
APRESENTAÇÃO DO IPEA

Entre as missões do Ipea, a de assessoria ao Estado brasileiro no aprimoramento das 
políticas públicas federativas talvez seja a mais desafiadora. Produzir conhecimento 
aplicado, que transforme situações consolidadas na esfera do Estado, muitas vezes 
reprodutoras de desigualdades e segregações, por si só já seria uma tarefa grandiosa 
dada a sua importância. Soma-se a isso as dificuldades que os sistemas burocráticos, 
para conservar as estruturas políticas e suas instituições, impõem às mudanças de 
maneira geral.

Essa missão, assumida na parceria entre o Ipea e a Prefeitura Municipal de 
São Paulo (PMSP), revela um desafio a mais para sua efetivação. No Brasil, o 
sistema federativo formado por três escalas autônomas de governo requer inovação 
de modelos de gestão para a cooperação federativa. No caso aqui apresentado, a 
inovação pode ser entendida como um fio condutor de todo o trabalho realizado 
pelas equipes técnicas do Ipea, da Secretaria Municipal de Desenvolvimento 
Urbano (SMDU) da PMSP e, também, de seus gestores e administradores que, 
com compromisso público, apoiaram os objetivos técnicos de estabelecer uma 
cooperação entre um governo local e uma instância do governo federal. 

Cabe notar que é comum, em nosso sistema federativo, tratarmos da iniciativa 
de cooperação de cima para baixo, partindo do governo federal para estados 
e municípios. Aqui esse vetor se inverteu: juntos, pudemos inovar criando o 
mecanismo institucional que garantiu à pesquisa, feita em parceria, contar com 
o que havia de melhor em cada uma das instituições.

Os resultados finais da pesquisa encontram-se neste livro, composto por 
artigos de cada um dos pesquisadores envolvidos intensamente na busca de modelos 
de gestão para novas políticas em formulação na cidade de São Paulo, revelando 
os ganhos obtidos pelas duas instituições. A cidade de São Paulo e a SMDU em 
especial ganham na valorização do trabalho de pesquisa aplicada, extremamente 
necessário para criar as bases para a implantação de novas políticas que buscam, 
com o acordo da população, mudar modelos consolidados, mas superados. Ganha 
o Ipea, que, por meio do trabalho direto no campo de pesquisa, lidando com as 
pressões e interesses da política, aprimora sua capacidade de fazer pesquisas aplicadas, 
que efetivamente possam ser implementadas.
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A grande inovação, porém, de que trata este livro surge do interesse público 
em reavaliar o papel do automóvel e os usos do espaço público nesta que é a maior 
cidade do hemisfério sul. O Plano Diretor Estratégico (PDE) de São Paulo (Lei 
no 16.050/2014), peça representativa das transformações em curso nesta cidade, 
lança uma flecha para um novo futuro. Os Eixos de Estruturação da Transformação 
Urbana, tema da pesquisa desenvolvida, definem o traçado daquilo que poderá vir 
a ser São Paulo, uma cidade com transporte coletivo de qualidade, que organize 
seu território e valorize o espaço público e a convivência cidadã.

Inúmeros temas foram tratados nos diversos encontros que ocorreram entre os 
técnicos da SMDU e do Ipea e os pesquisadores que se juntaram à equipe. Novos 
instrumentos urbanísticos foram propostos pela prefeitura e aprovados em seu 
atual PDE, trazendo o desafio de analisar e avaliar os mecanismos para a efetiva 
implementação dos eixos de estruturação. O Ipea aportou uma de suas metodologias 
mais robustas de formulação, avaliação e monitoramento de políticas públicas – o 
modelo lógico –, buscando organizar a miríade de políticas, planos e ações já em 
curso ou em elaboração na cidade de São Paulo, para que pudessem vir a compor 
uma política intersetorial e transversal de efetivação dos preceitos do PDE.

A apresentação dos resultados finais desta pesquisa, marcada pela inovação, 
cooperação e transformação, valoriza nossas instituições e nossos pesquisadores. 
O compromisso com o aprimoramento da política pública, ao buscar atingir 
sempre da melhor maneira possível nosso público-alvo – o cidadão brasileiro –, 
já está transformando a vida de cada um dos cidadãos dessa nossa maior cidade. 
A efetivação dos Eixos de Estruturação da Transformação Urbana constitui um 
modelo de política para outras grandes cidades, não apenas no Brasil. Esta publicação 
cumpre o papel de documentar e divulgar os resultados analíticos desta exitosa 
parceria federativa.
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