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Este livro traz ao grande público e aos gestores urbanos uma síntese dos trabalhos 
desenvolvidos em 2014 e 2015 pelo Ipea e pela Secretaria Municipal de 
Desenvolvimento Urbano da Prefeitura Municipal de São Paulo (SMDU/PMSP)3 
na pesquisa Instrumentos para o Desenvolvimento Urbano em São Paulo: Avaliação 
e Inovação. Esta parceria, que tratou de um tema inovador, como se poderá verificar 
adiante, também inovou na gestão pública, inaugurando tanto para a PMSP como 
para o Ipea um mecanismo singular de cooperação na estrutura federativa brasileira. 

A forma de realização da pesquisa contrariou o senso comum e a prática 
habitual da organização do Estado brasileiro, altamente centralizada e com vetores 
de cooperação e aplicação de recursos que partem do governo federal para os entes 
federados. As instituições parceiras estiveram conveniadas segundo um instrumento 
híbrido, que contou com a aplicação de recursos financeiros municipais num órgão 
federal (o Ipea) e com o compartilhamento de instrumentos e conhecimentos entre 
os dois entes. A universidade, representada aqui pelos pesquisadores, professores e 
alunos da pós-graduação da Universidade de São Paulo (USP) e da Universidade 
Estadual de Campinas (Unicamp), também participou do processo de pesquisa, 
ainda que não de maneira formal no âmbito dos acordos celebrados.

A pesquisa, apresentada aqui na perspectiva autoral de cada um dos 
pesquisadores, teve como objetivo analisar e avaliar a proposição e o uso, na cidade 
de São Paulo, de instrumentos urbanísticos, jurídicos e tributários dedicados ao 
desenvolvimento e à reestruturação urbana. Foram examinadas as possibilidades de 
financiamento do desenvolvimento urbano, garantia do acesso à terra e promoção 
da requalificação urbanística oferecidas por estes instrumentos, visando ao seu 
aperfeiçoamento e inovação.

1. Técnico de planejamento e pesquisa da Diretoria de Estudos e Políticas Regionais, Urbanas e Ambientais (Dirur) do Ipea.
2. Técnico de planejamento e pesquisa da Dirur/Ipea.
3. O Ipea, fundação pública federal vinculada ao Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão (MP), tem 
por objetivo fornecer suporte técnico e institucional às ações governamentais, à formulação de políticas públicas e a 
programas de desenvolvimento. A SMDU, órgão da administração pública direta do município de São Paulo, tem a função 
de coordenar o processo de acompanhamento, avaliação e aprimoramento da legislação relativa ao planejamento e ao 
desenvolvimento urbano da cidade, e formular políticas, diretrizes e ações relacionadas ao seu desenvolvimento urbano.
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Para tanto, após a realização da Chamada Pública Ipea no 113/2013, no 
âmbito do Programa de Pesquisa para o Desenvolvimento Nacional (PNPD), foi 
montada uma equipe de trabalho, constituída dos seguintes pesquisadores bolsistas: 

• economista Armando Palermo Funari (assistente de pesquisa III); 

• arquiteto e urbanista Eduardo Alberto Cuscé Nobre, professor da Faculdade 
de Arquitetura e Urbanismo (FAU) da USP (pesquisador visitante); 

• arquiteta e urbanista Ligia Pinheiro de Jesus (assistente de pesquisa II); 

• economista Luís Maurício Martins Borges (assistente de pesquisa III); 

• arquiteta e urbanista Patrícia Cezário Silva (assistente de pesquisa III); e 

• advogado Pedro do Carmo Baumgratz de Paula (assistente de pesquisa II). 

Os técnicos de planejamento e pesquisa do Ipea Renato Balbim (coordenador 
do trabalho pelo instituto), Cleandro Krause e Vicente Correia Lima Neto 
orientaram e desenvolveram pesquisas com a equipe. Por parte da SMDU, a 
coordenação dos trabalhos ficou sob a responsabilidade da arquiteta e urbanista 
Carolina Heldt D´Almeida. A equipe de pesquisadores bolsistas foi coordenada 
por Eduardo Alberto Cuscé Nobre.

O objetivo dos estudos foi formular um programa de ações e critérios 
de avaliação para a rede dos Eixos de Estruturação da Transformação Urbana, 
estabelecidos no Plano Diretor Estratégico (PDE) do município de São Paulo de 
2014, instituído pela Lei Municipal no 16.050, de 31 de julho de 2014.

