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RESUMO 

 

O objetivo desse estudo é analisar a evolução econômica, ou seja, o crescimento 

econômico na cidade de Taubaté-SP e como essa evolução afetou o crescimento 

sustentável da cidade. Será analisado também se esse crescimento econômico foi 

pensado como desenvolvimento econômico, ou seja, se a melhoria no padrão de vida da 

população foi levado em consideração, Taubaté passou por grandes modificações em 

seu sistema econômico devido ao avanço do desenvolvimento regional e que pode vir a 

sofrer ainda mais alterações ao custo do avanço desse crescimento econômico, mas esse 

avanço não pode interferir no seu modo de ser, ou seja, deixando de lado aspectos 

importantes como a sua história e o bem estar de sua população. Devemos lembrar que 

na história econômica do capitalismo, a busca pelo desenvolvimento econômico sempre 

esteve associada à industrialização e por esse motivo nesse estudo será apresentado 

como caracterização econômica de Taubaté, o seu perfil industrial, a sua grande 

ampliação das atividades comerciais e também será feita uma apresentação da cidade de 

Taubaté, bem como de sua história e o alinhamento com os aspectos nacionais e 

regionais. 
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ABSTRACT 

 

The aim of this study is to analyze the economic evolution, ie , economic growth in 

Taubaté - SP and how this evolution has affected the sustainable growth of the city . It 

will be also analyzed whether this economic growth was thought of as economic 

development, ie , the improvement in the standard of living of the population was taken 

into account, Taubaté has undergone major changes in its economic system due to the 

advancement of regional development and what may undergo further changes to the 

cost of development of this economic growth, but this progress cannot interfere in their 

way of being , that is, leaving aside important aspects such as its history and well being 

of its population .  

We must remember that in the economic history of capitalism, the pursuit of economic 

development has always been associated with industrialization and for this reason this 

study will be presented as economic characterization of Taubaté , its industrial profile , 

its great expansion of commercial activities and also will be a presentation of Taubaté , 

as well as its history and alignment with national and regional aspects . 
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1. INTRODUÇÃO  

 

O tema apresentado nesse estudo vem de encontro ao cenário atual encontrado 

na cidade de Taubaté, uma cidade de grande valor e de grande importância para o 

sistema econômico na Região Metropolitana do Vale do Paraíba, onde esse estudo vem 

contar um pouco dessa história, da evolução desse sistema, em especial nessa cidade 

que em cada período teve sua participação essencial nesse contexto econômico. Nesse 

estudo alguns pontos mais importantes serão citados, como o perfil industrial e a 

ampliação das atividades comerciais, pois essa história rica teria muitos outros pontos a 

serem destacados, mas que merecem outros estudos para melhor detalhamento. O 

objetivo principal desse estudo é resgatar a história econômica na citada cidade para 

melhor entendimento de como se processou essa evolução e para entendimento e 

conhecimento das etapas desse processo e para que esse conhecimento possa ser 

utilizado para novos planejamentos e adequações para que esse crescimento seja visto 

de um ponto sustentável, ou seja, pensado como desenvolvimento econômico e não 

apenas como crescimento econômico, para que esse desenvolvimento seja importante 

hoje e que não atrapalhe as gerações futuras.  

 Esse estudo primeiramente contou com um levantamento bibliográfico 

sobre os aspectos econômicos da cidade de Taubaté, uma visita ao museu da cidade para 

verificação de alguns arquivos que pudessem agregar valor ao estudo e também foi 

analisado um ponto em especial na cidade, as atividades comerciais e a evolução 

econômica no entorno da Praça Santa Terezinha, um lugar de grande valor histórico 

para a cidade. Essa cidade que faz parte do conhecido Vale do Paraíba, que a partir de 

janeiro de 2012 passou a se chamar Região Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral 

Norte, região essa que foi uma das poucas regiões do país que participou de todos os 

ciclos econômicos do Brasil e foi também palco de todas as etapas do processo de 

industrialização brasileira, atualmente é uma das regiões mais industrializadas do Brasil. 

