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Abstract

De 2006 a 2019 o Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES)
financiou 38 bilhões de reais em empreendimentos de energia eólica na região Nordeste.
O subsídio ao crédito para tais investimentos tem sido justificado com o argumento de
criação de empregos e de geração de renda para esta região, cujo semi-árido apresenta
um background sócio-econômico que requer a adoção de políticas de desenvolvimento
regional. Independência energética, redução de gases de efeito estufa e melhoria da
qualidade do ar são contribuições conhecidas da introdução desta tecnologia renovável
na matriz energética. Entretanto, o seu papel como gerador de emprego local e de
melhoria de renda é discutível. O método de controle sintético é aplicado a dados
municipais para avaliar o efeito no emprego e renda locais para vinte e um municípios
alvos de crédito subsidiado para geração eólica. Como resultado, não se identifica efeito
de impacto no emprego e renda no mercado formal, ao nível de significância de 5%.
Por exemplo, no município de Parazinho-RN, que recebeu quase 1,5 bilhões de reais
em investimentos do BNDES entre 2011 a 2016 (equivalente a 60 vezes o seu PIB
anual), a quantidade de postos de trabalho gerados pós investimento foi, em média,
7% menor do que no seu grupo sintético. De forma geral, os resultados sugerem que,
apesar da contribuição dos investimentos para a política energética e ambiental, não
houve contribuição significativa para a geração de emprego e renda locais.

Palavras-chaves: Controle Sintético. Energia e Desenvolvimento.

1 Introdução
No início dos anos 2000 o Brasil passou por um forte racionamento de energia,

impactando sua economia e o bem-estar dos cidadãos. Recentemente, devido à problemas
hídricos, surge expectativa de nova crise. De fato, o alinhamento de baixa hidrologia
com o aumento previsto do consumo de energia na recuperação pós-pandemia COVID-19
potencializa esta expectativa. Como um alento, nos últimos vinte anos a expansão da
capacidade de geração brasileira tem acompanhado a tendência mundial de incremento de
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energias renováveis (solar e eólica) e de redução proporcional das fontes convencionais de
geração, notadamente térmica e hidroelétrica (SILVA; NETO; SEIFERT, 2016).

A indústria de geração de energia renovável é, globalmente, uma importante
atividade econômica, tendo movimentado aproximadamente 322 bilhões de dólares em 2018,
gerando, no mesmo ano, 11 milhões de postos de trabalho (International Renewable Energy
Agency - IRENA1). Ressalte-se que, relativamente à geração de empregos pelas fontes
renováveis, os trabalhos acadêmicos em nível mundial mostram diferentes contribuições.
Do ponto de vista global, a fonte solar fotovoltaica, por exemplo, durante o período de
construção da usina, apresenta um fator de 13 empregos-ano/MW instalado2, enquanto
que a fonte eólica apresenta 3,2 empregos-ano/MW instalado (RUTOVITZ; DOMINISH;
DOWNES, 2015). Há certo consenso na literatura internacional quanto a maior contribuição
da fonte solar fotovoltaica, PCH e biomassa para geração de emprego quando comparados à
fonte eólica, conforme Wei, Patadia e Kammen (2010), Pai et al. (2020), Dell’Anna (2021).
Portanto, a estratégia de expansão de um parque de geração pode contribuir mais ou
menos para criação de emprego e renda local, dependendo da fonte de energia considerada.

Entre os escassos trabalhos desenvolvidos sobre esta questão de geração de empre-
gos, cite-se o de Simas e Pacca (2013), em 2013, que realizou entrevistas com 18 agentes
do setor3, identificando um fator de 11,7 emprego-ano/MW instalado, diferindo do apre-
sentado pela literatura internacional, de 2 a 7 emprego-ano/MW instalado (RUTOVITZ;
DOMINISH; DOWNES, 2015). Santos et al. (2018) analisa os empregos criados pela
geração renovável no Brasil usando matriz insumo-produto, constatando que o seu grande
aumento ocorreu no Sudeste do país, região onde se localiza a maior parte da indústria de
equipamentos associados. Estes trabalhos mostram algum impacto na geração de empregos
pelo setor de energia eólica, porém sempre ligados a toda a cadeia de produção das torres
e equipamentos associados, normalmente distantes das unidades de geração. Ademais,
conforme observado, estes resultados superam os apresentados pela literatura internacional.
Portanto, é interessante analisar, com base em dados desagregados a nível municipal, qual
o real impacto local no emprego e renda com a implantação de unidades de geração.

Uma análise do desenvolvimento do parque eólico no Brasil evidencia um cresci-
mento da capacidade instalada desde 2010 (Figura 1), com uma aceleração a partir de
2014 (aproximadamente 300%).