Com base no conceito do desenvolvimento orientado pelo transporte 
público (transit-oriented development – TOD), esses eixos são definidos como 
as áreas de influência da rede estrutural de transportes coletivos, potencialmente  
aptas ao adensamento construtivo e populacional, e à combinação entre usos mistos 
(residenciais e não residenciais) de imóveis.

Os eixos da transformação metropolitana são definidos pela rede estrutural 
de transportes coletivos de média e alta capacidade que integram a zona urbana do 
município. Esta rede (mapa 1) é composta pelas linhas, existentes ou planejadas, de 
trem; metrô; monotrilho; veículo leve sobre trilhos (VLT); veículo leve sobre pneus 
(VLP); e corredores de ônibus municipais e intermunicipais de média capacidade, 
com operação em faixa exclusiva à esquerda do tráfego geral.
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MAPA 1
Eixos de Estruturação da Transformação Urbana previstos

Fonte: Município de São Paulo (2014).
Elaboração: SMDU/PMSP.
Obs.: Figura cujos leiautes e textos não puderam ser padronizados e revisados em virtude das condições técnicas dos originais 
disponibilizados pelos autores para a publicação (nota do Editorial).
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As áreas de influência dos eixos são delimitadas por quadras inteiras, definidas 
segundo as capacidades e as características dos modais, conforme a seguir:

• nas linhas de trem, metrô, monotrilho e VLT, e nas linhas elevadas de VLP, 
as áreas de influência são as quadras alcançadas e internas às circunferências 
com raio variando de 400 m a 600 m, centradas nas estações; e

• nas linhas de VLP não elevadas, e nas linhas de corredores de ônibus 
municipais e intermunicipais, as áreas de influência são as quadras internas 
às linhas paralelas distanciadas entre 150 m e 300 m do eixo das vias.

Ainda de acordo com o PDE, os objetivos de estruturação dos eixos são: 

• qualificação urbanística dos espaços públicos; 

• mudança dos padrões construtivos e ampliação da oferta de serviços e 
equipamentos públicos; 

• qualificação das centralidades existentes e estímulo à criação de novas 
centralidades, incrementando a oferta de comércio, serviços e emprego; 

• ampliação da oferta de habitações de interesse social (HIS) na proximidade 
do sistema estrutural de transporte coletivo; e

• orientação da produção imobiliária da iniciativa privada, de modo a gerar: 
diversificação nas formas de implantação das edificações nos lotes, com 
aumento das áreas permeáveis; maior fruição pública nos térreos dos 
empreendimentos; fachadas ativas no térreo dos edifícios; ampliação das 
calçadas, dos espaços livres e das áreas verdes; e incentivo à convivência entre 
os espaços públicos e privados, e entre usos residenciais e não residenciais.

Em resumo, os Eixos de Estruturação da Transformação Urbana são porções 
do território onde se prevê um processo de transformação do uso do solo, com o 
adensamento populacional e construtivo articulado a uma qualificação urbanística 
dos espaços públicos e uma ampliação da oferta de comércio, serviços, equipamentos 
públicos e HIS. 

Entretanto, um dos grandes desafios para a implementação dos eixos é 
exatamente a articulação das políticas de modo que convirjam para a viabilização 
de um projeto integrado e intersetorial.

Considerando o interesse no desenvolvimento e na estruturação de projetos 
urbanos, fundamentados em modelagens urbanísticas, econômico-financeiras, 
jurídicas e de gestão, os estudos que se seguiram tiveram como objetivo geral 
avaliar e propor instrumentos urbanísticos, jurídicos e tributários, segundo a 
possibilidade de implementação de um programa para os Eixos de Estruturação 
da Transformação Urbana. 



Introdução  | 15

Como princípio metodológico, considerou-se a articulação dos instrumentos 
com mecanismos de gestão analisados nas variadas escalas de intervenção: desde 
as dinâmicas urbanas e econômicas regionais até as estratégias distintas a serem 
adotadas conforme as problemáticas urbanas e as especificidades locais do território 
onde se inserem.

Além disso, as análises partiram do princípio de que, para a implantação de 
um programa que leve de fato à transformação urbana, é necessária a articulação 
entre o projeto urbano e os instrumentos urbanísticos, jurídicos e tributários. 

Para se atingirem os objetivos de avaliar os limites e as possibilidades da aplicação 
dos instrumentos e seu possível aprimoramento visando à implementação de um 
programa para os Eixos de Estruturação da Transformação Urbana, os estudos foram 
conduzidos metodologicamente com o uso de uma ferramenta de análise, avaliação 
e formulação de políticas públicas desenvolvida pelo Ipea e já amplamente testada.