Quando falamos de industrialização e desenvolvimento econômico, essa relação nos 

leva a um tema bem complexo que já levou diversos pesquisadores a desenvolverem 

excelentes trabalhos sobre essa relação. Os termos desenvolvimento econômico e 

crescimento econômico são amplamente utilizados em estudos acadêmicos nas mais 

variadas áreas de conhecimento, esses termos também são utilizados na mídia e na 

política, principalmente em discursos de candidatos em época de eleição, porém, seja 

em qual for a situação esses termos sempre geram grande confusão e quase sempre são 



utilizados de forma incorreta devido uma falta de conhecimento de seus reais 

significados. Temos que o crescimento econômico, conforme está no dicionário de 

Economia, nada mais é que o aumento da capacidade produtiva da economia e, 

portanto, da produção de bens e serviços de um determinado país ou área econômica, já 

o desenvolvimento econômico é o próprio crescimento econômico acompanhado pela 

melhoria do padrão de vida da população e por alterações fundamentais na estrutura 

econômica e social, analisando esses conceitos podemos verificar que na maioria das 

vezes assistimos ao crescimento econômico e verificamos que o desenvolvimento 

econômico é deixado de lado. 

 

 

 

2. REFERENCIAL TEORICO 

 

 

O município de Taubaté teve sua fundação em 1969 por Jacques Félix, seu 

Capitão-Mor, povoador abastado de São Paulo e procurador da Condessa de Vimieiro. 

No ano de 1889 a cidade continha cerca de 10.000 habitantes segundo dados contidos 

nas Atas da Câmara Municipal, v.VII de 1889. A cidade possui uma localização 

privilegiada e fica localizada no eixo Rio – São Paulo, ficando a 98 km do Litoral Norte 

e 45 km da Serra da Mantiqueira. A cidade conta com um sistema viário desenhado para 

propiciar mobilidade segura e confortável em direção ao mar e a serra, onde nessa 

região tem a esquina mais cobiçada de São Paulo e por que não dizer da Nação. Para 

garantir o acesso à cidade mais importante do país foram implantadas as Rodovias 

Carvalho Pinto e Ayrton Senna que possibilitaram alternativas que, se de um lado 

propiciam melhor qualidade viária, de outro, ampliam as perspectivas econômicas de 

fixação das grandes indústrias, constituindo-se esta região na expressiva produção de 

bens duráveis, com investimentos maciços de capital estrangeiro (satélites, aviões, 

automóveis, equipamentos de informática, televisores, microprocessadores) e outras 

indústrias que por aqui se fixaram dado aos estímulos de uma política fiscal de doação 

de áreas para investimentos associadas ao crescimento dos segmentos decorrentes 

(autopeças, vidros, etc). Também existem grandes empreendimentos comercias e 

imobiliários, como por exemplo, a construção do novo shopping na cidade que gerou 

uma grande quantidade de vagas de emprego na fase de construção. 

 Segundo o senso do IBGE 2010 o município de Taubaté tem uma população de 

278.686 habitantes que ocupam uma área de unidade territorial de 624,885 Km², 



contando com uma Àrea Rural de 531,15 Km², sendo 85% do território do município e  

uma Zona Urbana com 93,73 Km² totalizando 15% do município, no gráfico 1 podemos 

observar a evolução populacional da cidade desde o ano de 1991 até o ano de referência 

de 2010. 

 

 

Gráfico 1 (fonte IBGE) 

 

 Com essa evolução populacional, o aumento da economia local também é 

crescente e com isso alguns aspectos se modificam na mesma proporção. Atualmente a 

cidade de Taubaté passa por dificuldades devido ao não planejamento urbano e com o 

crescimento da economia problemas aparecem, como por exemplo, o trânsito caótico, 

aumento no valor dos imóveis, elevado preço dos aluguéis. Segundo dados do livro 

Probreza e Conflito de María Cristina Martinez Soto, no ano de 1853 Taubaté tinha 

aproximadamente 800 prédios urbanos passando para 1.000 no ano de 1860 e 

aumentando ainda mais, para no ano de 1887 atingir a quantidade de mais de 2.000 

prédios. Esse trabalho analisou o cenário da economia na cidade de Taubaté e realizou 

um comparativo com o avanço dessa economia no entorno da praça Santa Terezinha 

para verificar se essa evolução acontece por igual ou se em algum ponto essa evolução é 

mais acentuada. 

 No gráfico 2 podemos realizar um comparativo entre as despesas e receitas 

orçamentárias, com base de dados no ano de 2010, comparando os valores da cidade de 

Taubaté em relação ao estado e ao país. A cidade de Taubaté figura com valores 



proporcionais bem próximos ao das outras federações com um ligeiro aumento nas 

despesas. 