Para a região nordeste do Brasil, com baixa disponibilidade hídrica para construção
de novas hidroelétricas com reservatório, a expansão da oferta de geração se deu, em
grande parte, através da fonte eólica, que aumentou em 8 vezes sua capacidade instalada
na região em menos de uma década (2010-2020). Esta é a segunda região mais populosa
do país, com 27,66% da população total, ocupando 18,25% do território nacional (IBGE,
2017). Parte significativa da região é ocupada pelo Semiárido, que abrange oito dos nove
estados e 1.262 municípios, com baixo índice pluviométrico e um histórico de dificuldades
econômico-sociais provocadas por períodos de seca. Em 2017, 10% da população brasileira
residia no Semiárido (TCU, 2017). Segundo dados do último censo realizado em 2010 pelo
1 https://www.irena.org/benefits
2 Calculado com base nos dados de número de postos de trabalho abertos para cada MW instalado

em Construção, Operação e Manutenção da unidade de geração. Para mais detalhe metodológico, ver
Rutovitz et al. (2015).

3 Representantes de empresas brasileiras e multinacionais presentes no território brasileiro, distribuídos
nas atividades de fabricação de aerogeradores, transporte de equipamentos, construção civil e montagem
de parques eólicos, operação e manutenção das usinas, desenvolvimento de projetos e órgãos ambientais
de licenciamento.
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Figura 1 – Capacidade Instalada de Geração Eólica (MW) (IRENA, 2020)

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), deste total de municípios, 60,1%
apresentaram Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM) entre baixo e muito
baixo 4(Figura 2).

Figura 2 – IDHM dos municípios pertencentes ao Semiárido brasileiro

A região possui, em contraste com a seca e a pobreza, grande potencial para
aproveitamento de energias renováveis, com índice de irradiação solar normal direta (DNI)
de 5, 2 kWh/m2, a maior entre as macrorregiões do Brasil 5, e velocidade média dos ventos
na costa, a 100 metros, acima de 8 m/s (a média nacional na costa é inferior à 5 m/s) 6.
4 O IDHM é classificado como muito baixo quando dentro da faixa (0 - 0,499). O índice é classificado

como baixo quando dentro da faixa (0,5 - 0,599)
5 dados extraídos do Global Atlas Solar https://globalsolaratlas.info/
6 dados extraídos do Global Wind Atlas https://globalwindatlas.info/
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Estes potenciais se traduziram, nos últimos vinte anos, em vultosos investimentos para
o aproveitamento destas fontes, com os investimentos mais especificamente direcionados
para a geração eólica centralizada. Ressalte-se que grande parte destes investimentos são
realizados com recursos subsidiados, tanto pelo BNDES (Banco Nacional do Desenvolvi-
mento Econômico e Social) como com recursos provenientes de fundos nacionais para o
desenvolvimento regional, entre eles o Fundo Constitucional do Nordeste (FNE) e o Fundo
de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE). Além dos subsídios no funding, os empreendi-
mentos são alvos de políticas públicas de incentivos fiscais e de subsídios feed-in nas tarifas
de distribuição e transmissão7. De 2006 a 2019 o BNDES financiou aproximadamente 38
bilhões de reais em empreendimentos de energia eólica8 (Figura 3). Entretanto, passados
dezessete anos desde o novo marco regulatório do setor, com institucionalização dos leilões
de energia, ainda remanescem divergências quanto a contribuição destes investimentos
para a geração de emprego e renda dos municípios receptores dos recursos (NOBRE et
al., 2019), especialmente aqueles investimentos subsidiados com recursos do BNDES ou de
fundos de desenvolvimento regional.

A região nordeste apresentou no primeiro semestre de 2021 a maior taxa de
desemprego entre as macrorregiões brasileiras (18,6% de taxa de desocupação, segundo a
Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD-Contínua, IBGE9)). A renda média
do trabalho (principal) no Nordeste foi 40% inferior à renda média do trabalho do sudeste
no mesmo período (PNAD-Contínua, IBGE). Estes e outros dados mostram a necessidade
de políticas públicas de desenvolvimento para esta região, notadamente em infraestrutura.
Transcorre daí o fato que a instalação de plantas de geração eólica no nordeste brasileiro,
especialmente no semiárido, é recorrentemente anunciada como um vetor para aumento de
emprego e renda local (ABEEOLICA, 2021).

Portanto, tendo em vista a vulnerabilidade sócio-econômica da região e o cresci-
mento da sua geração eólica, o objetivo deste artigo é de analisar qual a efetiva contribuição
para o aumento do emprego e renda dos municípios do semiárido nordestino, decorrente
dos investimentos subsidiados do BNDES entre 2010 e 2014.

A técnica utilizada será a de Controle Sintético (ABADIE; GARDEAZABAL,
2003), que permite comparar o município analisado (em tratamento) com um município
hipotético, construído matematicamente a partir de um conjunto de municípios que melhor
se assemelham ao analisado (os municípios de controle).

