estratégicas 

para providenciar formas alternativas de sobrevivência no contexto sem os ganhos de 

royalties.   

 Por conseguinte, a ausência de políticas e projetos voltados para diversificação 

econômica corroborou para que os municípios da OMPETRO perpetuassem a condição sine 

qua non de dependência dos recursos petrolíferos. Ademais, atualmente, os municípios 

convivem com o com dois fenômenos: a queda da arrecadação ocasionada pelo baixo preço 

da commodity cotada no mercado internacional, e o declínio do volume de produção de 

petróleo extraído da Bacia de Campos; que destacam a relevância da reformulação dos 

objetivos e ações da instituição para cumprir sua função proposta desde sua criação.  

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Por meio do procedimento metodológico de avaliação de impacto, o objetivo deste 

artigo propôs em examinar as evidências empíricas do impacto do crescimento do PIB per 

capita nos municípios da OMPETRO através da receita das rendas petrolíferas (royalties e 

participações especiais) num período ex ante e ex post da crise do petróleo em 2014. Em 

outras palavras, buscou-se examinar se os municípios inseridos na instituição mostraram-se 

preparados para enfrentar as dificuldades econômicas ocasionadas por fenômenos exógenos, 

ao passo que experimentaram a redução de suas receitas acarretadas pela queda dos recursos 

petrolíferos.  

 Não obstante, os resultados obtidos referentes à influência destes recursos com as 

variáveis confrontadas demonstraram evidências empíricas que a incapacidade institucional 

da OMPETRO não preparou seus municípios para superar dificuldades ocasionadas pelo 

declínio de royalties e participação especiais, conforme a hipótese formulada. Considerando 



os resultados obtidos pelo Diff-in-Diff desbalanceado confirma-se que os municípios da 

instituição cresceram 27% menos do que os municípios não pertencentes à OMPETRO.  

 Além do mais, nota-se que estar inserido na instituição da OMPETRO representa que 

os municípios integrantes crescem menos do que se não estivessem na organização política. 

Através deste resultado, verificou-se que os recursos financeiros extras não foram destinados 

de forma adequada para iniciar o processo de desenvolvimento. A organização política entre 

os municípios inseridos na instituição perdeu o foco na execução de políticas ligadas ao 

planejamento regional com o intuito de reduzir a dependência financeira criada a partir das 

rendas petrolíferas.  

 A forma como os recursos foram empregados pelas administrações municipais torna-

se elemento chave para assimilar os efeitos negativos sobre o crescimento dos PIBs dos 

municípios da OMPETRO. Absolutamente, pode-se afirmar que os municípios investigados 

receberam altos volumes de recursos por um longo período, entretanto, a falta de 

transparência e o desempenho apenas em ações pontuais, culminaram em aspectos de enclave. 

Vale ressaltar, que a indústria de extração de petróleo, por si só, não possui forças suficientes 

para realizar um processo regional de encadeamento das atividades econômicas. 

 Desta maneira, apesar de haver a presença de uma instituição local com grande 

potencial de promover o desenvolvimento sustentado, atenta-se que a OMPETRO priorizou a 

defesa das regras de rateio e distribuição de royalties, deixando em segundo plano a 

promoção de políticas efetivas que abarque as diversas escalas do desenvolvimento regional. 

Assim, cria-se a necessidade da releitura do papel praticado pela OMPETRO, de modo que a 

instituição recupere sua função de alavancar oportunidades de desenvolvimento contra 

circunstâncias adversas.   
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