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3. DINÂMICA DEMOGRÁFICA

O Distrito Federal atingiu 2.051.146
habitantes no ano 2000, conforme os resultados do
Censo Demográfico do IBGE. Em comparação com
o Censo de 1991, que registrava 1.601.094
moradores no DF, houve um acréscimo de 450.052
pessoas, representando uma expansão de 28,11%,
no período e uma taxa de crescimento anual (TCA)
de 2,82% (DATASUS). Essa taxa encontra-se
acima da média brasileira (1,64%), da Região
Centro-Oeste e de outras capitais como São Paulo,
Curitiba, Goiânia e de cidades com mesmo porte
em população: Belo Horizonte (1,16%), Fortaleza
(2,17%) e Salvador (1,85%).

Entretanto, as mudanças observadas
nos fatores demográficos referentes à fecundidade,
mortalidade e fluxos migratórios, que geram uma
nova dinâmica da população, tendem a arrefecer a
taxa de crescimento do DF. Estimativas baseadas
nos dois últimos Censos do IBGE constatam esta
redução.

No ano de 2008, a população do DF
chegará a 2.483.505 habitantes mediante uma taxa
de crescimento anual que declinou para 2,45%
desde o Censo 2000. Em 2010, a população
prevista para o DF será de 2.580.757 moradores,
acumulando, ao longo da década, uma expansão
de 25,82%, cuja taxa média anual de crescimento
ficará em torno de 2,34%. Apesar dessa tendência
de queda do crescimento, Brasília irá se tornar,
provavelmente, a 3ª. maior capital do país nos

próximos anos, ultrapassando Belo Horizonte,
Fortaleza e Salvador.

Diante de um território com 5.789,16
km2, a densidade demográfica do Distrito Federal
passará de 354,31 habitantes/km2, no ano 2000,
para 445,79 em 2010. A taxa de urbanização,
por sua vez, era de 95,63% da população do DF.

3.1 Migração e Crescimento Vegetativo

A explicação para a elevada taxa de
crescimento do DF pode, apenas em parte, ser
creditada ao papel da migração, já que esta vem
perdendo  importância  desde  a  década  de  80

para o aumento da população já estabelecida no
Distrito Federal.

Pelos dados do Censo Demográfico de
2000, chegaram ao Distrito Federal 220.781
imigrantes desde 1995, provenientes
principalmente de Goiás (15,97%), Minas Gerais
(11,78%), Bahia (11,59%), Maranhão (10,78%),
Piauí (9,73%), São Paulo (5,67%) e Rio de Janeiro
(5,64%). Por outro lado, deixaram o DF 188.575
moradores, que se mudaram para Goiás (55,55%),
Minas Gerais (8,06%), São Paulo (5,21%), Rio de
Janeiro (3,94%), Ceará (3,82%), Bahia (3,67%) e
Piauí (3,59%).

TABELA 4 - POPULAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL E DO BRASIL DE 1960 A 2020 E TAXA DE
CRESCIMENTO ANUAL

Anos População DF População Brasil TCA DF TCA Brasil

1960 141.742 70.070.457 -- 3,06

1970 537.492 93.139.037 14,39 2,91

1980 1.176.908 119.011.052 8,22 2,50

1991 1.601.094 146.825.475 2,86 1,94

2000 2.051.146 169.799.170 2,82 1,64

2008 2.483.505 191.869.683 2,45 1,34

2010 2.580.757 196.834.086 2,34 1,27

2015 2.808.665 208.468.035 1,74 1,08

2020 3.016.507 219.077.729 1,59 0,95

Fonte: Censos IBGE. DATASUS. Estimativas IBGE Revisão 2004. Projeções SEDUMA 2006.
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   TABELA 5 - POPULAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL POR REGIÃO ADMINISTRATIVA EM 1991 – 2000 – 2008 – 2010 E TAXA DE CRESCIMENTO ANUAL