2 Metodologia

2.1 O método de Controle Sintético
O método de controle sintético tenta resolver o problema do contrafactual, com-

parando a tendência na região atingida pelo choque ou pela política com a tendência em
uma região sintética composta a partir de diversas regiões observada, conforme Abadie e
7 Conforme Res. ANEEL 745/2016 são aplicados descontos nas Tarifas de Uso do Sistema de Distribuição

(TUSD) que variam até 50% para empreendimentos com capacidade de geração até 30 MW. Está em
avaliação no Congresso Nacional a revisão destes subsídios para empreendimentos de geração.

8 Dados abertos BNDES, em https://www.bndes.gov.br/wps/portal/site/home/transparencia/consulta-
operacoes-bndes/

9 A PNAD contínua é divulgada trimestralmente pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Es-
tatística. https://www.ibge.gov.br/estatisticas/sociais/trabalho/9173-pesquisa-nacional-por-amostra-
de-domicilios-continua-trimestral.html?=t=series-historicasutmsource = landingutmmedium =
explicautmcampaign = desemprego
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Figura 3 – Investimentos em geração eólica financiado pelo BNDES - Brasil e Nordeste -
2006-2019 (dados primários do BNDES)

Gardeazabal (2003), Abadie, Diamond e Hainmueller (2010) e Abadie, Diamond e Hain-
mueller (2015). Na definição destes autores, a unidade de controle sintético é uma média
ponderada das unidades de controle disponíveis que melhor aproxima as características,
inclusive de tendência, da variável tratada antes do tratamento. Desta forma, esta técnica
utiliza como contrafactual para o período após o choque, pós-intervenção, os resultados
ponderados dos municípios que mais se assemelham ao de tratamento antes do choque.
Assim, diferente dos métodos econométricos usuais, como o estimador Dif-Dif, no Controle
Sintético não há uma comparação direta com um grupo de controle, mas com a média
ponderada das variáveis do grupo de controle, reduzindo a suposição de paralelismo entre
o contrafactual e o controle.

Formalmente, seja uma amostra de J + 1 unidades, indexada por j. Considere-se,
ademais, J=1 o caso de interesse (Treatment Unit) e J=2 até J= J+1 as potenciais unidades
de comparação (Donor Pool). Denote-se Y N

jt os valores da variável de interesse para a
unidade j no período t, caso a unidade não tivesse sido submetida à intervenção, e Y I

jt

como o os valores da unidade considerando o choque ou a intervenção. Seja T = T0 + T1,
onde T0 representa o período de pré-intervenção, e T1 o período pós intervenção. O controle
sintético pode ser representado por um vetor de pesos W = (w2, ..., wJ) com wj ≥ 0,
∀j e w2 + ...+ wJ = 1, onde cada elemento do vetor representa o peso de uma unidade
de controle observada. O vetor W ∗, que melhor representa as características da unidade
tratada, é escolhido como pesos de uma combinação linear das variáveis relevantes das
unidades de controle Ŷ N

1t = ∑T0
t=2wj · Yjt.

Para resolver o problema, considere X1 um vetor (K × 1) de valores contendo as
características (variáveis diretamente afetadas ou preditores) da unidade tratada para o
período de pré-intervenção (T0). Seja X0 uma matriz (K × J) que contém as mesmas
variáveis para as J possíveis regiões de controle antes da intervenção (T0). As diferenças
entre as características da unidade tratada e das unidades de controle são dadas pelo
vetor X1 −X0W . Seleciona-se então o controle sintético, W ∗, que minimiza o tamanho
desta diferença. Abadie e Gardeazabal (2003) e Abadie, Diamond e Hainmueller (2010),
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representam esta diferença como:

k∑
m=1

vm(X1m −X0mW )2 (1)

onde vm é o peso refletindo a importância relativa dada à m-ésima variável quando medida
a discrepância entre X1 e X0W . A escolha de vm será feita aplicando o método cross
validation. Seja Yjt o outcome da unidade j no tempo t e Y1 um vetor (T1 × 1) dos valores
de pós-intervenção do outcome para a unidade de tratamento. Então, Y1 = (Y1T0 , ..., Y1T )′.
Similarmente, seja Y0 a matriz (T1 × J), onde a coluna J contém os valores de pós-
intervenção do outcome para a unidade J + 1. O estimador de controle sintético do efeito
de tratamento será dado pela comparação do outcome de pós-intervenção da unidade de
tratamento, exposto ao choque, e o outcome sintético, não exposto ao choque, Y1 − Y0W

∗.

α̂1,t = Y1t −
J+1∑
j=2

w∗jYjt = Y1t − Ŷ N
1,t (2)

A fim de testar a estimativa dos efeitos é proposto o seguinte procedimento empírico
(Abadie et al., 2010; Abadie et al., 2015):

• com o objetivo de avaliar o quão diferente é o estimador α̂1,t = Y1t − Ŷ N
1,t faz-se um

teste de hipótese, tendo como hipótese nula o não efeito do choque no pós intervenção.
Abadie et al. sugere fazer testes de placebo assumindo que cada unidade de controle
j ∈ (2, .., J + 1) tenha recebido o tratamento;

• a seguir, se compara α̂1,t com os α̂j,t para cada t ≥ T0 + 1 e j ∈ (2, .., J + 1). Se |α̂1,t|
é muito maior, há evidências de rejeição da hipótese nula.

Uma desvantagem é que |α̂1,t| pode ser anormalmente grande por alguns períodos
de tempo, mas não para outros, o que implica que não existe uma regra de rejeição clara.
Este é um problema grave para qualquer procedimento de inferência (WHITE, 2000). Para
lidar com essa questão, Abadie, Diamond e Hainmueller (2015) propõem um método para
condensar informações de todos os períodos para realizar inferências:

• estime a razão entre os erros médios quadráticos:

RMSPEj =
∑T

T0+1(Yj,t − Ŷ N
j,t )2/(T − T0)∑T0

1 (Yj,t − Ŷ N
j,t )2/(T0)

(3)

• para cada j ∈ (2, .., J + 1), compute:

p =
∑T

T0+1 I[RMSPEj ≥ RMSPE1]
J + 1 (4)

I[A]: representa a função indicador do evento A.

• e rejeite a hipótese nula toda vez que p for menor que algum nível de confiança
pré-especificado.
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2.2 Dados
As informações aqui utilizadas são provenientes de instituições públicas nacionais.

Os dados sobre emprego e renda média, agregados por município, foram extraídos da
Relação Anual de Informações Sociais (RAIS) do Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística (IBGE). Os dados de Produto Interno Bruto (PIB) per capita municipal e de
impostos recolhidos por município foram extraídos dos relatórios de Produto Interno Bruto
municipais do IBGE. Por fim, os dados sobre investimento em empreendimentos de energia
eólica provêm do BNDES.

2.3 Aplicação do método
Este método foi utilizado para analisar o impacto dos investimentos em energia

eólica nos dados de emprego e renda de alguns municípios do semiárido nordestino. O
choque, ou seja, a intervenção é o investimento em energia eólica no município. Considerando
que se trata de municípios com baixo nível de dinamismo econômico, com pouca presença
industrial, deseja-se testar se a chegada de um grande volume de recursos em curto espaço
de tempo contribuiu ou não para o aumento na quantidade de emprego e renda. Será
analisado, então, o impacto no número de empregos formais no mercado de trabalho
e a renda média no mercado de trabalho formal dos municípios ao longo de 19 anos,
contemplando no mínimo 10 anos de período anterior ao investimento do parque de geração
eólica. Para esta avaliação, foram consideradas as seguintes variáveis ou características de
cada município:

• PIB per capita;

• PIB industrial a preços correntes;

• PIB serviços a preços correntes;

• impostos a preços correntes;

• empregos totais;

• remuneração média (trabalho formal) total.

Cabe destacar que a capacidade dos preditores de explicar a variação ao longo dos
anos de pré-tratamento é menos importante porque apenas suas médias ao longo dos anos
de pré-tratamento são usadas ao criar o controle sintético (MCCLELLAND; GAULT, 2017).
Hahn e Shi (2017) destacam que a utilização do output como preditor reduz o problema
de omitir efeitos de eventuais preditores importantes, porque inclui os efeitos de quaisquer
variáveis preditoras. Ainda, segundo Abadie, Diamond e Hainmueller (2010) e Botosaru
e Ferman (2019), pode-se confiar nos resultados de um estimador de controle sintético
quando se tem um bom ajuste de pré tratamento e um grande T0, caso das simulações
aqui analisadas.

Para a primeira simulação considerou-se como outcome (variável dependente) os
Empregos Totais no mercado de trabalho formal por município. Como preditores foram
considerados o próprio outcome, PIB per capita, PIB industrial, PIB serviços, Impostos e
Renda média. Em seguida, foi considerado como outcome a Renda Média Total no mercado
de trabalho formal por município. Como preditores foram considerados o próprio outcome,
PIB per capita, PIB industrial, PIB serviços, Impostos e Emprego.
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2.4 Escolha dos municípios
Inicialmente, foi necessário identificar quais municípios receberam investimentos

em unidades de geração eólica durante o período de análise. Tomando como base o banco
de dados do BNDES, os municípios foram classificados quanto ao choque (investimento
em energia eólica) entre os anos de 2010 e 2014, período em que houve grande volume de
investimento em energia no Brasil. Além disso, foram considerados apenas municípios do
semiárido nordestino, região prioritária para políticas de crédito subsidiado. Desta forma,
foram selecionados vinte e um municípios como Unit Treatment.

Com o objetivo de minimizar eventuais efeitos de transbordamento, spillover
effects, foram incluídos na análise os municípios pólos das regiões imediatas dos municípios
escolhidos (IBGE, 2017). Segundo metodologia do IBGE, esta classificação de hierarquia
municipal considera as dinâmicas de bens e serviços entre as regiões geográficas. São
considerados municípios polos aqueles que concentram as ofertas de bens e serviços das
suas respectivas regiões imediatas, possuindo maior estrutura socioeconômica e densidade
populacional. A Tabela 1 indica as principais características dos municípios acima, além
dos municípios polo de suas regiões imediatas.

Tabela 1 – Municípios de tratamento: População estimada, Índice Gini e IDHM

UF Município Hierarquia urbana
(IBGE) 10

Polo da região
imediata
(IBGE)

População
estimada 2019

(Censo
2010)

Índice Gini
(Censo
2010)

IDHM
(Censo
2010)

BA Caetite Centro de Zona A BA Guanambi 50.975 0,599 0,625
BA Guanambi Centro Subregional A BA Guanambi 84.481 0,558 0,673
BA Igapora Centro Local BA Guanambi 15.640 0,497 0,614
BA Juazeiro Núcleo de Capital Regional C BA Juazeiro 218.162 0,5723 0,677
BA Pindai Centro Local BA Guanambi 16.285 0,4513 0,603
BA Sento Sé Centro Local BA Juazeiro 40.989 0,5343 0,585
BA Sobradinho Centro Local BA Juazeiro 23.233 0,516 0,631
BA Urandi Centro Local BA Guanambi 16.665 0,5126 0,598
CE Acaraú Centro de Zona A CE Acaraú 62.641 0,609 0,601
CE Amontada Centro Local CE Itapipoca 43.829 0,5633 0,606
CE Aracati Centro de Zona A CE Aracati 74.975 0,5416 0,655
CE Itapipoca Centro Subregional B CE Itapipoca 130.539 0,5617 0,640
CE Itarema Centro Local CE Acaraú 41.826 0,531 0,606
CE São Gonçalo do Amarante Centro Local CE Fortaleza 48.869 0,5203 0,665
CE Trairi Centro Local CE Itapipoca 56.291 0,556 0,606
RN Areia Branca Centro Local RN Mossoró 27.967 0,4841 0,682
RN Joao Camara Centro de Zona A RN Joao Camara 34.955 0,561 0,595
RN Mossoró Capital Regional C RN Mossoró 300.618 0,534 0,720
RN Parazinho Centro Local RN Joao Camara 5.237 0,524 0,549
RN Pedra Grande Centro Local RN Joao Camara 3.237 0,481 0,559
RN São Bento do Norte Centro Local RN João Câmara 2.717 0,5461 0,555
RN São Miguel Centro de Zona B RN São Miguel 23.655 0,539 0,606

Como a lista de municípios de tratamento contempla unidades com características
muito diversas entre si, foi aplicado o método de controle sintético para cada município
individualmente. Para identificar o conjunto de possíveis doadores de controle, foram
considerados os seguintes filtros no conjunto de municípios do Nordeste:

• municípios também localizados no semiárido nordestino;

• municípios com mesma hierarquia urbana11 do município tratado;
11 A hierarquia urbana é uma classificação do IBGE quanto a região de influência das cidades. Municípios

com mesma hierarquia urbana possuem certas similaridades quanto as dinâmicas locais.
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• municípios que não receberam investimento em geração de energia eólica;

• municípios com número de habitantes em 2010 (antes da intervenção) em até 30%
do município tratado.

Desta forma, foi possível construir o modelo de controle sintético para cada muni-
cípio indicado, e analisar, com base no conjunto de controle, se o investimento em energia
eólica contribuiu ou não para o incremento do emprego e da renda no mercado formal.

Os testes placebo também foram realizados para cada variável em cada município
e analisadas as significâncias do teste− p ao nível de confiança de 5%.

3 Resultados
Conforme já expresso, para cada município listado na Tabela 1, foram analisadas

duas variáveis: número de empregos e renda média no mercado formal (% dos salários
mínimos). Os resultados serão apresentados por variável analisada.

3.1 Empregos
Para a primeira simulação, utilizou-se os empregos totais do mercado formal em

base municipal (IBGE) como output do modelo e as demais variáveis como preditores. A
Figura 4a apresenta, como exemplo, o resultado do modelo para o município de Parazinho-
RN12. O PIB total deste município em 2010 (antes da construção das unidades de geração)
era de apenas 20 milhões de reais. De 2011 a 2016, foram financiados quase 1,5 bilhões de
reais pelo BNDES em 11 contratos para usinas eólicas neste município. Ou seja, em pouco
mais de cinco anos, o volume investido em energia eólica no município superou em 60 vezes
o PIB municipal do ano anterior à construção das usinas. Parazinho-RN é, portanto, um
caso interessante de análise de impacto da política de investimento em energia eólica em
economias locais. Trata-se de um município do semiárido do nordeste brasileiro, com pouco
mais de cinco mil habitantes e baixo IDHm (Tabela 1), possui grande potencial eólico e
teve um volume muito grande de recursos investido em energia eólica desde 2010.

