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RESUMO 
 
 

A urbanização brasileira aconteceu de maneira espontânea e anárquica, da qual as cidades 
cresceram e se desenvolveram sem planejamento efetivo, tendo como consequências graves 
problemas no crescimento econômico, demonstrando que os estudos referentes ao 
crescimento econômico e desenvolvimento das regiões são importantes referências para as 
políticas públicas. Esse trabalho, no âmbito geral, destina-se a apresentar e descrever os 
conceitos de metrópoles, conurbação e região metropolitana, para contextualizar a Região 
Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte – RMVP, com 39 cidades, nas suas cinco 
Regiões de Governo: Caraguatatuba, Cruzeiro, Guaratinguetá, São José dos Campos e 
Taubaté, e, também, descrever os principais indicadores socioeconômicos: PIB, IDH-M e o 
índice de especialização econômica, com fins específicos de analisar comparativamente o 
crescimento econômico e o desenvolvimento das cinco Regiões de Governos, nos anos de 
2000 e 2010, mostrando os resultados desses indicadores e suas importâncias para subsidiar o 
planejamento das políticas públicas. A abordagem metodológica empregada é tanto 
quantitativa, com elaboração de tabelas e gráficos, dos dados obtidos do IBGE, sobre as 
regiões de governo, para análises e discussões; como também, qualitativa, pelas 
peculiaridades e complexidades dos problemas observados. Tendo como fins, a pesquisa é 
descritiva com investigação exploratória, pois são poucos os estudos sistematizados e 
acumulados do tema. Como resultado constata-se que no documento de fundação da RMVP 
editado pela Empresa Paulista de Planejamento Metropolitano – EMPLASA, não há previsão 
orçamentária ou planejamento econômico, com destinação de recursos a curto, médio e a 
longo prazo, mostrando que sua criação foi decisão política. Observa-se também que a 
metropolização só ocorre no eixo da Via Dutra, entre as cidades de Jacareí, São José dos 
Campos, Caçapava, Taubaté e Pindamonhangaba e há diferenças econômicas gritantes entre 
as cinco Regiões de Governo – R. de G., com pouco crescimento econômico e 
desenvolvimento, a exceção de São José dos Campos e Taubaté. Em 2010: a R de G. de São 
José dos Campos, contribui com 54,13% do PIB Nominal Total da RMVP; a R. de G. de 
Taubaté com 25,72%, as demais, R. de G. de Caraguatatuba com 9,31%, R. de G. de 
Guaratinguetá com 8,28% e a R. de G. de Cruzeiro com 2,57%. Assim, pela análise do PIB 
tem-se que é extrema a desigualdade e a concentração das atividades econômicas. Apurou-se 
também, que em 2000, a R. de G. de São José dos Campos, possuía especialização de 
atividade industrial, com o Quociente Locacional – QL de 1,1847, com critério de densidade em 
0,0365, sendo que o padrão do QL é 1,000, então, a R. de G. de Taubaté chegou próximo com 
0,9166, com critério de densidade em 0,0165; as outras regiões tiveram resultados muito 
inferiores ao padrão, no mesmo ano, para a RMVP o QL foi igual a 1,4252, com critério de 
densidade em 0,0590. Em 2010, respectivamente, as R. de G. São José dos Campos, de 
Taubaté e RMVP, tinham os QL(s) de 1,1307, 1,0979 e 1,7583, com critérios de densidades em 
0,0256, 0,0192 e 0,0846, com as demais regiões de governo ainda abaixo do padrão. Apesar 
dos índices do IDH-M das cidades fossem considerados elevados, onde o IDH-M médio da 
RMVP foi de 0,7375, o desenvolvimento foi módico se comparado com a situação geográfica e 
as riquezas que a região produziu. O crescimento econômico da RMVP decaiu, como mostra a 
variação do coeficiente locacional, com baixa variação da especialização de atividade 
industrial, com o QL em 2010 estando em 1,7583. Como conclusão geral, ao elaborar Políticas 
Públicas consistentes é imprescindível a necessidade da análise conjunta dos indicadores 
socioeconômicos como subsídios para o planejamento econômico e social da região 
metropolitana. 