 

 

Gráfico 2 (fonte IBGE) 

 

  

No gráfico 3 temos uma demonstração de dados do IBGE, referentes ao ano de 

2010, que ilustram os dados do Produto Interno Bruto (PIB), comparando-se também a 

cidade de Taubaté com o estado e com o país, onde podemos observar que na cidade de 

Taubaté o PIB gerado pela indústria é ligeiramente maior que o produzido pelo setor de 

serviços, o que nos outros gráficos verificamos que o que prevalece é o PIB do setor de 

serviços. 

 

 

 



Gráfico 3 (fonte IBGE) 

 

 Foi através do comércio de produtos agrícolas que Taubaté teve reforçada sua 

penetração no mercado nacional, onde notadamente os laços econômicos eram 

estreitados com a região circundante, onde Taubaté era como um centro convergente do 

comércio de todas as localidades do Norte do Estado e Sul de Minas. Dessas localidades 

chegavam, além da mão-de-obra, os gêneros alimentícios que faltavam no município e 

para lá eram enviados seus excedentes. O comércio taubateano foi estimulado 

principalmente pela produção desses gêneros alimentícios para o consumidor local. O 

comércio de manufaturados também foi incentivado com o incremento populacional, 

mas não ao ponto de permitir uma especialização, onde era mais comum encontrar 

vários tipos de gêneros em um mesmo estabelecimento. No restante, os artigos 

comercializados eram em geral simples, de primeira necessidade: sapatos, roupas, 

produtos de armarinho, fumo e artigos de farmácia; o consumo mais requintado 

resumia-se a algumas lojas de charutos, espelhos, chapéus, livrarias, papelarias e 

joalherias. 

 Na passagem do século XX o número de empresas aumentou, ainda que 

lentamente, no geral eram fábricas de pequena envergadura, de curta duração, com 

número reduzido de empregados e com objetivo no mercado local. Até meados de 1900 

predominaram as empresas de produtos básicos – fábricas de água gasosa, bebidas 

alcoólicas, chapéus de sol, cerâmica, serraria a vapor e louças e também as relacionadas 

com as atividades agrícolas locais, como por exemplo, o Engenho Central, as 

companhias de refinação de açúcar ou as máquinas para a escolha ou beneficiamento de 

café existente em 1917. Fugindo dessa perspectiva foi criada a “Companhia Taubateana 

Industrial”, a CTI que foi fundada em 4 de maio de 1981 e que se superava em capital 

investido, quantidade de empregados e pela produção e extensão do mercado abrangido, 

pois não nasceu para atender uma demanda local. Pontos que favoreceram essa 

instalação foram que existia uma rede de comunicações e principalmente uma estrada de 

ferro que unia Taubaté com Rio de Janeiro e São Paulo. A CTI teve grande importância 

no contexto econômico de Taubaté, pois em 1926 a empresa empregava cerca de 2.100 

operários sendo a mais importante indústria do norte de São Paulo. 

 Taubaté teve uma fase de grande ascensão industrial, entre os anos de 1914 e 

1943, tendo um bom desempenho de estabelecimentos de transformação de produtos 

agropecuários, minerais não metálicos, têxtil, etc. A CTI que tinha como proprietários 



pessoas de origem inglesa, tornou-se a mais importante indústria da região, no período 

da República Velha, utilizando em seu quadro de funcionários, preferencialmente os 

imigrantes italianos que residiam em Taubaté e moradores da zona rural, que se 

deslocavam para a cidade após a decadência da produção cafeeira. 

Após análises documentais e fotográficas, verificou-se que à época da 

inauguração oficial do Santuário em Homenagem à Santa Terezinha, o seu entorno era 

envolto por casarões e por uma vasta área verde, com pouquíssimos pontos de comércio 

local, situação que atualmente é bem diferente, onde em visita ao local foi constatado a 

quantidade de 41 pontos de comércio, 13 residências, 2 edifícios residenciais, 1 edifício 

comercial. Dentre os pontos de comércio recentes no local podemos citar alguns bem 

conhecidos como o do gênero alimentício MacDonald’s e outros mais antigos com o 

Tintas Taubaté. Dentre as 13 residências, apenas 05 delas demonstram ser habitadas e as 

outras 08 encontram-se em situação para serem alugadas, o que provavelmente irão se 

tornar ponto para algum tipo de comércio. O tipo de comércio também está mudando, 

pois antes eram pequenos pontos para comércio de produtos de primeira necessidade e 

agora grandes marcas começam a se instalar no local, com os mais variados tipos de 

serviços desde venda de eletrônicos, veículos importados, escolas de idiomas, bancos e 

consultórios. Essa evolução mostra que essa área da cidade teve um acentuado 

crescimento econômico enquanto em outros pontos da cidade nem infra-estrutura básica 

ainda não existe, o que comprova que a cidade cresce demais em alguns pontos isolados 

e com isso os problemas desse crescimento são recorrentes. 

 

 

3. MÉTODOS 

 

Para a realização dessa pesquisa foi realizada uma pesquisa documental em 

livros e arquivos que estão à disposição do Museu de Taubaté, para a conceituação de 

crescimento e desenvolvimento econômico para a constatação da situação econômica na 

cidade de Taubaté próximo ao no ano de 1930, quando da inauguração do Santuário em 

homenagem à Santa Terezinha. Nessa pesquisa também verificou-se a evolução do 

comércio no entorno da referida praça de Santa Terezinha, para utilização como 

termômetro da evolução econômica naquele local específico. 

 A análise documental merece destaque, pois é uma maneira de tentar entender 

algum fato ocorrido, o que aqui nessa pesquisa procurou-se entender como se deu o 

crescimento e o desenvolvimento econômico na cidade de Taubaté ao decorrer dos 



anos, na análise documental podemos extrair valiosas informações e também resgatar 

dados que serão utilizados para o estudo, CELLARD exemplifica bem essa definição: 

 

                                                         [...] o documento escrito constitui uma fonte 

extremamente preciosa para todo pesquisador 

nas ciências sociais. Ele é, evidentemente, 

insubstituível em qualquer reconstituição 

referente a um passado                                                       

relativamente distante, pois não é raro que ele 

represente a quase totalidade dos                                          

vestígios da atividade humana em determinadas 

épocas. Além disso, muito freqüentemente, ele 

permanece como o único testemunho de 

atividades particulares ocorridas num passado 

recente (CELLARD, 2008: 295). 

 

 

 A questão urbana e o desenvolvimento e crescimento econômico local são temas 

bem complicados e complexos de se mensurar, tendo em vista a variedade de dados e 

vários fatores que influenciam essa temática, analisando a palavra urbanização podemos 

entender como o processo onde características rurais de uma determinada localidade ou 

região deixam de existir e passam a assumir características urbanas que na maioria das 

vezes estão atreladas ao desenvolvimento da civilização, avanço da economia e ao 

desenvolvimento de novas tecnologia. 

No dia 09 de janeiro de 2012 foi sancionada pelo então Governador de São Paulo, 

Geraldo Alckmim, a lei Completar de número 1.166 que instituiu a Região 

Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral norte, composta pela união de 39 

municípios, divididos em 5 sub-regiões. O objetivo da criação dessa região 

metropolitana é realizar a organização do território paulista, para permitir a gestão 

compartilhada dos municípios que integram as quatros Regiões Metropolitanas 

institucionalizadas – São Paulo, Campinas, Baixada Santista e Vale do Paraíba e Litoral 

Norte. A citada lei menciona dois objetivos com a sua criação, primeiramente promover 

o planejamento regional para o desenvolvimento socioeconômico e a melhoria da 

qualidade de vida e também a cooperação entre diferentes níveis de governo, mediante a 



descentralização, articulação e integração de seus órgãos e entidades da administração 

direta e indireta com atuação na região, visando ao máximo aproveitamento dos 

recursos públicos a ela destinados, onde não podemos nos esquecer dos problemas que 

podem surgir com o avanço desse desenvolvimento. A atual criação dessa lei vem de 

encontro com os dizeres Castells que cita em seu livro:  

 

“È através da análise do processo de produção 

de uma nova forma especial, a região metropolitana, 

que toda a problemática de organização do espaço 

nas sociedades capitalistas é recolocado em questão. 

No entanto, é preferível nos limitarmos a este ponto 

preciso, pois trata-se de um resultado essencial do 

processo de conjunto, e de uma inovação em relação 

às formas urbanas. Trata-se de qualquer coisa a mais 

do que um aumento de dimensão e de densidade dos 

aglomerados urbanos existentes”(CASTELLS 

2000:53). 

 

  

 

 

 Para que esse desenvolvimento possa ser benéfico para todos é necessário que 

haja um bom planejamento e uma gestão eficaz, pois com o planejamento prevendo 

situações futuras e com a gestão eficaz colocando em prática no presente essas ações 

planejadas, mesmo com situações imprevisíveis e indeterminadas, teremos resultados 

satisfatórios e próximos do esperado, esses termos são bem explicados por SOUZA em 

seu livro: 

 

                                                             [...] O planejamento é a preparação para a 

gestão futura, buscando-se evitar ou minimizar 

problemas e ampliar margens de manobra; e a 

gestão é a efetivação, ao menos em parte (pois o 

imprevisível e o indeterminado estão sempre 

presentes, o que torna a capacidade de 



improvisação e a flexibilidade sempre 

imprescindíveis), das condições que o 

planejamento feito no passado ajudou a 

construir. Longe de serem concorrentes ou 

intercambiáveis, planejamento e gestão são 

distintos e complementares (SOUZA 2003:46). 

 

 

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 

Analisando os dados e o histórico da cidade de Taubaté, podemos concluir que a cidade 

teve uma grande importância na história do crescimento econômico do país, 

principalmente com a implantação da Companhia Taubaté Industrial (CTI), que à época 

da República Velha era a mais importante indústria da região como também a 

importância de Taubaté no início do século XX, quando se configurou a crise da 

superprodução do café, onde vale lembrar que em fevereiro de 1906, reuniram-se 

em Taubaté os presidentes dos estados de São Paulo, Jorge Tibiriçá Piratininga, 

de Minas Gerais, Francisco Antônio de Sales, e do Rio de Janeiro, Nilo Procópio 

Peçanha, e como resultado assinaram, no nono dia desse mês, um convênio que 

estabelecia as bases de uma política conjunta de valorização do café, condicionado à 

aprovação pelo presidente da República. Entretanto, o presidente Rodrigues Alves iria 

se recusar a assinar o acordo, que foi ratificado, então, pelo seu vice, Afonso Pena. 

Celso Furtado, em sua obra Formação Econômica do Brasil, assim resumiu essas 

medidas: 

 Visando estabelecer um equilíbrio entre a oferta e a procura, o governo interviria 

no mercado, adquirindo os excedentes dos cafeicultores; 

 O financiamento das aquisições se efetuaria mediante o recurso a capitais 

obtidos por empréstimos no estrangeiro; 

 A amortização e os juros desses empréstimos seria efetuada mediante um novo 

imposto cobrado em ouro sobre cada saca de café exportado; 
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 Visando solucionar a médio e longo prazo o problema do excesso de produção, 

os governadores dos estados produtores adotariam medidas visando desencorajar a 

expansão das lavouras pelos cafeicultores. 

 Com isso, os preços do produto eram mantidos artificialmente altos, garantindo-

se os lucros dos cafeicultores. Estes, ao invés de diminuírem a produção de café, 

continuaram produzindo-o em larga escala, obrigando o governo a contrair mais 

empréstimos para continuar adquirindo esses excedentes. O Estado adquiriu o produto 

para revenda em momentos mais favoráveis até 1924, ano em que foi criado o Instituto 

do Café de São Paulo, a partir de quando essa intervenção passou a se dar de forma 

indireta. 

 Foi analisado também o entorno da Praça Santa Terezinha para a verificação do 

crescimento comercial naquele local. Podemos concluir que a cidade de Taubaté, bem 

como o entorno da praça da igreja de Santa Terezinha tiveram grande evolução 

econômica, mas sem o devido planejamento, gerando um crescimento desorganizado e 

gerando situações que atrapalham o dia a dia da população da cidade e esse crescimento 

tende a continuar o que nos leva a acreditar que estudos devem ser realizados com o 

propósito de identificar essas falhas e prever situações para que soluções de médio e 

longo prazo possam ser colocadas em prática para que esse desenvolvimento se 

desenvolva da melhor forma possível, de forma sustentável. 

 Na figura 1 podemos visualizar um dos grandes pontos comerciais do entorno da 

praça Santa Terezinha, uma grande agência bancária e na figura 2 umas das poucas 

residências que ainda continuam habitadas e na figura 3 o cenário do entorno da praça 

no ano de 1953 onde pode ser avistado somente casarões e áreas verdes, totalmente 

diferente dos dias atuais. Podemos concluir que a evolução econômica na cidade de 

Taubaté e também nesse ponto em especial, a praça Santa Terezinha se deram de modo 

bem rápido e avançado. 
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Fig. 1 Agência bancária no entorno da praça 

 

 

Fig. 2 Residência habitada 



 

Fig. 3 Entorno da praça em 1953 
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