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Resumo: 
Os royalties do petróleo devem ser investidos nas áreas sociais 
(socioeconômica) e ambientais, gerando expectativa de mudança dos 
indicadores ou índices que avaliam o desempenho dos municípios 
beneficiados com este recurso financeiro. O objetivo deste estudo é 
avaliar a produção científica sobre a utilização de métodos de Auxilio 
Multicritério à Decisão em indicadores ou índices com ênfase nos royalties 
do petróleo. Através dos termos de busca royalties, oil, mcda, health e 
education foram encontrados 1.088 documentos na base Scopus. Destes 
documentos, procurou-se analisar a cronologias das produções, autores, 
países e universidades com maior número de publicações. Logo após, 
alguns artigos científicos foram selecionados para servirem de ponto 
de partida em uma análise mais detalhada e conceitual. Os resultados 
apontam para uma grande lacuna a ser explorada envolvendo a tomada 
de decisão com ênfase nos royalties do petróleo, seja a fim de melhorar a 
gestão ou aplicação dos recursos. 
Palavras-chave: Bibliometria; Royalties; Participações Especiais; Auxílio 
Multicritério à Decisão.

Abstract:
Oil royalties should be invested on social and environmental 
(socioeconomic) sectors, promoting changes on the indicators or indexes 
that evaluate the performance of the municipalities in those sectors. 
The objective of this study is to assess the scientific production on the 
utilization of multicriteria decision-aid for indicators or indexes related to 
oil royalties. Through the search terms royalties, oil, MCDA, health and 
education used on Scopus database, 1088 articles were found and sorted 
by year of publication, authors, university of affiliation and country of 
origin. The same articles were also analyzed to serve as a starting point 
for a more detailed and conceptual assessment. The results showed that 
there is a large gap to be explored involving the decision making related to 
oil royalties in order to improve the management and application of these 
resources.  
Keywords: Bibliometrics; Royalties; Special Participations; Multicriteria 
Decision Aid.

Estudo bibliométrico sobre indicadores 
associados aos royalties do petróleo e auxílio 

multicritério à decisão
A BIBLIOMETRIC STUDY ON INDICATORS RELATED TO OIL ROYALTIES AND MULTICRITERIA DECISION-AID

No Brasil, a renda petrolífera pode ser decomposta nos 
royalties propriamente dito e nas participações especiais. Se-
gundo a Agência Nacional do Petróleo (ANP, 2016), os royalties 
do petróleo são uma compensação financeira paga pelas 
empresas que produzem petróleo e gás natural. Trata-se de 
uma remuneração pela exploração desses recursos não reno-
váveis. A participação especial é outra forma de compensa-
ção financeira paga pelas empresas, porém seus valores são 
proporcionais à produção e à rentabilidade de cada campo de 
petróleo.

De acordo com Pacheco (2003), a promulgação da Lei n.º 
9.478/97, conhecida como a Lei do Petróleo, permitiu o cres-
cimento da renda petrolífera dos municípios; entretanto, não 
há evidências que os munícipios estão aplicando os recursos 
da renda petrolífera em busca da sustentabilidade ambiental, 
econômica e social, através da diversificação da base produti-
va local. A expansão da renda municipal, proporcionada pelos 
recursos financeiros procedentes dos royalties e participação 
especial, deveria afetar diretamente os indicadores ou índi-
ces socioeconômicos, desta forma, melhorando a qualidade 
de vida da população dos municípios beneficiários (FERNAN-
DES, 2007). 

O debate sobre o real benefício da renda petrolífera, con-
siderando o formato atual de partilha, vem sendo debatido 

pela sociedade brasileira. Este debate fundamenta-se nos ar-
gumentos expostos anteriormente, que questiona o desem-
penho dos indicadores sociais, ambientais e econômicos dos 
municípios beneficiados com esta renda. Diante da falta de 
consenso quanto ao formato de partilha dos royalties, foi pro-
posta uma alteração da lei dos royalties, sugerindo que estes 
recursos sejam distribuídos a todos os municípios brasileiros 
(BRASIL, 2010). No entanto, não há estudos baseados em 
metodologias confiáveis que fundamentem esta tomada de 
decisão.