Neste município, em 2011, após aprovação do primeiro financiamento em energia
eólica, houve um aumento de 274 postos de trabalho em relação ao seu grupo sintético,
valor quase 70% superior. Nos seis anos posteriores, porém, o município teve uma redução
de 365 empregos formais, ficando em 2017 com 65 postos de trabalho abaixo do seu grupo
sintético. Como indicado na Seção 2, considerando possíveis spillover effects, também foi
simulado o efeito no município polo da sua região imediata. O nível de empregos em João
Câmara-RN, praticamente, não teve alteração em relação ao seu grupo sintético: apenas
2% de aumento, representando 53 novos postos de trabalho (Figura 4b).

Em Igaporã-BA, de 2011 a 2013, foram financiados 205 milhões de reais em quatro
contratos de usinas de geração eólica. O valor investido representou, aproximadamente,
3 vezes o PIB total do município no ano anterior à construção do parque. Foi possível
constatar que, desde o financiamento da primeira usina, houve um aumento de 1% no
número de empregos formais do município em relação ao seu grupo sintético, uma média
anual de 11 postos de trabalhos a mais (Figura 5a). Já quando simulado o seu município
12 No Anexo A são apresentados, resumidamente, os resultados da simulação para oito dos vinte e um

municípios analisados.
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(a) Emprego Parazinho RN (b) Emprego João Câmara RN

Figura 4 – Resultado do Método para Empregos

polo, Guanambi-BA, identificou-se uma redução de 4% no número de postos de trabalho
em relação ao seu grupo sintético (Figura 5b).

(a) Emprego Igaporã-BA (b) Emprego Guanambi-BA

Figura 5 – Resultado do Método para Empregos

Os resultados das Figuras 4a, 4b, 5a, 5b e do Anexo A mostram, indiretamente,
a validade do método de controle sintético, uma vez que todas as regiões sintéticas se
aproximam das unidades de tratamento no período de pré-intervenção. Este comportamento
sugere que o controle sintético apropriadamente se aproxima do outcome contrafactual e
permite estimar o efeito do tratamento. Desta forma, o modelo consegue representar, com
certa precisão, como o município se comportaria caso não tivesse recebido os investimentos.

3.1.1 Testes placebo para emprego

Ao fazer os p testes (seguindo metodologia descrita na seção 2.1), para cada um
dos vinte e um municípios analisados, não foi possível rejeitar a hipótese nula de não efeito
ao nível de confiança de 5% para nenhum município investigado. A Tabela 2 mostra os
resultados do p teste para os vinte e um municípios analisados13.

O teste mostra que, por exemplo, apesar de Parazinho-RN ter sofrido um incremento
temporário no número de empregos no período de 2011 a 2012, este incremento não é
significante estatisticamente olhando o contrafactual sintético. O mesmo acontece para
todos os demais municípios analisados. Desta forma, com base nos dados analisados neste
13 Seguindo o procedimento apresentado na seção 3, indicado por Abadie et al (2015)
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artigo e com a metodologia descrita na Seção 2, não se evidencia efeito significante entre a
implantação da usina eólica e o aumento no número de empregos para nenhum dos vinte e um
municípios analisados. Cabe ressaltar que a implantação de usinas eólicas em um município
gera benefícios não analisados neste artigo, como os alugueis ou receita com arrendamento
das terras e a arrecadação de impostos municipais. Em relação ao arrendamento das terras
há, de fato, importante contribuição à renda das famílias proprietárias. Entretanto, em
2018, segundo dados da Abeeólica, o valor representou 3,2% do investimento total nas
usinas (ABEEOLICA, 2020). Quanto aos impostos municipais, a maior contribuição tem
sido ao ISSQN (Imposto sobre serviço de qualquer natureza), porém alguns estudos recentes
não conseguiram identificar efeito positivo entre a implantação do parque e o aumento na
arrecadação deste tributo (RODRIGUES, 2019).

Tabela 2 – P-valor para Empregos

UF Município p value Empregos UF Município p value Empregos
BA Caetite 38,46% CE Itapipoca 82,35%
BA Guanambi 57,14% CE Itarema 18,18%
BA Igapora 32,69% CE São Gonçalo do Amarante 5,88%
BA Juazeiro 50,00% CE Trairi 52,94%
BA Pindai 80,64% RN Areia Branca 58,82%
BA Sento Sé 82,14% RN Joao Camara 72,73%
BA Sobradinho 85,18% RN Mossoró 94,12%
BA Urandi 18,51% RN Parazinho 61,54%
CE Acaraú 100,00% RN Pedra Grande 10,00%
CE Amontada 18,51% RN São Bento do Norte 5,88%
CE Aracati 75,00% RN São Miguel 17,64%

3.2 Renda média
Nesta simulação o output do modelo é a renda média no mercado formal agregada

por município (IBGE) e as demais variáveis foram utilizadas como preditores. Ainda
tomando como referência o município de Parazinho-RN, observa-se que no período posterior
à implantação do parque houve um incremento de 17% na renda média no mercado formal
em comparação com o seu grupo sintético (Figura 6a). O mesmo percentual foi observado
no seu município polo, João Câmara-RN (Figura 6b). Igaporã-BA e Guanambi-BA, tiveram
redução da renda média no mercado formal de 7% (Figuras 7a e 7b).

