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O foco principal desse projeto é apresentar uma nova perspectiva para o desenvolvimento
regional considerando o potencial das atividades tradicionais. Dessa forma o estudo dos
recursos tangíveis e intangíveis sob uma ótica do desenvolvimento endógeno regional torna-se
essencial para o fortalecimento das empresas e o surgimento de novos modelos de negócios
baseados nessa metodologia. Para que tal objetivo seja concretizado faz-se necessário o
domínio dos novos tipos de informações em conjunto com análises baseadas em conhecimento
científico que serão a base para a construção e planejamento de novas políticas públicas no
território. O levantamento e a organização de dados econômicos realizados por esse projeto
facilita o processo de análise realizado pelas empresas e pelo próprio governo. Tendo em vista
a necessidade de mudança no sistema de desenvolvimento atual torna-se necessário a
realização de uma revisão bibliográfica a fim de se estabelecer uma metodologia que se torne
base para o desenvolvimento endógeno regional, adequando as informações as necessidades e
a realidade do Estado do Rio de Janeiro. A partir disso é importante definir os principais
objetivos desse projeto, começando pelo estudo de formas e fontes de se obter uma base de
dados solida dos setores da economia que serão abordados através de um levantamento das
principais características da região Norte Fluminense. Após a conclusão da revisão bibliográfica
temos o início de estudo bibliométrico baseado na literatura atual com a finalidade de se realizar
uma crítica ao atual sistema de desenvolvimento agrícola da região, com a divulgação desses
dados estatísticos em revistas nacionais. Com a coleta de dados dos setores econômicos
locais, teremos a divulgação de boletins mensais com a análise dos indicadores
macroeconômicos, de forma que empresas e o próprio governo possam se beneficiar dessas
analises e a partir deles possa planejar melhor a alocação de recursos para o desenvolvimento
das regiões. O que se espera como resultado desse trabalho e uma melhor formulação de
políticas públicas que melhor se adequem a realidade de cada região, de forma a melhorar o
desenvolvimento endógeno local, e por fim que a publicação dos artigos científicos se torne
base para as análises dos dados econômicos da região Norte Fluminense.
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