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Nesse projeto, é importante considerar o potencial das atividades tradicionais, cuja dinâmica
está sob o domínio dos líderes internos. Neste caso, a alocação de recursos tangíveis e
intangíveis no território pode ser vista como uma contribuição essencial para fortalecer as
empresas e a formação existente por novos negócios. Este contexto requer a capacidade de
domínio em novas informações, bem como os diagnósticos qualificados com um forte conteúdo
de conhecimento científico para a construção de planejamento e orientação para a formulação
de políticas públicas no território. Este projeto organiza dados econômicos essenciais,
construindo as adições necessárias e a análise para empresas e governos. Por esse motivo, um
processo de revisão bibliográfica é fundamental para obter uma metodologia que melhor se
adeque e tenha uma verificação satisfatória dos dados da amostra coletada, trazendo
informações consistentemente a realidade do Estado do Rio de Janeiro e suas regiões.
Baseando-se nisso, é indispensável entender os objetivos do Projeto NUPERJ, sendo eles:
Estudar e estabelecer várias formas e fontes para obter uma base de dados sólida dos setores
analisados para selecioná-los através de um levantamento das principais características do
Norte Fluminense; Após uma verificação bibliográfica, selecionar uma metodologia sintetizada
de dados estatísticos para obter a melhor representação gráfica e interpretação de índices
analisados; Fazer publicações em revistas nacionais e internacionais com ISSN; Participação
em shows, feiras, apresentação de indicadores conseguidos que a comunidade (principalmente
acadêmico) do Norte Fluminense tenha acesso; Coleta de dados de setores econômicos locais
de formas padrão e periódicas; Realizar boletins periódicos mensais com a análise desses
indicadores macroeconômicos, fazendo com que os usuários possam se beneficiar dos
benefícios/consequências da bom/mau uso de recursos tecnológicos em diferentes áreas da
economia. Tendo em vista isso, os resultados esperados são: A aplicação da fonte fidedigna de
informação em áreas da pesquisa econômica para benefício para toda a sociedade fluminense.;
A formulação de políticas públicas, com resultados exitosos e a implementação de projetos
privados, ancoradas nos indicadores sistematizados pelo projeto; A Publicação de artigos
científicos ancorado no cruzamento e análises dos dados relativos aos diversos temas
econômicos.
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