Diante de um cenário complexo, com o intuito de identi-
ficar e tomar a decisão de qual setor priorizar com os investi-
mentos da renda petrolífera a utilização dos métodos de auxí-
lio multicritério à decisão tornam-se uma alternativa, a fim de 
auxiliar os governantes na melhoria das tomadas de decisões.

O objetivo deste estudo é elencar os textos científicos, 
indexados na base de dados Scopus1, principalmente artigos 
em periódicos, que sirvam como ponto de início para uma 
análise mais detalhada e conceitual sobre a utilização de mé-
todos de auxílio multicritério à decisão aplicados aos índices 
ou indicadores referentes aos royalties do petróleo. Após o 
refinamento da pesquisa, com uso de Thesaurus específicos 
e filtros, procurou-se analisar a cronologia das produções, au-
tores, países e universidades com maior número de publica-
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A tomada de decisão pode ser intuitiva, quando consi-
dera problemas com apenas um único critério, bastando es-
colher a alternativa com o desempenho mais alto (TZENG; 
HUANG, 2011). Contudo, para esses autores, ao avaliar alter-
nativas com múltiplos critérios ocorrem muitos problemas, 
tais como conflito entre critérios, atribuição de pesos de cri-
térios e dependência de preferências que tornam o problema 
mais complexo, necessitando de métodos mais sofisticados 
para auxiliar a decisão. 

Na década de 70 ocorreu o surgimento das técnicas de 
auxílio multicritério à decisão, com a finalidade de ajudar a 
solucionar problemas associados à tomada de decisão à luz 
de múltiplos critérios e objetivos conflitantes (GOMES, 2004; 
GOMES, GOMES, 2014). De acordo com Wang e Luo (2010), 
os pesos dos critérios desempenham um papel muito impor-
tante no processo da tomada de decisão e a forma de como 
determinar esses pesos é o ponto crucial na aplicação dos 
métodos de auxílio multicritério à decisão.   

A palavra royalties é uma palavra de origem inglesa que sig-
nifica regalia ou privilégio. Segundo Serra (2003), os royalties são 
fluxos de pagamentos realizados por empresas ou indivíduos ao 
proprietário do ativo, devido a exploração de recursos não re-
nováveis.  De acordo com Derleit (2011), os royalties consistem 
em uma quantia paga pelo uso de uma marca ou produto. Um 

exemplo seria o das redes de franquias que recebem royalties 
pelo direito de uso, exploração ou comercialização de um pro-
duto. Ainda segundo este autor, na indústria petrolífera os royal-
ties são uma forma de compensação financeira paga ao Governo 
Federal pelas empresas petrolíferas. Em contrapartida, essas ad-
quirem o direito de explorar as jazidas minerais. 

Conforme descrito em Hood e Wilson (2001), a Biblio-
metria apresenta-se como o estudo de métodos e técnicas 
utilizados para o desenvolvimento de métricas no processo 
de comunicação escrita, buscando integrar estatísticas a pes-
quisas bibliográficas.

Costa (2010) propõe um modelo de Bibliometria denomi-
nado de “Webibliomining” que tem por objetivo a criação de 
um núcleo inicial de artigos para a criação de uma pesquisa 
bibliográfica.

Com base no artigo de Costa (2010), foi realizada uma 
pesquisa sistematizada na base Scopus a fim de identificar 
alguns parâmetros como: cronologias das produções, univer-
sidades, autores e países com maior número de publicações. 
As siglas mcd, mcda e mcdm são siglas universais utilizadas 
para referenciar auxílio multicritério à decisão. Para isto, a 
busca foi composta pelos seguintes termos:  

1. “Royalties” And “Oil” 
2. “Royalties” And “Oil” And “Education” 
3. “Royalties” And “Oil” And “Health”.
4. ( “mcd”  OR  “mcda”  OR  “mcdm” )  AND “Royalties”  
5. ( “mcd”  OR  “mcda”  OR  “mcdm” )  AND  ( “indicator”  

OR  “index” )

Os primeiros termos (item 1) são muito abrangente pois 
buscam publicações sobre petróleo e os royalties. O segundo 
e terceiro termos (itens 2 e 3) foram voltados para a seleção 
de publicações que associam o item 1 com educação e saú-
de, respectivamente. Os termos dos itens 4 e 5 foram usa-
dos para seleção de contribuições científicas que associam 
os métodos de Auxílio Multicritério à Decisão (Multi-criteria 
Decision – mcd; or Multi-criteria Decision Aid – mcda; ou Mul-
ti-criteria Decision Make - mcdm) com os termos royalties, 
índices e indicadores. As buscas foram realizadas de forma 

2. Revisão bibliográfica
     2.1 Auxílio multicritério à decisão

3. Metodologia

2.2 Royalties

2.3 Bibliometria

ções. Desta forma, o trabalho apresentado procura contribuir 
a fim de identificar lacunas de pesquisa, envolvendo os ter-
mos de pesquisa propostos.

A base Scopus foi escolhida para a coleta de dados de-
vido ao seu caráter abrangente e reconhecimento científi-
co a nível internacional devido a qualidade do material de-
positado que exige revisões por pares. Esta base converge 
contribuições científicas de todo o mundo, não apenas do 
Brasil. É importante esclarecer que, possivelmente, algu-

mas contribuições sobre o tema não tenham sido identi-
ficadas devido ao recorte metodológico que se restringiu 
a coleta de dados neste portal. Portanto, em estudos fu-
turos, seria interessante que as buscas fossem estendidas 
a outras bases de dados de produções científicas. A con-
tribuição desta obra destaca que, no âmbito coberto pela 
base Scopus, a associação entre indicadores de uso dos 
royalties e os métodos de Auxílio Multicritério à Decisão é 
muito pouco explorada. 
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cruzada, contemplando todas as combinações possíveis, se-
gundo um modelo fatorial. O cruzamento destas buscas per-
mitiu a seleção de publicações relevantes, essenciais para o 
desenvolvimento de pesquisas futuras voltadas para o uso 
sustentável dos recursos financeiros procedentes dos royal-
ties do petróleo.

Este estudo abrangeu somente artigos indexados na base 
Scopus. Os termos de busca foram identificados no título, re-

sumo e palavras-chave dos documentos encontrados. Pos-
teriormente, os artigos selecionados foram analisados para 
verificar sua aderência ao tema e para eliminar referências já 
elencadas. 

A preferência pela pesquisa na base Scopus se deu pela 
abrangência em todas as áreas do conhecimento. O acesso à 
base de dados Scopus ocorreu através do Portal de Periódi-
cos da Capes em junho de 2017.

A Tabela 1 mostra a quantidade de artigos encontrados, 
referente a cada um dos termos pesquisados. A maior parte 
dos artigos foram encontrados a partir dos termos 1 (royalties 
e petróleo) e 5 (multicritério, índices e indicadores).    

 “Royalties” and “Oil”

Com estes termos de busca foram encontrados 310 ar-
tigos. Entre estes foram selecionados os 20 artigos mais ci-
tados, para uma análise mais específica que teve como ob-
jetivo selecionar as publicações que realmente tratassem 
do assunto de interesse. Após este refinamento apenas seis 
documentos foram selecionados foram fidedignos ao tema. 
Este procedimento possibilitou a exclusão de artigos que tra-
tassem sobre o tema de interesse de forma periférica. Estes 
procedimentos foram repetidos nas buscas subsequentes.

 “Royalties” And “Oil” And “Education” 
 and “Health”

Observa-se que ao incluir a palavra-chave “Education” 
poucos artigos foram encontrados. Após uma análise deta-
lhada dos oito artigos obtidos, apenas cinco foram seleciona-
dos devido a sua aderência ao tema de pesquisa.

Ao incluir a palavra-chave “Health” foram encontrados 
nove artigos. A análise destes documentos permitiu a inclu-
são de mais sete textos considerados aderentes ao tema.

A inclusão conjugada das palavras-chave “Eudcation” e 

“Health” não foi impactante para a seleção de documentos na 
base Scopus. Esta constatação permite inferir que a produ-
ção de conhecimento envolvendo a área dos royalties do pe-
tróleo e suas aplicações nas áreas de Saúde e Educação ainda 
são limitadas. Após a interseção dos três primeiros termos 
de pesquisa (1, 2 e 3), aferiu-se a presença de publicações em 
duplicata. Este procedimento permitiu a identificação de ar-
tigos repetidos. A Tabela 2 mostra os artigos repetidos. Entre 
os seis artigos mais citados, apenas um deles apareceu nos 
três assuntos pesquisados. 

 (“mcd” or “mcda” or “mcdm”) and “Royalties”

Em seguida, foi realizada a busca que incluía o cruzamen-
to dos termos multicritério e royalties. Esta operação não foi 
efetiva para selecionar artigos, indicando que não existem 
trabalhos publicados, nesta base de dados, sobre estes te-
mas de forma conjugada. Este resultado mostra as metodolo-
gias de apoio a decisão envolvendo mais que um critério não 
vem sendo aplicad aos royalties. 

 (“mcd” OR “mcda” OR “mcdm”)  
 And  (“indicator” OR “index”)

Uma segunda busca envolvendo multicritério à decisão 
foi realizada, desta vez, associado aos termos indicadores ou 
índices. A pesquisa retornou 778 artigos científicos, sendo as 
primeiras publicações a partir da década de 1970.

4. Resultados e discussão
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Tabela 1 - Quantidade de publicações por termo de pesquisa. 

Termos Palavra-Chave Resultado 

1 “Royalties” And “Oil” 310 

2 “Royalties” And “Oil” And “Education” 8 

3 “Royalties” And “Oil” And “Health” 9 

4 ( "mcd"  OR  "mcda"  OR  "mcdm" )  And "Royalties" 0 

5 ( "mcd"  OR  "mcda"  OR  "mcdm" )  And  ( "indicator"  OR  "index") 778 

  

TABELA 1 - QUANTIDADE DE PUBLICAÇÕES POR TERMO DE PESQUISA
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TABELA 2 - ARTIGOS REPETIDOS REFERENTE AOS TRÊS PRIMEIROS TERMOS DE PESQUISA
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Tabela 2 - Artigos repetidos referente aos três primeiros termos de pesquisa. 

Autores Royalties and Oil Royalties and Oil and 

Health 

Royalties and Oil and 

Education 

Omotor (2009)  X X 

Postali, Nishijima (2011) X X X 

Rodrigues (2015);  X X 

Sauer et al (2016)  X X 

 

( "mcd"  or  "mcda"  or  "mcdm" )  and "Royalties" 

Em seguida, foi realizada a busca que incluía o cruzamento dos termos multicritério e 

royalties. Esta operação não foi efetiva para selecionar artigos, indicando que não existem 
A Figura 1 mostra o levantamento da cronologia da pro-

dução dos artigos científicos, por ano, desde 1960 até 2016. 
No primeiro termo pesquisado “Royalties and Oil”, o ano de 
2000 se destaca pela quantidade de artigos científicos publi-
cados, seguido por 2007. Vale ressaltar que no ano de 2006 
aconteceu a descoberta da camada pré-sal. 

A Figura 2 apresenta o levantamento da cronologia do 
termo pesquisado “Royalties” and “Oil” and “Education”, as 
publicações começaram a surgir no ano de 2004. Porém, as 
publicações são esporádicas, sem indicar tendências de au-
mento ou declínio.  O ano em destaque é 2004, com dois ar-
tigos científicos publicados.