Trata-se de construir uma matriz de modelo lógico representativa das intenções 
do gestor público, correlacionando-as com as condições existentes e necessárias para 
a implementação e a avaliação da ação pública. Esta metodologia foi elaborada para a 
formulação de programas de políticas públicas e a avaliação de resultados por Cassiolato 
e Gueresi (2010). A metodologia inicial é baseada no planejamento de projeto orientado 
por objetivos (Zielorientierte Projektplanung – ZOPP),4 da agência alemã Deutsche 
Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit (GTZ), e no planejamento estratégico 
situacional,5 de Carlos Matus. Foi desenvolvida pelo Ipea com o intuito principal de 
explicitar a teoria da intervenção, ou seja, “o objetivo lógico subjacente e não explícito 
que permite organizar uma intervenção em função dos efetivos resultados alcançáveis” 
(Cassiolato e Gueresi, 2010, p. 16). 

A metodologia foi então adaptada pelos pesquisadores do Ipea para ser 
aplicada de maneira reversa em programas e ações que já existiam, mas que não 
se utilizaram de uma efetiva metodologia estruturada em sua concepção, ou que, 
por razões diversas, não documentaram o processo. Desta maneira reversa, este 
conhecimento e esta experiência foram aplicados para a criação de uma matriz de 
avaliação de um projeto do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), em 
seu eixo Urbanização de Favelas, naquela que é considerada a intervenção mais 
emblemática, no Complexo do Alemão, no Rio de Janeiro, em 2010 (Balbim 
et al., 2010). Em seguida, a aplicação se deu no programa federal Urbanização, 

4. O ZOPP é um método de trabalho desenvolvido pela GTZ, agência alemã de cooperação técnica, que oferece uma 
estrutura sistemática para identificação, planejamento e gestão de novos projetos desenvolvidos em ambiente de oficina 
com os principais grupos de interesse.
5. O planejamento estratégico situacional é uma ferramenta de planejamento desenvolvida pelo economista Carlos 
Matus, ex-ministro da Fazenda e do Planejamento do Chile, que procura compreender os limites e as possibilidades do 
planejamento, considerando suas possibilidades de ação sobre a realidade, e não apenas usando-o como uma técnica 
de previsão do desenvolvimento futuro. 
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Regularização e Integração de Assentamentos Precários, em 2011 e 2012, buscando 
a criação de uma nova metodologia de avaliação, também aplicável ao programa 
Saneamento Integrado (Balbim et al., 2013); em ambos, a ênfase foi dada a grandes 
intervenções, incluídas no PAC. 

Tendo em vista a importância desse método no desenvolvimento e no 
desdobramento das pesquisas realizadas no âmbito do convênio Ipea-SMDU, 
sua apresentação pormenorizada comporá o segundo capítulo desta publicação. 
Inicialmente, cabe apontar que o primeiro esforço da construção da matriz 
do modelo lógico compreendeu a identificação dos problemas sobre os quais 
um programa para os Eixos de Estruturação da Transformação Urbana deveria 
atuar. Chegou-se, assim, à elaboração de um problema central: a desigualdade 
e a vulnerabilidade socioterritorial. Os demais problemas que comporiam a sua 
explicação foram definidos ou como causas ou como consequências do problema 
central. Entre as causas, seis delas foram consideradas críticas (box 1): é sobre elas 
que uma política, um programa ou um projeto deve atuar. Assim, cada pesquisador 
desenvolveu uma reflexão específica acerca de uma ou mais causa crítica.6 

BOX 1
Causas críticas do modelo lógico

1) Concentração dos investimentos públicos e privados em áreas já dotadas de infraestrutura em detrimento  
da igualdade social.

2) Insuficiência de distribuição e acesso dos equipamentos e dos espaços públicos de qualidade para a fruição  
da vida cotidiana.

3) Regulação e gestão do uso do solo voltadas aos interesses privados, não promovendo a otimização da 
infraestrutura nem a diversidade social.

4) Ineficiência dos instrumentos jurídicos e financeiros para a aquisição de terras e viabilização dos projetos de 
interesse público.

5) Sistema de transporte desconectado do uso do solo e da provisão de equipamentos e serviços sociais, dificultando 
o acesso à cidade.

6) Ausência de projetos urbanos mediando os conflitos e as disputas de uso do espaço urbano.

Elaboração dos autores.