População Taxa de Cresc. Anual
1991 2000 2008 2010Regiões Administrativas

Abs. % Abs. % Abs. % Abs. %
1991/2000

(%)
2000/2010

(%)
RA I - Brasília 212.650 13,28 198.422 9,67 205.030 8,26 204.835 7,94 -0,77 0,32
RA II - Gama 136.207 8,51 130.580 6,37 147.327 5,93 150.332 5,83 -0,47 1,43
RA III - Taguatinga 228.249 14,26 243.575 11,88 274.221 11,04 278.880 10,81 0,7 1,37
RA IV - Brazlândia 41.119 2,57 52.698 2,57 60.293 2,43 61.549 2,38 2,82 1,58
RA V - Sobradinho 81.521 5,09 128.789 6,28 194.378 7,83 212.045 8,22 5,26 5,16
RA VI - Planaltina 90.185 5,63 147.114 7,17 217.086 8,74 235.561 9,13 5,64 4,86
RA VII - Paranoá 39.066 2,44 54.902 2,68 68.499 2,76 71.440 2,77 3,89 2,69
RA VIII - Núcleo Bandeirante 27.888 1,74 36.472 1,78 45.733 1,84 47.745 1,85 3,06 2,75
RA IX - Ceilândia 364.289 22,75 344.039 16,77 361.601 14,56 363.046 14,07 -0,64 0,54
RA X - Guará 97.374 6,08 115.385 5,63 136.304 5,49 140.143 5,43 1,92 1,98
RA XI - Cruzeiro 51.230 3,2 63.883 3,11 78.531 3,16 81.536 3,16 2,51 2,49
RA XII - Samambaia 127.431 7,96 164.319 8,01 184.910 7,45 188.198 7,29 2,96 1,38
RA XIII - Santa Maria 14.833 0,93 98.679 4,81 117.769 4,74 121.710 4,72 23,68 2,14
RA XIV - São Sebastião 17.399 1,09 64.322 3,14 109.512 4,41 121.956 4,73 15,79 6,66
RA XV - Recanto das Emas 2.239 0,14 93.287 4,55 138.757 5,59 151.112 5,86 51,93 4,98
RA XVI - Lago Sul 27.431 1,71 28.137 1,37 27.990 1,13 27.640 1,07 0,29 -0,18
RA XVII - Riacho Fundo 5.675 0,35 41.404 2,02 62.546 2,52 68.567 2,66 24,97 5,22
RA XVIII - Lago Norte 22.183 1,39 29.505 1,44 34.416 1,39 35.328 1,37 3,25 1,83
RA XIX - Candangolândia 14.125 0,88 15.634 0,76 18.601 0,75 19.133 0,74 1,14 2,06
DF Total 1.601.094 100,00 2.051.146 100,00 2.483.505 100,00 2.580.757 100,00 2,82 2,34

       Fonte: Censos IBGE e Projeções SEDUMA.
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O saldo migratório, que corresponde à
diferença entre a quantidade de pessoas que se
transferiram para o DF (220.781) e aqueles que
foram para outros estados (188.575), mostra uma
relação positiva para o DF de 32.206 moradores
num período de 5 anos. Por conseguinte, se o DF
ainda recebe muitos migrantes, também existe forte
movimento de partida daqueles que já estavam
fixados na cidade.

Nesse fluxo migratório, impressiona o
acentuado deslocamento de população do Distrito
Federal em direção a Goiás, especialmente para os
municípios do Entorno do DF, cujas taxas de
crescimento são mais altas do que as verificadas
no Distrito Federal, alcançando 5,49% ao ano entre
1991 e 2000, e decrescendo para 2,42% no
período de 2000 a 2007. No ano de 2007, a
Contagem de População do IBGE registrou
1.063.182 habitantes no Entorno que, somados ao
DF, perfaziam 3.519.085 moradores.

Para o Distrito Federal, desde meados
da década de 80, o crescimento vegetativo passou
a ser mais relevante do que a migração no
aumento populacional. Como o crescimento
vegetativo se escora em padrões de fecundidade,
mortalidade e valores culturais que estão se
consolidando na sociedade, é possível afirmar que
o Distrito Federal estabilizará gradativamente a sua
população. Em resumo, o crescimento vegetativo é
responsável por 88,02% da expansão do DF,
enquanto o saldo migratório fica apenas com
11,98%, ou seja, uma colaboração 7,34 vezes
menor.

TABELA 6 - POPULAÇÃO E TAXA DE CRESCIMENTO ANUAL DO ENTORNO DO DF

População TCA
Municípios do Entorno do DF

2000 2007     2000 /
    2007 (%)

1 - Abadiânia (GO) 11.452 12.623 1,42

2 - Água Fria de Goiás (GO) 4.469 5.008 1,66

3 - Águas Lindas de Goiás (GO) 105.746 132.203 3,28

4 - Alexânia (GO) 20.047 20.539 0,35

5 - Cabeceiras (GO) 6.758 6.607 -0,33

6 - Cidade Ocidental (GO) 40.377 48.670 2,74

7 - Cocalzinho de Goiás (GO) 14.626 14.782 0,15

8 - Corumbá de Goiás (GO) 9.679 9.188 -0,75

9 - Cristalina (GO) 34.116 36.614 1,03

10 - Formosa (GO) 78.651 90.206 2,00

11 - Luziânia (GO) 141.082 196.046 4,87

12 - Mimoso de Goiás (GO) 2.801 2.836 0,18

13 - Novo Gama (GO) 74.380 82.344 1,48

14 - Padre Bernardo (GO) 21.514 25.969 2,76

15 - Pirenópolis (GO) 21.245 20.465 -0,54

16 - Planaltina (GO) 73.718 76.907 0,61

17 - Santo Antônio do Descoberto (GO) 51.897 55.621 1,01

18 - Valparaíso de Goiás (GO) 94.856 115.023 2,83

19 - Vila Boa (GO) 3.287 4.211 3,65

20 - Vila Propício (GO) -- 5.044 --

21 - Buritis (MG) 20.396 21.462 0,74

22 - Cabeceira Grande (MG) -- 6.379 --

23 - Unaí (MG) 70.033 74.435 0,89

Entorno Total 901.130 1.063.182 2,42

                Fonte: Censo Demográfico 2000, IBGE.
                           Contagem da População 2007, IBGE.
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3.2 Estrutura Etária e Envelhecimento

Pelo Censo Demográfico de 2000,
60,7% da população do Distrito Federal tinha
menos que 30 anos de idade e este contingente
representava 1.245.054 pessoas. No Brasil, a
proporção desse grupo foi de 57,83%. Em 1991, o
grupo etário entre 0 a 29 anos tinha uma proporção
ainda maior, de 66,11% da população do DF, e a
sua redução em 2000 ocorreu por influência de
uma taxa de fecundidade decrescente no país, isto
é, as mulheres, ao final de sua idade reprodutiva,
estão tendo menos filhos. Essas informações
trazem os seguintes impactos: 1) uma menor taxa
de fecundidade em nível nacional pode retrair os
fluxos migratórios, que deixariam de contar com
uma porção excessiva de pessoas; 2) a taxa de
crescimento do DF tende a diminuir, como já se
verificou anteriormente, quando passou de 2,82%
ao ano em 2000 para 2,34% em 2010; 3) iniciou-se

um processo de envelhecimento da população,
em que o percentual de adultos e idosos
aumenta e gradativamente suplanta a
quantidade de crianças, antes em maioria; 4)
como há prevalência de jovens na população, o
crescimento vegetativo ainda será alto, porque,
no caso do DF, ainda que a fecundidade seja
menor, a proporção de mulheres em idade fértil
(entre 15 e 49 anos), aumentou de 58,06% em
1991 para 60,75% em 2000.

Para o planejamento das demandas
sociais no DF, esse grupo da população de 0 a
29 anos merece uma atenção especial, uma vez
que:

• inclui a clientela atual e potencial para a
educação de nível fundamental, médio e
superior, da pré-escola e creches, além de
programas especiais voltados para a
alfabetização de adultos, de formação técnica

para o trabalho etc;

• em tese, constitui parte da PEA (população
economicamente ativa) e/ou potencialmente ativa,
incluindo um segmento que está ingressando no
mercado de trabalho em busca do primeiro
emprego;

• representa uma parcela da população que
procura moradia (demanda habitacional) motivada
pela constituição da própria família, independência
desta ou por sua condição de imigrante;

• a população do sexo masculino, na faixa dos
15 aos 29 anos de idade, configura o segmento
social mais atingido pela mortalidade por causas
externas (violência por acidentes de trânsito,
homicídios), problema que exige diferentes
abordagens por parte do Estado e da sociedade
mediante programas de prevenção, controle e
atendimento nas áreas de segurança pública,
educação no trânsito, combate ao uso de drogas e
lazer. Grande parte desse grupo, conforme o
Censo 2000, tinha por naturalidade o Distrito
Federal (46,65% da população total), ou seja,
nasceram nos últimos 40 anos, filhos de migrantes
que também vieram jovens para a capital.

A proporção do grupo infanto-juvenil do
Distrito Federal está encolhendo ano a ano, como
se observa nos dados dos Censos do IBGE. Em
1991, o grupo etário entre 0 e 14 anos
correspondia a 33,88% da população total. Em
2000, esse grupo declinou para 28,43%, abaixo da
média do Brasil que então permanecia em 29,60%.
Nas projeções realizadas pela SEDUMA, constata-

TABELA 7 - CRESCIMENTO VEGETATIVO E SALDO MIGRATÓRIO DO DISTRITO FEDERAL
ENTRE 1995 E 2000

Fatores Demográficos 1995  / 2000
Nascimentos 286.818
Mortes - 50.267
Crescimento Vegetativo   (1) 236.551
Imigração 220.781
Emigração - 188.575
Saldo Migratório   (2) 32.206
Total   (1) + (2) 268.757

Fonte: DATASUS e Censo IBGE 2000.
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se que o grupo formado pelas crianças mantém
essa tendência de redução, ficando com 27,38%
em 2006 e vai para 26,53% no ano de 2010.

As faixas etárias seguintes, compostas
por adolescentes e jovens com 15 a 24 anos de
idade, também apresentam uma característica
demográfica semelhante. No Censo de 1991, o
grupo de 15 a 24 anos representava 22,07% e,
excepcionalmente, aumentou para 22,39% em
2000. A ampliação que houve pode ser explicada
pela transferência de um contingente maior de
crianças para esse outro grupo etário ao longo da
década. Mas o grupo juvenil também acompanha o
decrescimento do grupo de crianças com um
percentual de 19,32% em 2006 e 18,02% em 2010.

De modo geral, o grupo de 0 a 24 anos
de idade será subtraído em 11,40% na participação
que tinha na população do DF quando se analisa o
período que vai de 1991 a 2010. As pirâmides
etárias, que ilustram graficamente a condição das
diversas faixas de idade, vão adquirindo uma base
mais curta com o passar dos anos, devido à
proporção menor ocupada pelo grupo infanto-
juvenil.

Entre os adultos com 25 a 39 anos,
plenamente em idade produtiva e em condição de
constituir família, desenvolve-se uma situação
inversa ao do segmento anterior, tornando-se o
maior grupo na pirâmide etária. No início da década
de 90, esses adultos jovens constituíam 25,12% da
população total do DF, expandindo-se ainda mais
no ano 2000 para 26,37% (Censo IBGE) e sendo
27,76% em 2006 pelas projeções da SEDUMA.

Para 2010, observa-se que a diminuição desse
grupo também começa a acontecer ao obter a
proporção de 27,56%, que induz ao crescimento
do próximo grupo etário composto pelos adultos
entre 40 e 64 anos de idade. Para o conjunto do
grupo adulto (de 25 a 64 anos de idade) entre

1991 e 2010, haverá um incremento de 9,71% em
sua proporção e surpreende o fato de que a faixa
etária de 24 a 39 anos já tenha atingido o seu
maior percentual em 2006, decaindo, a partir de
então, por resultado do processo de
envelhecimento.

TABELA 8 - GRUPOS ETÁRIOS DA POPULAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL
ENTRE 1991 – 2000 – 2006 – 2010

Ano
1991 2000 2006 2010Grupo

Etário
Total % Total % Total % Total %

00-04 174.832 10,92 201.527 9,83 235.578 9,88 236.017 9,15
05-09 183.421 11,46 190.877 9,31 215.558 9,04 230.282 8,92
10-14 184.199 11,50 190.675 9,30 201.525 8,45 218.450 8,46
15-19 173.738 10,85 225.337 10,99 216.669 9,09 219.381 8,50
20-24 179.545 11,21 233.884 11,40 243.930 10,23 245.571 9,52
25-29 162.734 10,16 202.754 9,88 250.435 10,51 256.874 9,95
30-34 129.216 8,07 181.064 8,83 217.853 9,14 244.291 9,47
35-39 110.199 6,88 157.119 7,66 193.504 8,12 210.170 8,14
40-44 87.756 5,48 125.508 6,12 162.002 6,80 185.915 7,20
45-49 64.592 4,03 101.899 4,97 126.309 5,30 151.900 5,89
50-54 51.087 3,19 77.297 3,77 103.870 4,36 116.602 4,52
55-59 35.569 2,22 53.567 2,61 76.783 3,22 93.444 3,62
60-64 25.334 1,58 42.112 2,05 51.328 2,15 65.650 2,54
65-69 16.914 1,06 26.979 1,32 36.881 1,55 43.145 1,67
70-74 10.066 0,63 18.710 0,91 22.799 0,96 29.084 1,13
75-79 6.660 0,42 11.115 0,54 13.828 0,58 16.519 0,64
80 e + 5.232 0,33 10.722 0,52 14.761 0,62 17.460 0,68
Total 1.601.094 100,00 2.051.146 100,00 2.383.614 100,00 2.580.757 100,0

Fonte: Censos IBGE e Projeções SEDUMA.



Plano Diretor de Ordenamento Territorial do Distrito Federal - Documento Técnico – Versão Final – Novembro / 2007 57

Esse  processo  gera o  aumento  do
percentual  de  adultos,  que  era  de  41,63%  da
população  do  DF  em  1991,  e  atingiu  45,89%
em  2000,  enquanto  a  média  nacional  ficou  em
44,47%.  Isso significa  que,  apesar  de  a
população  do  DF  ser  mais  jovem  do  que  a

média  do Brasil,  o  seu  envelhecimento  está
sendo mais rápido. Nas projeções da SEDUMA,
o grupo  adulto  chegou  a  49,59%  em  2006  no
Distrito  Federal  e  corresponderá  a  51,34%  da
população  em  2010.

Por fim, também é verificado o aumento
gradativo do percentual de idosos (65 anos ou mais
de idade) que, em 1991, respondia por 2,43% da
população do DF e chegou a 3,29% no Censo
2000, devendo alcançar a proporção de 4,12% em
2010. Assim, o número de idosos no Distrito
Federal quase dobrará em duas décadas. Um
número maior de pessoas na terceira idade exige
investimentos mais caros em saúde, exercem
impacto nas contas e políticas previdenciárias e na
demanda por opções de lazer e moradia próprias a
esse grupo etário.

O processo de envelhecimento também
se torna patente com a ajuda de outros indicadores
relacionados. No caso, a idade média dos
moradores do DF passou de 24,41 anos em 1991
para 26,64 anos em 2000 e, segundo as projeções
da SEDUMA, chegou a 27,91 anos em 2006 e
deverá atingir 28,82 anos em 2010. Por sua vez, a
esperança de vida ao nascer superou os 67,54
anos em 1991 e se coloca em 69,45 anos para
2003 (DATASUS). A taxa de mortalidade infantil no
DF foi a mais baixa do país, registrando 13,65 por
mil nascidos, em 2002.

Face à dinâmica da população do DF,
interessa conhecer a sua razão de dependência,
entendida como “o peso das crianças e idosos
sobre o segmento populacional que, em princípio,
estaria exercendo alguma atividade produtiva”
(IBGE). Esse indicador permite analisar a
proporção de pessoas que estão, em tese, fora do
mercado de trabalho (grupo etário de 0 a 14 anos e
os idosos com 65 anos ou mais de idade)

GRÁFICO 1 - DISTRITO FEDERAL - PIRÂMIDES ETÁRIAS – 1991-2010
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relacionando-a com a população potencialmente
ativa em termos econômicos, que corresponde ao
grupo etário entre 15 e 64 anos de idade. A razão
de dependência oferece duas vantagens
importantes: 1) demograficamente, avalia o
processo de envelhecimento ou rejuvenescimento
da população ao associar as proporções de
crianças, adultos e idosos; 2) do ponto de vista
econômico, mostra o custo social maior ou menor
que a população em idade produtiva tem que arcar
para sustentar as crianças e idosos.

No Distrito Federal, em 1991, para cada
100 pessoas em condição de trabalhar, 57,01
(teoricamente) se colocavam em uma situação de
dependência. No ano 2000, essa disparidade se
reduziu drasticamente, caindo para 46,45 diante da
diminuição do número de crianças nascidas. Nas
projeções para 2006 e 2010, o indicador se
mantém em declínio, passando para 45,10 e 44,19,
respectivamente. O número de idosos se expande,
mas ainda não compensa a proporção perdida
pelas crianças e, no futuro, o grupo da terceira
idade elevará novamente a razão de dependência.

Esses indicadores comprovam a
tendência do processo de envelhecimento do DF.
O envelhecimento populacional traz, consigo, a
necessidade de redirecionar as políticas públicas,
como mudar os parâmetros de previdência para o
grupo de idosos e dar maior atenção à qualidade
do ensino para as crianças e jovens, dado o perfil
das pirâmides etárias em modificação: base de
crianças e jovem em estreitamento, predomínio de
adultos e ampliação dos idosos.

4. ECONOMIA DO DF

4.1 Fases do Desenvolvimento Econômico do
Distrito Federal

A economia do Distrito Federal, nestes
seus 48 anos, foi se desenvolvendo conforme o
predomínio de certos setores, iniciando com a
importância adquirida pela construção civil nas
duas primeiras décadas da cidade e voltando-se
para o setor terciário na medida em que se
consolidava como capital do país.

Assim, na década 60, após a
inauguração da capital, a construção civil se
mantinha em constante atividade nas áreas
governamentais e de habitação em Brasília. O
Plano Piloto ainda não constituía o centro
econômico do DF, uma vez que o Núcleo
Bandeirante e Taguatinga reuniam mais
estabelecimentos e serviços e havia uma
precária interligação de transportes. Todavia, a
partir da década 70, o setor público começou a
se firmar com a intensa transferência de órgãos
e servidores do Rio de Janeiro, formando um
mercado consumidor na nova capital. Foi
somente ao final dessa década, com a instalação
definitiva das embaixadas e da maior parte da
administração direta e indireta em Brasília, que o
setor da construção civil começou a perder
participação no Produto Interno Bruto (PIB) do
DF.

Em 1980, o setor da construção civil
representava 12,2% do PIB local e os

financiamentos do Sistema Nacional de Habitação
permitiram a criação de empresas construtoras no
DF nesse período. Entretanto, com a extinção do
BNH em 1986, os investimentos se retraíram,
sendo acompanhados pela redução do número de
trabalhadores na construção civil.

Por outro lado, foi nesta década que a
estrutura econômica do Distrito Federal se definiu
pela expansão no setor terciário, atingindo 86,1%
do PIB em 1985. A capital do país passou a atrair
uma série de empresas que buscavam a
proximidade com a administração federal, de modo
a aproveitar os negócios gerados pelos órgãos
públicos, e dinamizando o comércio local. Já se
revela na década 80 uma característica marcante
da indústria e do comércio do DF, que perdura
atualmente: a concentração de empresas de
pequeno e médio porte. Este fato dificulta o ganho
de escalas de produção e o aumento da
competitividade frente a firmas de grande porte de
outros Estados com maior força econômica.

Simultaneamente, a população do DF
alcançou 1 milhão e 600 mil habitantes no início da
década de 90, em um contexto recessivo e de
combate à inflação por meio de pacotes
econômicos. Diante da pressão por empregos para
essa população, o GDF procurou promover a
economia local por meio do Programa de
Desenvolvimento Industrial do Distrito Federal –
PROIN/DF, lançado em 1988.

Na década de 90, o setor terciário
continuou crescendo e contou principalmente com
a participação do setor público, que ultrapassou os
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23,43% do PIB do DF em 1985, atingindo 40,48%
em 1999, embora a crise fiscal e a reforma do
Estado tenham modificado a administração pública.
Por conseguinte, essa atividade se transformou no
principal motor da economia local.

No entanto, houve significativa queda de
outros setores nos anos 90: os serviços de
intermediação financeira, beneficiados com os
longos anos de inflação, que chegaram a ter
participação de 68,86% no PIB local entre 1989 e
1993, reduziram-se para 28,81% em 1999, depois
da estabilização econômica com o Plano Real. A
construção civil manteve a tendência de
decréscimo, oscilando com uma participação no
PIB do DF entre 2,5% a 4% ao final dessa década.
A indústria de transformação, por sua vez, não
adquiriu participação econômica significativa,
permanecendo com 2,9% no PIB. Por último, o
setor agropecuário compunha apenas 0,47% da
economia do DF na década de 1990.

Além da proporção excessiva
conquistada pelo setor de serviços, se comparada
com outras cidades e Estados brasileiros, os anos
90 também foram marcados pela aquisição de
autonomia política pelo Distrito Federal, reforçando
os programas de desenvolvimento econômico
locais. O PROIN foi transformado no Programa de
Desenvolvimento Econômico – PRODECON/DF
em 1992. Também foi criado o Programa de
Desenvolvimento Econômico e Social – PADES/DF
no ano de 1996, ambos apoiando o setor produtivo
com a oferta de áreas para a instalação de
empresas, incentivos fiscais e financiamentos.

Esses três programas, PROIN,
PRODECON e PADES, significaram uma
mudança de agenda para o Governo do Distrito
Federal, que não mais podia contar com a
dependência exclusiva do setor público para
gerar emprego e renda a uma população de 2
milhões de moradores, calculada pelo Censo no
ano 2000. Nesse sentido, o estímulo a outras
atividades na economia local se tornou uma
prioridade.

Mantendo esse objetivo, em 1999 foi
constituído o Programa de Promoção do
Desenvolvimento Econômico Integrado e
Sustentável – PRÓ-DF, que se destinava à
concessão de benefícios por parte do governo
local à iniciativa privada como forma de
alavancar a economia do Distrito Federal, além
de apoiar as iniciativas de negócios que
produzam bens, serviços, empregos e renda e
elevem a geração de receita tributária para o DF.

O PRÓ-DF II – Programa de Apoio ao
Empreendimento Produtivo, implementado em
2004 pelo GDF, representou uma continuidade
da iniciativa anterior. Ambos os programas
buscaram desenvolver ações tendo como
referência as Áreas de Desenvolvimento
Econômico – ADEs. Tais áreas, localizadas nas
proximidades das Regiões Administrativas,
visam descentralizar as atividades produtivas e
empregos para além do Plano Piloto de Brasília.

4.2 Produto Interno Bruto do DF

A dinamização da economia local tem se
refletido no aumento da participação do DF no PIB
nacional, que evoluiu positivamente de 1,45% em
1985 para 2,7% em 1998, chegando a 2,8% em
2001 e a 2,43% em 2003. Conforme divulgação do
IBGE para o PIB dos Estados e Municípios em
2004, a economia do Distrito Federal ocupava uma
posição bem situada, conquistando o 3º. lugar
entre os maiores PIBs das capitais, ficando atrás
apenas de São Paulo e Rio de Janeiro.
Considerando as 27 Unidades da Federação, o DF
se classifica na 9ª. colocação ao contribuir com
2,5% no PIB nacional, à frente, inclusive, do Estado
de Goiás (2,3%).

Internamente, a composição do PIB do
Distrito Federal em 2004 registra uma ampliação
do setor terciário para 94,1%, no qual se destaca o
setor público, que promove uma combinação
bastante peculiar com as outras atividades
produtivas se comparada com as demais capitais.
Em Belo Horizonte, por exemplo, o setor público
representa 23,04%, enquanto que em Brasília, por
ser a capital brasileira, a administração pública
alcança 59,3% da economia local.

O setor industrial de BH fica com
15,14% do PIB da cidade e Brasília soma, no
máximo, 5,5% (construção civil e indústria de
transformação). Em serviços e comércio, esse
setor tem 34,8% do PIB do DF e, em Curitiba, a
participação dessas duas atividades é de 61,8%.
Desse modo, o Distrito Federal coloca-se como
uma localidade especializada em serviços, em que
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o setor público empresta uma estabilidade
econômica que permitiu ao DF obter o 2º. PIB per
capita mais alto do país entre as capitais, perdendo
apenas para Vitória-ES. Assim, o Distrito Federal
oferece uma importante fonte de desenvolvimento
da Região Centro-Oeste.

4.3 Setores Produtivos do Distrito Federal

O setor primário tem se destacado na
economia do Distrito Federal, embora possua uma
contribuição diminuta no PIB local (0,4% em 2004).
Na pecuária, houve uma melhoria de qualidade no
rebanho bovino, que foi seguido pelo incremento da
oferta de carne e leite, dobrando praticamente a
produção desde a década de 90. O rebanho suíno
teve um resultado ainda maior que o bovino na
venda de carne. A avicultura, contando com
modernos abatedouros e granjas, conseguiu não
só suprir o mercado do DF como também gerou
excedentes que são exportados para outros
Estados e para o exterior.

Na agricultura, possuindo 66% de sua
área rural com potencial cultivável, a lavoura de
soja foi a que mais cresceu em extensão, de tal
modo que reduziu e ocupou a produção de arroz,
feijão e milho até que perdessem expressão
econômica. Entre as hortaliças, as culturas mais
importantes são as de tomate, batata e cenoura,
abrindo a oportunidade para um novo nicho no
mercado que vem se expandindo nos últimos anos
no DF: a agricultura orgânica (sem a utilização de
fertilizantes e defensivos químicos). A cadeia

produtiva de plantas e flores ornamentais
também encontra condições favoráveis para
despontar na economia local, uma vez que o DF
é o terceiro maior consumidor desses produtos
no país, onde o clima e o predomínio de casas e
áreas verdes são atraentes para o setor (FIBRA,
2006).

As atividades do setor secundário no
DF têm oscilado em torno de 8% do PIB local,
sendo que a indústria de transformação e a
construção civil possuem participação
equilibrada nessa proporção. Entre os
estabelecimentos, existe a presença do ramo da
construção; produtos alimentícios; de editoração
e gráficas; de bebidas; de metalurgia e
máquinas; de minerais não metálicos e de
madeira e mobiliário.

Nesse setor produtivo, 88,49% das
empresas têm de 1 a 20 empregados; 8,49% de 21
a 100; 2,24% empregam de 101 a 500 funcionários
e somente 0,79% contam com mais de 500
trabalhadores. Com essas características, as
indústrias do Distrito Federal enquadram-se como
pequenas e médias empresas, o que afeta a
capacidade local em competir com grandes firmas
de outros Estados. Alguns ramos industriais têm
boas condições de se expandir no Distrito Federal
caso recebam prioridade e incentivos, gerando
mais empregos e agregando valor aos seus
produtos. É o caso das cadeias produtivas de
tecnologia da informação e comunicação, das
empresas de movelaria, de confecções e da
construção civil (FIBRA, 2006).

No setor terciário, que abarca o
comércio e os serviços, esta é a principal atividade

59,3%

2,4%

3,1%

19,8%

15,0%

0,4%

Administração pública
Agropecuária
Setor financeiro
Comércio e Serviços
Construção civil
Indústria

GRÁFICO 2 – COMPOSIÇÃO DO PIB DO DISTRITO FEDERAL POR ATIVIDADES ECONÔMICAS 2004
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econômica do Distrito Federal, com 94,1% de
participação no PIB em 2004. A administração
pública – federal e distrital, representa 59,3% de
toda a economia do DF. O setor privado – sistema
bancário, hotelaria, concessionárias de veículos,
lojas, universidades etc, ficam com 34,8% dos
serviços e comércio. O turismo tem ampliado sua
atividade no DF a partir de eventos de negócios e
da visitação aos espaços públicos, monumentos e
instituições instaladas na capital do país com sua
arquitetura modernista.

Fora da área central, se desenvolve o
comércio varejista, principalmente em Taguatinga,
mas a economia informal exerce grande influência
sobre esse ramo. Em localidades com menor
renda, como Samambaia e Brazlândia, de 60% a
70% dos estabelecimentos não são licenciados.
Existe um processo de transferência de atividades
como clínicas, consultorias e outras para o Lago
Sul e Taguatinga, em busca de aluguéis ou
espaços mais compatíveis com os interesses das
empresas.  Os serviços ao agronegócio na Região
Centro-Oeste, por sua vez, demonstram
preferência de se instalarem em Goiânia, tanto pelo
preço dos imóveis quanto por questões fiscais.

4.4 Mercado de Trabalho

A População Economicamente Ativa
(PEA) do Distrito Federal, segundo a PED-DF,
realizada em julho de 2006, é de 1.246.200,
representando 52,28% do total de habitantes. As
pessoas que no momento da pesquisa estavam

ocupadas somaram 1.021.500 trabalhadores
(81,97%), e as desempregadas perfaziam
224.700 (18,03%).

Segundo a PED-DF, o desemprego
aberto (pessoas que nos últimos 30 dias
procuravam trabalho) atingia 10,38% da PEA
(129.400 pessoas); o desemprego oculto por
trabalho precário (pessoas com atividade
irregular e que continuaram a busca por trabalho
nos últimos 12 meses) correspondia a 4,41%
(55.000 pessoas); e o desemprego por desalento
(pessoas sem trabalho, que deixaram de
procurar uma ocupação por encontrarem
dificuldades no mercado, mas que tentaram
conseguir uma atividade nos últimos 12 meses)
representava 3,23% (40.300 pessoas).

Entre os ocupados, conforme o
gênero, ainda existe um predomínio de homens
no mercado de trabalho, formando um conjunto
de 52,26%, enquanto as mulheres ficam com
47,74%, embora estas venham aumentando a
sua proporção desde a realização da primeira
PED em 1992.

Os chefes de família representam
46% dos trabalhadores e os demais membros
54%. Nas faixas etárias, a maioria dos ocupados
encontra-se no grupo de 25 a 39 anos de idade
(42,98%), seguido pelos de 40 e mais anos
(36,02%). Os jovens de 18 a 24 anos são
19,04% do mercado de trabalho e o grupo de 10
a 17 anos preenche 1,97% dos ocupados. Por
outro lado, em relação aos 224.700
desempregados, ocorre uma inversão entre os

sexos, pois há mais mulheres sem ocupação
(57,37%) do que homens (43,52%). Também há
uma proporção menor de chefes de família
desempregados (20,25%) do que para os demais
membros que contribuem para o orçamento
doméstico (79,75%). A falta de trabalho afeta
principalmente os jovens entre 18 e 24 anos de
idade, que constituem 38,76% (87.100 em números
absolutos) dos desempregados, apesar de os
adultos de 25 a 39 anos ainda serem bastante
afetados com 34,49%. Entre as faixas etárias de 10
a 17 anos de idade e de 40 anos e mais, o
desemprego era de 12,55% e 14,20%,
respectivamente, sendo amortecido pela menor
inserção do primeiro grupo no mercado de trabalho
ou pelo maior conhecimento desse mercado no
segundo.

Quanto aos setores de atividades
econômicas, os serviços reuniam 580.000
empregados em 2006, ou 56,78% do mercado de
trabalho do Distrito Federal; em segundo lugar
encontra-se o ramo da administração pública
(federal e distrital) com 196.100 postos (19,20%) e
o comércio com 150.600 trabalhadores (14,74%).
O comércio varejista é o principal ramo em número
de estabelecimentos no DF com 38% do total e é o
terceiro na oferta de empregos com 10,23%, atrás
apenas do setor público (47,97%) e da prestação
de serviços de alojamento e alimentação (11,2%)
(SEDUH, 2004). Isto significa que o setor terciário
compreende 90,72% dos empregos do DF.

A indústria de transformação (gráficas,
móveis, bebidas, metalurgia) emprega 41.700
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trabalhadores e a construção civil emprega 41.200
funcionários, sendo que o setor secundário totaliza
8,12% dos empregos. Por último, 11.900
trabalhadores estão distribuídos entre o setor
agropecuário e os organismos internacionais como
embaixadas, que foram agrupados na PED-DF,
representando somente 1,16% dos empregos.

Do total de ocupados, a PED-DF faz a
seguinte estimativa: os assalariados do setor
privado somam 445.100 trabalhadores (43,57%),
sendo 80,36% deles trabalhadores formais, com
carteira assinada, e 19,64% (87.400) informais. Os
empregados domésticos formam uma parte
também significativa do mercado de trabalho com
102.300 trabalhadores (10,01%), acompanhados
pelos autônomos (15,54%) e outros
(empregadores, funcionários de consulados etc)
com 7,25% (PED-DF, julho 2006).

Uma situação notável da economia do
DF refere-se à prevalência dos estabelecimentos,
atividades e empregos no Plano Piloto. Segundo a
Relação Anual de Informações Sociais (RAIS) do
Ministério do Trabalho para 2005, a RA Brasília
acumula 39,7% dos estabelecimentos do DF,
acompanhado por 16,69% em Taguatinga e
10,46% do Guará. Em termos de empregos,
67,81% se localizam em Brasília, 10,87% no Guará
e 6,76% em Taguatinga, onde o comércio varejista
se destaca e existe elevado grau de informalidade.

Na área central (Brasília, Lago Sul e
Lago Norte) a taxa de desemprego corresponde a
9,6% e, na área do Gama, Taguatinga, Sobradinho,
Planaltina, Núcleo Bandeirante, Guará, Cruzeiro,

Candangolândia e Riacho Fundo, atinge 17%. As
oportunidades de trabalho estão concentradas
na área central do DF, e as maiores taxas de
desemprego encontram-se na periferia e nas
demais localidades de menor renda no DF, em
que pode chegar a 21,1% em Brazlândia,
Ceilândia, Samambaia, Paranoá, São Sebastião,
Santa Maria e Recanto das Emas.

4.5 Educação e Renda

O Distrito Federal se destaca por
possuir um nível de escolaridade maior do que a
média brasileira como mostra os dados do IBGE.
No Censo de 1991, 43,7% da população
economicamente ativa contava com o ensino
médio ou curso superior completo; em 2000,
esse número havia aumentado para 56%. Ao
mesmo tempo, a quantidade de empregos
exigindo essa formação também cresceu de
38,9% para 47,2%. Outros 44% não tinham o
ensino fundamental completo (437.407 pessoas).

Pelas informações da PED-DF,
19,24% (196.500) dos ocupados têm curso
superior e o desemprego atinge a apenas 5,79%
(13.000) dos profissionais com essa
escolaridade. Os trabalhadores analfabetos e
com ensino fundamental incompleto ou completo
foram estimados em 349.800 (34,24% dos
ocupados). Entretanto, com 331.800 (32,48%)
ocupados com ensino médio completo, o maior
grupo de escolaridade no DF, os desempregados

também tinham uma proporção acentuada de
33,42% (75.100).

Cerca de metade dos chefes de
domicílios do Distrito Federal (50,06%) tinham
rendimentos mensais de até 5 salários mínimos, de
acordo com o Censo 2000 do IBGE. Essa marca é
melhor que a média nacional, que exibe o quadro
ostensivo das desigualdades sociais do país com
68,32% dos chefes de domicílio recebendo até 5
salários.

A distribuição da renda pelas RAs revela
as desigualdades socioespaciais pelo modo como
determinados grupos da população foram
segregados na estrutura urbana. Assim, algumas
localidades tendem a possuir certa homogeneidade
quanto à renda de seus habitantes. Nas RAs do
Lago Sul (87,6% do total de domicílios), Brasília
(72,2%), