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O QUE É O IDESP 

Perfil da instituição 

Fundado em 1981, o Idesp é uma instituição privada, autônoma, 
apartidária e sem fins lucrativos. Dedica-se à pesquisa e à promoção do 
debate público com o intuito de contribuir para a consolidação e 
aperfeiçoamento da democracia representativa e a modernização da economia 
com o máximo possível de equidade social. 

Dentro desses princípios, o Idesp já realizou numerosos projetos de 
pesquisa, prestou assessoria a organismos governamentais e não 
governamentais, e promoveu seminários e conferências no Brasil e no 
exterior.Para ampliar a divulgação de seus trabalhos, o instituto criou, em 
1990, a Editora Sumaré, já bastante conhecida do público brasileiro. 

As atividades do Idesp são financiadas basicamente por meio de 
doações e contratos de pesquisa ou assessoria. Entre as entidades que têm 
contribuído para a sustentação do instituto incluem-se grandes fundações 
internacionais, como as norte-americanas Ford, Tinker e Mellon, a brasileira 
Vitae e organismos governamentais brasileiros , como a Finep, o CNPq, e a 
Fapesp. 

Nossos seminários e conferências são sempre abertos ao público. Para 
assegurar a relevância pública de nossos trabalhos, relatórios de nossos 
projetos são enviados à imprensa, aos setores diretamente interessados e a 
representantes categorizados dos três poderes. 

Áreas de atuação 

Os estudos realizados pelo Idesp podem ser classificados em quatro 
grandes áreas: 

1. Reforma política e econômica: transição do governo militar ao civil 
no Brasil e em outros países da América Latina; avaliação de propostas de 
reforma político-institucional; formação de apoio social para o controle da 
inflação e a modernização do setor público; reforma do Poder Judiciário; 
entre outros temas. 

2. Eleições e partidos políticos: história eleitoral e partidária do 
Brasil; opinião pública e comportamento eleitoral; votações e preferências 
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do Congresso Nacional; funcionamento da Justiça Eleitoral; avaliação de 
propostas para a reforma dos sistemas eleitoral e partidário. 

3. Desenvolvimento cultural e cientifico: história e avaliação dos 
estudos científico-sociais no Brasil; intercâmbio científico do Brasil com os 
Estados Unidos e a Europa; políticas governamentais em relação à ciência, 
à arte e à cultura; história social da arte no Brasil; história social e cultural 
da imigração para o Brasil, com trabalhos já realizados e publicados sobre 
os armênios, libaneses e japoneses, e em andamento sobre outros grupos. 

4. Análise e avaliação de políticas públicas: com o objetivo de auxiliar 
na formulação ou implementação de políticas públicas, o Idesp já realizou 
estudos sobre formação de recursos humanos; a participação da mulher, do 
adolescente e da criança no mercado de trabalho; a qualidade da vida 
urbana; políticas de transporte público urbano e os determinantes políticos 
da política agrícola brasileira durante a última década - entre outros temas. 