De maneira geral, o método utilizado foi fazer uma revisão teórica do estado 
da arte do tema escolhido; coletar e analisar dados primários sobre esse tema; e 
pesquisar instrumentos e práticas no país e no exterior, de maneira a analisar o 
problema e propor recomendações às políticas públicas, sempre visando à solução 
e à superação de causas críticas do problema a ser enfrentado. 

6. A causa de número 5, que trata especificamente do sistema de transporte, não foi diretamente tratada por um único 
pesquisador. Uma vez que o tema envolve todos os demais, encontram-se desenvolvimentos sobre esta causa crítica 
em cada um dos capítulos. 
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Foram também realizadas entrevistas com os gestores públicos, buscando 
verificar os limites e as possibilidades dos instrumentos urbanísticos, jurídicos e 
tributários, existentes ou potencialmente utilizáveis, na busca de solução de cada 
causa crítica. 

Os relatórios de pesquisa e as notas técnicas, bem como esta publicação, 
respondem a uma clara preocupação que orientou a parceria Ipea-SMDU: 
a necessidade de se fazer pesquisa não somente aplicada, mas efetivamente 
aplicável, parametrizada pelo conhecimento teórico e metodológico de ponta, 
visando à sua aplicação na efetiva superação do problema encontrado. 

Buscou-se, assim, fornecer suporte técnico e institucional às ações 
governamentais, possibilitando a formulação de políticas públicas e programas de 
desenvolvimento, alguns deles desenhados em detalhes pelos autores, tornando-os 
aplicáveis não apenas em São Paulo, mas também em outras cidades, inclusive 
fora do contexto brasileiro. 

Os conhecimentos adquiridos e aqui sistematizados; as várias inovações 
de instrumentos e da gestão, documentadas e propostas; os fundamentos 
teórico-metodológicos expostos; e a evidência de fatores críticos e contextuais 
que impedem a implementação de políticas integrais e integradas fazem 
desta publicação um efetivo manual aplicado de construção de uma política  
pública transformadora.

Assim, este livro, Eixos de Estruturação da Transformação Urbana: inovação e 
avaliação em São Paulo, está composto, além desta introdução, por oito capítulos 
autorais, correspondentes a temas da pesquisa, e um apêndice, que, entende-se, é 
de grande valia para os gestores públicos e urbanistas em geral.

O capítulo inicial, Desafios, hipóteses e inovação na gestão da política urbana, foi 
escrito por Carolina Heldt D´Almeida a partir da sua experiência na coordenação da 
área de pesquisas da SMDU. O texto trata da inovação na gestão, no planejamento e 
na execução das políticas públicas, inovação esta revelada com a aplicação da matriz do 
modelo lógico. As opções feitas pala administração pública e as complementaridades 
desta pesquisa com outras iniciativas são debatidas tendo o princípio norteador da 
transformação, que impõe criar novas estruturas que permitam abordar e enfrentar 
o problema colocado. A importância da conexão das ações e das políticas, bem como 
sua reorganização a partir de uma visão territorial e integrada da cidade, é a essência 
buscada pela gestão municipal, e neste capítulo é retratada.

O segundo capítulo, Inovação urbanística como questão e método, de autoria de 
Renato Balbim e Cleandro Krause, com a colaboração do conjunto de pesquisadores 
bolsistas, apresenta de maneira detalhada a aplicação da metodologia da matriz de 
modelo lógico, ilustrando, a partir de outros trabalhos já desenvolvidos, a capacidade 
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desta ferramenta para descobrir e representar as intenções presentes quando da 
definição de uma determinada política, recuperando o processo decisório, de 
maneira a organizar a posteriori as ações empregadas e os resultados esperados. No 
caso específico do trabalho com a SMDU, a construção da matriz lógica foi tanto 
de maneira reversa, recuperando ações já em curso e representando-as de maneira 
integrada, quanto de maneira direta, propondo novas ações que conjuntamente 
pudessem dar eficácia às intenções da política.

O terceiro capítulo, elaborado por Armando Palermo Funari, Padrão de 
concentração de estruturas em São Paulo – quais perspectivas para a transformação 
urbana?, procurou responder às causas críticas 1 e 6 da matriz do modelo lógico. 
Assim, lança um olhar crítico sobre a implantação e a persecução dos objetivos do 
recente PDE, através da viabilização dos Eixos de Estruturação da Transformação 
Urbana. A ideia foi identificar possíveis caminhos e descaminhos colocados para 
os eixos na busca pelo cumprimento dos principais objetivos do PDE a partir de 
uma análise dos padrões de concentração e desigualdade em São Paulo, no tocante à 
renda, ao emprego, aos lançamentos imobiliários e aos gastos do governo municipal. 

O quarto capítulo, Investigação: integração da política fiscal orientada à 
universalização do direito à cidade, de Luís Maurício Martins Borges, também procura 
responder à causa crítica 1, assim como à 2. O objetivo da investigação é colaborar 
para a integração da política fiscal do município de São Paulo, incorporando o 
padrão socioeconômico das subprefeituras, enquanto referência para o diagnóstico, 
o planejamento e o acompanhamento da política de infraestrutura pública, assim 
como para a definição da contribuição do Imposto Predial e Territorial Urbano 
(IPTU), constituindo um sistema orientado à universalização de equipamentos 
públicos no território. O autor supera o debate sobre a determinação dos preços do 
imóvel como referência exclusiva do IPTU, para se conectar às relações e às condições 
de valorização imobiliária nas vizinhanças, sob as expectativas e as condições das 
famílias referentes à moradia, ao trabalho e ao acesso à infraestrutura e aos serviços 
públicos na cidade, além de trazer para reflexão temas como a lucratividade das 
empresas e a rentabilidade dos proprietários. Faz-se, por fim, uma crítica buscando 
um sistema de planejamento público que estreite a apresentação, o debate e a 
justificação da política de tributos e despesas.

Eduardo Alberto Cuscé Nobre apresenta o quinto capítulo deste livro, intitulado 
Recuperação da valorização imobiliária para financiamento da transformação urbana. 
Trata-se neste momento da preocupação com a causa crítica 4. A partir da análise 
da aplicação dos principais instrumentos de financiamento ao desenvolvimento de 
projetos urbanos previstos no anterior PDE, desde 2004, principalmente aqueles 
relacionados à recuperação da valorização imobiliária advinda da implantação 
de infraestrutura urbana, o capítulo apresenta uma reflexão sobre os limites e as 
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possibilidades de financiamento dos eixos. Para tanto, analisou a evolução histórica 
em nível nacional e internacional destes instrumentos e de seus conceitos, além 
de avaliar a aplicação dos certificados de potencial adicional construtivo (Cepacs), 
utilizados nas operações urbanas consorciadas, e da outorga onerosa do direito de 
construir (OODC), tanto do ponto de vista da arrecadação dos recursos como 
do ponto de vista de sua aplicação. Por fim, foi feita uma análise prospectiva da 
arrecadação futura e de sua aplicação conforme o novo marco legal aprovado.

Esteve a cargo de Patrícia Cezário Silva a elaboração do sexto capítulo, 
Aquisição de terras e habitação de interesse social, que procurou responder às causas 
críticas 3 e 4. São apresentadas análises e simulações do potencial de aplicação da 
cota de solidariedade, instrumento inovador do PDE, que propõe a articulação 
de dois temas fundamentais da política urbana em São Paulo: i) a aquisição de 
terras para viabilizar projetos de desenvolvimento urbano pela municipalidade; e 
ii) a produção de HIS. 

O sétimo capítulo, Inovações e alternativas institucionais para a transformação 
urbana em São Paulo, contou com a parceria de Pedro do Carmo Baumgratz de 
Paula e Flávia Xavier Annenberg, ambos advogados, respectivamente mestre em 
direito econômico pela USP e assessora da Secretaria de Negócios Jurídicos da 
PMSP. Juntos, os autores refletiram sobre a causa crítica 4. O capítulo avalia as 
alternativas institucionais aos obstáculos jurídicos e financeiros à aquisição de terras 
para os projetos integrados dos Eixos de Estruturação da Transformação Urbana em 
São Paulo. Dessa forma, avaliaram e propuseram alternativas aos procedimentos 
administrativos e judiciais de desapropriação (principal mecanismo de aquisição 
de terras por entes públicos) e ao modelo de transferência de potencial construtivo 
(TPC) como forma de aquisição de terras nos eixos propostos no PDE. Com 
base no mapeamento e na análise realizados, ao final são propostas alternativas 
institucionais para gerar maior integração do planejamento de desapropriações e, 
assim, reduzir os prazos tomados pelos procedimentos administrativos e judiciais, 
bem como é apresentado um modelo de mercado eletrônico de certidões de 
potenciais construtivos para dinamizar e potencializar o uso das doações como 
alternativa institucional às desapropriações.