(a) Renda Parazinho RN (b) Renda João Câmara RN

Figura 6 – Resultado do Método para Renda

De forma geral, considerando os vinte e um municípios, aparentemente houve algum
impacto na renda média no mercado formal. Uma melhor avaliação pode ser feita com a
análise dos testes de placebo.
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(a) Renda Igaporã BA (b) Renda Guanambi BA

Figura 7 – Resultado do Método para Renda

3.2.1 Testes placebo para renda

A hipótese nula de não efeito ao nível de confiança de 5% não pode ser rejeitada em
nenhum caso (Tabela 3). Por exemplo, para Parazinho-RN, 38% do seu grupo de controle
apresentou a relação de erro descrito pela equação 3 superior àquela aplicada ao município.
Desta forma, não foi possível evidenciar efeito significativo entre a implantação da usina
eólica e o aumento na renda média para nenhum dos vinte e um municípios analisados14.

Tabela 3 – P-valor para renda

UF Município p value Income UF Município p value Income
BA Caetite 53,85% CE Itapipoca 82,35%
BA Guanambi 71,43% CE Itarema 72,27%
BA Igapora 44,23% CE São Gonçalo do Amarante 5,88%
BA Juazeiro 62,50% CE Trairi 88,23%
BA Pindai 81,00% RN Areia Branca 94,11%
BA Sento Sé 96,42% RN Joao Camara 9,09%
BA Sobradinho 75,92% RN Mossoró 94,11%
BA Urandi 92,59% RN Parazinho 38,46%
CE Acaraú 80,00% RN Pedra Grande 5,00%
CE Amontada 18,51% RN São Bento do Norte 5,88%
CE Aracati 93,75% RN São Miguel 23,52%

4 Teste de robustez
Foram simulados cenários onde o município sintético construído é alterado, e

avaliado o efeito nos resultados. Os municípios de controle utilizados na composição da
unidade sintética foram reduzidos e, depois, analisado os testes de placebo. Este é o
mesmo procedimento indicado por Abadie, Diamond e Hainmueller (2015) de checagem do
impacto nos resultados quando se altera o contrafactual resultante do modelo sintético. Por
simplicidade, será apresentado a seguir os resultados do teste de robustez para quatro dos
vinte e um municípios analisados (semelhante a última seção, apresenta-se os resultados
para Parazinho-RN e seu polo João Câmara-RN, Igaporã-BA e seu polo, Guanambi-BA).
Os resultados são semelhantes para os demais municípios.

Para cada município foram considerados três cenários de redução nas unidades de
controle. A Figura 8 mostra o resultado dos testes para o município de Parazinho-RN. Neste
14 O Anexo D apresenta os resultados dos testes de placebo para oito dos vinte e um municípios
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município, o resultado do modelo considera cinco cidades na composição do município
sintético (PB Caturite, PI Alvorada do Gurgueia, RN Riacho de Santana, RN Serrinha
dos Pintos e RN Sitio Novo). Este cenário é apresentado na figura que indica a inclusão
de todas as unidades de controle. As demais figuras mostram os resultados considerando
a quantidade reduzida de municípios de controle. De uma forma geral, observa-se que
a redução das unidades de controle altera o "fit" da curva sintética em relação à do
município de tratamento, porém as mudanças não alteram significativamente os resultados
apresentados na seção 3. Para nenhum dos casos simulados houve efeito significante entre
o investimento e aumento de emprego ou renda.

Figura 8 – Teste de Robustez - Parazinho RN

Apresenta-se também os resultados da redução de unidades de controle dos municí-
pios de João Câmara-RN, do polo de Parazinho-RN (Figura 9).

A Figura 10 mostra os resultados para Igaporã-BA, considerando a redução da
quantidade de unidades de controle. Com a consideração de apenas duas unidade de
controle, identifica-se algum efeito no número de empregos do município. Porém, ainda
neste caso não foi identificado efeito significante ao aplicar o teste p.

Os resultados também se mantêm ao se reduzir o número de unidades de controle
do município polo de Igaporã-BA, Guanambi-BA (Figura 11). Ou seja, não se identificou
efeito de aumento de emprego nem mesmo quando alterado o conjunto de municípios de
controle.

5 Conclusão
A geração de energia renovável em municípios do semiárido nordestino é, muitas

vezes, considerada pelos formuladores de políticas públicas como estratégica para aumento
de emprego e renda desta região. Este trabalho mostra que, embora necessária, a ampliação
da geração renovável nem sempre está atrelada ao aumento de emprego e renda dos
municípios recebedores do investimento. Com o método de controle sintético foi possível
avaliar o impacto de investimentos em parques eólicos de vinte e um municípios do
semiárido nordestino. Ao aplicar o teste p segundo metodologia empírica apontada por
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Figura 9 – Teste de Robustez - João Câmara RN

Figura 10 – Teste de Robustez - Igaporã BA

Abadie, Diamond e Hainmueller (2015), não foi possível constatar efeito na quantidade de
empregos formais em nenhum dos municípios analisados, inclusive considerando as cidades
polos. Ou seja, não foi evidenciado efeito dos investimentos no aumento do emprego (ao
nível de significância de 5%). Também para a renda média no mercado formal, os impactos
foram não significantes para todos os municípios.

Apesar dos benefícios técnicos e ambientais conhecidos das unidades de geração
eólica no semiárido, a concessão de crédito subsidiado para implementação de parques eólicos
teve pouca efetividade no aumento de emprego e renda locais nos últimos 19 anos. Alguns
fatos empíricos embasam os resultados. Primeiro, trata-se de uma indústria capital intensiva,
com baixa intensidade em mão de obra. Segundo, a mão de obra requerida é especializada
e indisponível localmente, dado os baixos índices de escolaridade. Terceiro, atividades de
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Figura 11 – Teste de Robustez - Guanambi BA

engenharia consultiva e de projetos não requer fixação no local do empreendimento, podendo
ser sediada em qualquer outra localidade. Este resultado é reforçado pelos resultados da
literatura internacional apontando que, dentre as fontes renováveis, a geração eólica tem a
menor contribuição para a geração de emprego, como Rutovitz, Dominish e Downes (2015),
Pai et al. (2020) e Dell’Anna (2021).

Portanto, visando associar uma política de desenvolvimento dos municípios à
política de energia renovável, algumas medidas podem ser sugeridas. Por exemplo, a
consideração de fatores de emprego no planejamento da expansão energética. Outra
sugestão é de aperfeiçoar o direcionamento de incentivos creditícios, especialmente de
fontes de financiamento ligadas ao desenvolvimento regional, à fontes de geração mais mão
de obra intensiva. 15. Para maior desenvolvimento local, o apoio a cadeia produtiva de
geração renovável tem maior contribuição a geração de empregos do que apoio direto às
unidades de geração. Ou seja, o estímulo a empresas fornecedoras de equipamentos, mais
especificamente, àqueles que não requisitam de alta tecnologia pode ter uma contribuição
maior na geração de emprego e renda quando comparado com as unidades geradoras. E
até a instalação, nestes municípios, ou nos polos das suas regiões imediatas, de escolas
técnicas formadoras de mão de obra para atividades de Operação e Manutenção.

Vale lembrar que a geração energética renovável apresenta vantagens quanto a
diversificação, o que não foi analisado neste artigo. Dentre estas, o aumento da garantia
do suprimento energético nacional e sustentabilidade ambiental no parque de geração16, o
que deve ser perseguido. Entretanto, ao contrário do que se noticia, não há evidência da
contribuição destes investimentos em geração eólica para o aumento do emprego e renda
local ao longo dos últimos 19 anos.

15 Conforme indicado por Rutovitz, Dominish e Downes (2015), a fonte solar fotovoltaica tem maior fator
de emprego do que a fonte eólica, tanto na implementação quanto na Operação e Manutenção.

16 O setor de energia é tratado como prioridade pela Agenda 2030 da ONU, onde se inclui metas de geração
renovável para redução dos impactos ambientais.
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ANNEX A – Resultados do Método Controle Sintético

(a) Emprego Itarema CE (b) Emprego Pedra Grande RN

(c) Emprego Caetité BA (d) Emprego Acaraú CE

Figura 12 – Resultados outros municípios - Empregos

(a) Income Itarema CE (b) Income Pedra Grande RN

(c) Income Caetité BA (d) Income Acaraú CE

Figura 13 – Resultados outros municípios - Renda
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ANNEX B – Testes de Placebo - Empregos

(a) Employment Parazinho RN (b) Employment Pedra Grande RN

(c) Employment João Câmara RN (d) Employment Itarema CE

(e) Employment Igaporã BA (f) Employment Guanambi BA

(g) Employment Caetité BA (h) Employment Acaraú CE

Figura 14 – Placebo tests for Employment
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ANNEX C – Testes de Placebo Renda

(a) Income Parazinho RN (b) Income Pedra Grande RN

(c) Income João Câmara RN (d) Income Itarema CE

(e) Income Igaporã BA (f) Income Guanambi BA

(g) Income Caetité BA (h) Income Acaraú CE

Figura 15 – Placebo tests for Income
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