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A região Norte do Estado, desde a segunda metade da década de 1970, vem
passando por transformações produtivas que redefinem os usos do território. Os
primeiros impactos decorrem da então incipiente e hoje crescente indústria de
exploração e produção de petróleo e gás. A economia do Norte Fluminense, baseada
na atividade açucareira apresentava como principal polo o município de Campos dos
Goytacazes, configurando os demais municípios como periféricos, tanto em produção
como em número de usinas, excetuando São João da Barra, que contava com a
pesca e o turismo. A região norte gradativamente vem migrando de uma atividade
exclusivamente agrária, ancorada na cultura canavieira e indústria sucroalcooleira,
para uma indústria extrativa mineral cuja cadeia produtiva e características do
processo de produção atraem desde empresas transnacionais de grande porte como
pequenas e médias empresas, conforme esclarece Piquet (2004). O estudo prioriza o
cálculo do Quociente de Especialização Municipal dos municípios das regiões Norte e
Noroeste Fluminense e suas possíveis alterações provocadas pelas atividades
produtivas decorrentes da dinâmica das atividades petrolíferas, bem como dos
recentes investimentos como o da construção do Porto do Açu e de Barra do Furado.
O recorte temporal corresponde ao período compreendido entre os anos de 1996 e
2012, possibilitando comparar a situação dos municípios antes da Lei do Petróleo de
1997, que altera as regras de rateio dos royalties do petróleo e institui a flexibilização
do monopólio na exploração e produção de petróleo e gás com o período
subsequente, bem como comparar estas regiões com as demais regiões do estado. A
metodologia utilizada é a de revisão de literatura e análise de dados de fontes
secundárias, visando analisar o perfil da dinâmica no mercado de trabalho dos
municípios do Norte e Noroeste no período de 1996 a 2012. Podemos observar
através da pesquisa realizada até o momento que temos uma grande diferença no
perfil do mercado de trabalho entre as regiões Norte e Noroeste do estado do Rio de
Janeiro. É notório que os grandes investimentos nestas regiões mudaram
significativamente a dinâmica do mercado de trabalho.
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