Assim como na busca anterior, não foi possível observar 
tendências quando a pesquisa realizada com os termos “Ro-
yalties” and “Oil” and “Health”. A produção de conhecimen-

to nesta área foi mais expressiva nos anos de 2004, 2015 e 
2016, que juntos somam 7 artigos ao todo (Figura 3). É pos-
sível observar nas figuras 2 e 3, que a produção de conheci-
mento obtida através dos termos de busca “Royalties” and 
“Oil” and “Education” and “Health” é relativamente baixa, 
além de inconstante devido a alguns anos seguidos sem tra-
balhos publicados.

 A Figura 4 mostra a cronologia da produção dos ar-
tigos científicos sobre os métodos multicriteriais de apoio à 
decisão ( “mcd”  OR  “mcda”  OR  “mcdm” ) e sua aplicação 
aos índices e indicadores ( “indicator”  OR  “index” ). As pri-
meiras contribuições nestas áreas surgiram em 1970 e, de 
acordo com a Figura 4, estas áreas vêm sendo exploradas de 
forma acentuada. O ano de 2016 se destaca com 116 publica-
ções. 

4.1 Cronologias das produções

	

	

Figura 1 - Número de publicações anuais registradas na base Scopus, entre os anos de 1960 e 2016, 
a partir do thesaurus “royalties and oil”. 

	 Fonte: Elaborada pelos autores, adaptada da base Scopus. 

 

Figura 2 - Número de publicações anuais registradas na base Scopus, entre os anos de 2004 e 2016, 
a partir do thesaurus “royalties and oil and education”. 

 Fonte: Elaborada pelos autores, adaptada da base Scopus. 

	

FIGURA 1 - NÚMERO DE PUBLICAÇÕES ANUAIS REGISTRADAS NA BASE SCOPUS, ENTRE OS ANOS DE 1960 E 2016, A 
PARTIR DO THESAURUS “ROYALTIES AND OIL”.

FONTE: ELABORADA PELOS AUTORES, ADAPTADA DA BASE SCOPUS.
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Figura 1 - Número de publicações anuais registradas na base Scopus, entre os anos de 1960 e 2016, 
a partir do thesaurus “royalties and oil”. 

	 Fonte: Elaborada pelos autores, adaptada da base Scopus. 

 

Figura 2 - Número de publicações anuais registradas na base Scopus, entre os anos de 2004 e 2016, 
a partir do thesaurus “royalties and oil and education”. 

 Fonte: Elaborada pelos autores, adaptada da base Scopus. 

	

FIGURA 2 - NÚMERO DE PUBLICAÇÕES ANUAIS REGISTRADAS NA BASE SCOPUS, ENTRE OS ANOS DE 2004 E 2016, 
A PARTIR DO THESAURUS “ROYALTIES AND OIL AND EDUCATION”.

FONTE: ELABORADA PELOS AUTORES, ADAPTADA DA BASE SCOPUS.

	

Figura 3- Número de publicações anuais registradas na base Scopus, entre os anos de 2004 e 2016, a 
partir do thesaurus “royalties and oil and health”. 

 Fonte: Elaborada pelos autores, adaptada da base Scopus. 

	

	

	

Figura 4 - Número de publicações anuais registradas na base Scopus, entre os anos de 1970 e 2017, 
a partir dos thesaurus “mcd or mcda or mcdm AND indicator or index”. 

 Fonte: Elaborada pelos autores, adaptada da base Scopus. 

	

FIGURA 4 - NÚMERO DE PUBLICAÇÕES ANUAIS REGISTRADAS NA BASE SCOPUS, ENTRE OS ANOS DE 1970 E 2017, A 
PARTIR DOS THESAURUS “MCD OR MCDA OR MCDM AND INDICATOR OR INDEX”.

FONTE: ELABORADA PELOS AUTORES, ADAPTADA DA BASE SCOPUS.

	

Figura 3- Número de publicações anuais registradas na base Scopus, entre os anos de 2004 e 2016, a 
partir do thesaurus “royalties and oil and health”. 

 Fonte: Elaborada pelos autores, adaptada da base Scopus. 

	

	

	

Figura 4 - Número de publicações anuais registradas na base Scopus, entre os anos de 1970 e 2017, 
a partir dos thesaurus “mcd or mcda or mcdm AND indicator or index”. 

 Fonte: Elaborada pelos autores, adaptada da base Scopus. 

	

FIGURA 3 - NÚMERO DE PUBLICAÇÕES ANUAIS REGISTRADAS NA BASE SCOPUS, ENTRE OS ANOS DE 2004 E 2016, 
A PARTIR DO THESAURUS “ROYALTIES AND OIL AND HEALTH”.

FONTE: ELABORADA PELOS AUTORES, ADAPTADA DA BASE SCOPUS.
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Figura 5 – Instituições que participam mais ativamente na produção bibliográfica registrada na 
base Scopus. 

 Fonte: Elaborada pelos autores, adaptada da base Scopus. 

	

	 	

	

	

	

	 	

	

	

FIGURA 5 – INSTITUIÇÕES QUE PARTICIPAM MAIS 
ATIVAMENTE NA PRODUÇÃO BIBLIOGRÁFICA 

REGISTRADA NA BASE SCOPUS.

FIGURA 6 - NÚMERO DE PUBLICAÇÕES POR 
FILIAÇÃO DOS AUTORES REFERENTE AO QUINTO 

TERMO DE PESQUISA.

FONTE: ELABORADA PELOS AUTORES, ADAPTADA DA BASE SCOPUS.

As principais instituições de pesquisa e ensino que dedi-
caram seus esforços para a produção de conhecimento na 
área associadas aos termos 1, 2 e 3 podem ser observadas 
nas figuras 5 e 6. Uma instituição brasileira, a Universidade 
de São Paulo (USP) se destaca pelo número expressivo de 
artigos publicados, 11 ao todo (Figura 5). A China University 
of Petroleum e a Louisiana State University estão na segunda 
posição com oito documentos ao todo. 

A Figura 6, exibe as universidades com maior número de 

publicações relacionado ao quinto termo da pesquisa (“mcd” 
or “mcda” or “mcdm”) and (“indicator” or “index”), já que a 
busca através do termo 4 não encontrou documentos deposi-
tados na base Scopus. 160 universidades foram encontradas 
através dos termos de busca. A Figura 6 apresenta apenas 
as instituições com mais de 5 publicações. Observa-se que a 
USP e a Universidade Federal de Santa Cantarina (UFSC), com 
12 artigos publicados, compõem este grupo. 

As Figuras 7 e 8 apresentam os autores que mais contri-
buíram para a construção do conhecimento das áreas abor-
dadas neste artigo. A partir dos termos de busca: “royalties” 
e “oil”, “royalties” e “oil” e “education” e “royalties” e “oil” e 
“health”, pode-se observar que os autores Snow, N., Anon, 
Postali, F.A.S., Dittrick P. e Wang, Z. se destacam por suas 
contribuições associadas aos termos “Royalties” and “Oil”, e, 
desta forma, são importantes referências nesta área.

A Figura 8 apresenta os autores relacionados ao termo 
da pesquisa (“mcd” or “mcda” or “mcdm”) and (“indicator” or 
“index”). Enssilin S.R. e Enssilin, L. são o destaque principal 
com 9 e 8 artigos científicos publicados, respectivamente. 
Os dados para a elaboração do gráfico foram restringidos aos 
autores com mais de 3 publicações, por ter um total de 160 
autores que abordam o assunto.  

4.2 Universidades com maior número de publicações

4.3 Publicações por autor

	

Figura 6 - Número de publicações por filiação dos autores referente ao quinto termo de pesquisa. 
Fonte: Elaborada pelos autores, adaptado da base Scopus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FONTE: ELABORADA PELOS AUTORES, ADAPTADO DA BASE SCOPUS.
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Figura 8 - Número de publicação por autor referente ao quinto termo de pesquisa.  
Fonte: Elaborada pelos autores, adaptada base Scopus. 

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Figura 7 – Autores que mais contribuíram com artigos publicados em periódicos citados na base 
Scopus. 

Fonte: Elaborada pelos autores, adaptada da base Scopus. 
	

	 	

	

	

	

	

FIGURA 7 – AUTORES QUE MAIS CONTRIBUÍRAM 
COM ARTIGOS PUBLICADOS EM PERIÓDICOS 

CITADOS NA BASE SCOPUS.

FIGURA 8 - NÚMERO DE PUBLICAÇÃO POR AUTOR 
REFERENTE AO QUINTO TERMO DE PESQUISA. 

FONTE: ELABORADA PELOS AUTORES, ADAPTADA DA BASE SCOPUS. FONTE: ELABORADA PELOS AUTORES, ADAPTADA BASE SCOPUS.

Através dos termos de pesquisa “royalties” e “oil”, “royalties” 
e “oil” e “education”,  “royalties” e “oil” e “health”, foi possível 
identificar que os Estados Unidos é o país com o maior núme-
ro de artigos científicos publicados, com 55 artigos ao todo. 
Desses, apenas um artigo foi publicado na área de educação e 
outro na área de saúde. O Canada aparece na segunda posição 
com um total de 19 artigos publicados, porém, nenhum artigo 
foi publicado na área da saúde ou educação. O Brasil aparece na 
terceira posição com 13 artigos. Vale ressaltar que o País possui 
uma distribuição mais ampla relacionada aos termos pesquisa-
do, com três artigos na área da saúde e dois artigos na área da 

educação, conforme pode-se visualizar na Figura 9.
Posteriormente, foi realizada uma busca relacionada 

ao quinto termo de pesquisa (“mcd” or “mcda” or “mcdm”) 
and (“indicator” or “index”), a fim de identificar os países 
com maior número de publicações. A Figura 10 mostra que 
os Estados Unidos, nesta pesquisa, também foram o país 
com o maior número de artigos científicos publicados, to-
talizando um total de 155 artigos; por sua vez o Iran apare-
ce na segunda posição com um total de 96 artigos publica-
dos. Este gráfico exibe somente os países com mais de 4 
publicações sobre o assunto abordado. 

4.4 Publicações por países

análises permanentes de aspectos estratégicos 
sobre a distribuição dos royalties de petróleo

INFO ROYALTIES
Acesse e saiba tudo: inforoyalties.ucam-campos.br
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Figura 9 - Número de publicações por países referente aos três primeiros termos de pesquisa.  
Fonte: Elaborada pelos autores, adaptada da base Scopus. 

	

	

Figura 10 - Número de publicação por país referente ao quinto termo de pesquisa. 

Fonte: Elaborada pelos autores, adaptada da base Scopus. 
 

FIGURA 9 - NÚMERO DE PUBLICAÇÕES POR PAÍSES REFERENTE AOS TRÊS PRIMEIROS TERMOS DE PESQUISA. 

FIGURA 10 - NÚMERO DE PUBLICAÇÃO POR PAÍS REFERENTE AO QUINTO TERMO DE PESQUISA.

FONTE: ELABORADA PELOS AUTORES, ADAPTADA DA BASE SCOPUS.

FONTE: ELABORADA PELOS AUTORES, ADAPTADA DA BASE SCOPUS.
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Para a composição do núcleo de partida, foram analisados 
20 artigos mais citados referentes ao primeiro termo de pesqui-
sa. Destes, apenas 6 foram totalmente relacionados ao tema. A 
busca referente ao segundo e terceiro termo de pesquisa en-
controu 8 e 9 artigos respectivamente. Destes, 5 e 7 publicações 
foram relacionadas ao tema. Logo após, uma interseção foi rea-
lizada a fim de identificar e eliminar trabalhos com duplicidades. 
Diante disso, segue a listagem dos artigos selecionados.

• Miller e Upton (1985)
• Stanley (1990)
• Blake e Roberts (2006)
• Gilberthorp (2007)
• Omotor (2009)
• Berlie (2010) ● 
• Postali e Nishijima (2011)
• Barros e Lima (2015)
• Calderon, Harris e Kirsch (2015)
• Liu et al. (2015)
• Rodrigues (2015)
• Sauer et al (2016)

Nada foi encontrado referente ao quarto termo de pesqui-
sa, porém, o quinto termo pesquisado apresentou 778 artigos. 
Destes, foram selecionados 10 artigos mais citados, 10 artigos 
mais relevantes e 10 artigos mais recentes. Uma segunda análise 

foi realizada a fim de verificar sua aderência ao tema e averiguar 
duplicidades. Segue abaixo a lista de artigos selecionados para 
compor o núcleo de partida.

• Diakoulaki,  Mavrotas e Papayannakis (1995)
• Geldermann, Spengler e Rentz (2000)
• Wu, Tzeng e Chen, (2009)
• Vahidnia, Alesheikh e Alimohammadi (2009)
• Zhou e Ang (2009)
• Hatefi e Torabi (2010)
• Sanei, Khoshtinat e Khodadadi (2011)
• Bruggemann e Carlsen (2012)
• Peng (2015) 
• Blattert et al. (2017)
• Cucchiella et al. (2017)
• Dong e Cai (2017)
• Fagioli et al. (2017)
• Govindan, Mangla e Luthra (2017)
• Kuo, (2017)
• Petkovi et al. (2017)
• Schey et al. (2017)
• Villacreses et al. (2017)
• Zahedi, Azarnivand e Chitsaz (2017)
• Zinatizadeh et al. (2017)
• Zyoud; Fuchs-Hanusch (2017)

4.4 Identificação do núcleo de partida para a pesquisa

Os recursos da renda petrolífera vêm sendo aplicados, 
porém, a má gestão desses recursos pode resultar em pro-
blemas socioeconômicos no longo prazo. O levantamento da 
cronologia das produções relacionadas aos três primeiros ter-
mos de pesquisa, “royalties” and “oil”, “royalties” and “oil” and 
“education” e “royalties” and “oil” and “health”, mostrou uma 
baixa quantidade de artigos encontrados. Isso mostra que a 
área dos royalties do petróleo e suas aplicações nas áreas de 
educação e saúde, consideradas fundamentais para o desen-
volvimento socioeconômico têm sido pouco exploradas, um 
fator preocupante, devido à importância da gestão desses re-
cursos e de suas aplicações nas áreas socioeconômicas.

A aplicação de métodos relacionados à tomada de deci-
sões envolvendo cenários complexos tem sido cada vez mais 
explorada, porém, de acordo com o resultado do quarto ter-
mo de pesquisa, nenhum resultado foi encontrado abrangen-
do a tomada de decisão e os royalties. Um contraste diferente 
foi obtido através do resultado do quinto termo de pesquisa, 
no qual a utilização de técnicas de tomadas de decisão em in-
dicadores ou índices vem crescendo com o passar dos anos.

Diante do exposto, os resultados apontam para uma 
grande lacuna a ser explorada envolvendo a tomada de de-
cisão com ênfase nos royalties, a fim de melhorar a gestão e 
aplicação dos recursos.

5. Considerações finais
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1. O Scopus é uma base referencial da editora Elsevier, que concentra 
revistas científicas, livros, resumos e trabalhos completos publicados 
em congressos com revisão por pares. Grande parte da produção 

científica mundial, incluindo as áreas de ciência, tecnologia, medicina, 
ciências sociais, artes e humanidades, pode ser obtida nesta base 
(ELSEVIER, 2018).  
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