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Na década de 1960, o petróleo é descoberto na Bacia de Campos - Norte
Fluminense. Por questões técnicas, sobretudo envolvendo logística, o município de
Macaé é escolhido para sediar a base operacional da produção petrolífera da Bacia
de Campos na década de 1970. Incialmente a Petrobras, na função de empresa
âncora, se instala no litoral do município e atrai diversas empresas prestadoras de
serviços no processo de Exploração e Produção (E&P) de petróleo e gás, fato este
que enseja um novo e promissor ciclo de crescimento econômico. No caso do
município de Macaé, formou-se um aglomerado de empresas organizado em torno
da Petrobras, que na literatura especializada tem sido tratado como Arranjo
Produtivo Local (APL). O elevado dinamismo da indústria petrolífera em Macaé nos
anos 2000 e a considerável expansão do número de empresas e dos investimentos
no município apontam para a formação de um denso aglomerado produtivo
especializado (cluster), definido por empresas prestadoras de serviços em atividades
de Exploração e Produção (E&P) de petróleo e gás natural. Tendo em vista a
perspectiva de consolidação de um cluster industrial em torno das atividades
petrolíferas no município de Macaé, a pesquisa tem por objetivo analisar os
principais impactos sociais e econômicos determinados pelo ciclo expansivo da
indústria de petróleo em Macaé no interstício 2000/2010, com ênfase nos anos
posteriores às descobertas das jazidas do Pré- Sal, a saber, 2005. Para tanto,
emprega-se a abordagem do “Desenvolvimento Baseado em Cluster”. Para avaliar a
densidade do Cluster Petrolífero de Macaé, emprega-se o método de Quociente
Locacional (QL). Conforme proposto na literatura especializada, o QL é um recurso
fundamental em pesquisas relacionadas à economia regional. Utiliza-se ainda o
Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) de Macaé em uma análise comparativa
com os municípios de Campos dos Goytacazes, Rio das Ostras e Niterói, atentandose tanto o desenvolvimento econômico quanto o social. Os resultados preliminares
indicam que, apesar dos extraordinários investimentos e do surpreendente
crescimento da indústria petrolífera na Bacia de Campos, a dinâmica produtiva e
tecnológica verificada no município de Macaé não foi capaz de reverter o secular
processo de subdesenvolvimento que prevalece na localidade.
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