Ligia Pinheiro de Jesus apresenta no oitavo capítulo uma discussão acerca 
do Projeto de intervenção urbana como articulador de políticas públicas. Esta análise 
se concentra na causa crítica 6. O objetivo foi refletir sobre os gargalos à criação 
de condições para o desenvolvimento de um projeto integrado para os eixos de 
estruturação. O capítulo revela em que medida os instrumentos urbanísticos 
dispostos no novo PDE são suficientes para a articulação das políticas setoriais 
fundamentais para a conformação dos eixos. Nesse sentido, o texto aprofunda-se 
na investigação dos obstáculos e dos possíveis avanços, em termos da constituição 
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técnica e de desenho institucional do instrumento projeto de intervenção 
urbana (PIU), previsto pelo PDE. Analisa-se um instrumento urbanístico 
similar ao PIU, utilizado em Medellín (Colômbia), o proyecto urbano integral 
(PUI), que é operacional na aplicação de política integrada como estratégia 
para a execução de projetos urbanos. Com base na análise dos mecanismos de 
operação desse instrumento de referência e na avaliação dos instrumentos e 
parâmetros urbanísticos estabelecidos para os eixos, são propostas orientações 
ao aprimoramento do instrumento PIU, tendo em vista seu potencial enquanto 
um dispositivo articulador das políticas setoriais.

As peças gráficas que compõem a matriz do modelo lógico constituem o 
apêndice deste livro. Estas peças representam com detalhe, mas de maneira sintética, 
a intenção da PMSP, por meio do PDE e da gestão urbana (empreendida pela 
SMDU), de implementar uma ação efetiva de desenvolvimento urbano seguindo 
eixos de transporte. As peças gráficas não representam apenas a construção clara de 
um problema, mas revelam a organização e a coordenação dos instrumentos – os 
já disponibilizados e aqueles a serem desenvolvidos – necessários para a superação 
das causas do problema central e a efetiva implementação da política. 

A proposta deste livro, para além de fazer um relato crítico da pesquisa à qual 
está associado, é documentar, de maneira aprofundada e científica – com toda a 
isenção oferecida pela parceria entre duas instituições completamente distintas e com 
objetivos diversos, mas convergentes nesta pesquisa –, um importante momento do 
desenvolvimento urbano em São Paulo. A reestruturação do espaço proposta, em 
implantação, baseia-se em princípios comuns, comunitários, públicos e coletivos, 
superando orientações fragmentadoras e corporativistas da produção do espaço urbano 
paulistano. A isenção da pesquisa – uma orientação teórico-metodológica – torna-se por 
essas razões elemento fundamental para contribuir com a credibilidade e a transparência 
da ação da atual PMSP, convidando os seus cidadãos e estudiosos a participar da 
transformação da cidade a partir de linhas claras de organização do espaço.

Após diversas décadas, São Paulo passou a contar com um efetivo planejamento 
estratégico e de futuro, que compreende as condições de seu espaço produzido, 
inclusive de seu espaço social, e, de maneira integrada, aponta diretrizes para seu 
desenvolvimento, instituindo os instrumentos urbanísticos, econômicos, financeiros, 
jurídicos e tributários para que este planejamento se efetive. Esta ação, considerada 
normal no planejamento moderno das cidades, chega com enorme atraso à cidade 
de São Paulo, e portanto em si mesma trata-se de uma inovação no contexto.  
O método estabelecido em todo o processo, de transparência, participação e 
divulgação das necessárias informações que pudessem qualificar os debates, é um 
convite ao engajamento da sociedade com a sua cidade.
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Há outra ordem de inovação presente no PDE e na política dos eixos. Trata-se 
do reconhecimento e do enfrentamento das condições estruturais de segregação 
socioespacial que marcam a cidade de São Paulo, orientando seu desenvolvimento 
futuro para todos. Os investimentos, tanto públicos quanto privados, devem 
estar concentrados em regiões da cidade onde possam efetivamente beneficiar o 
conjunto da população e onde transformem condições estruturais de precariedade 
urbanística e isolamento social. 

As transformações em curso em São Paulo, algumas delas tratadas pelos 
pesquisadores nesta publicação, reinserem a maior cidade do hemisfério sul num 
cenário promissor de futuro urbano. São Paulo se qualifica assim para o debate 
sobre o futuro das cidades e, junto com outras cidades no mundo, algumas delas 
citadas nesta publicação, revela a coragem de uma gestão em reinventar seu sentido, 
não mais orientado apenas pelos interesses dos mercados imobiliário, financeiro 
e automobilístico globais, mas visando principalmente à produção do espaço da 
vida de seus habitantes.
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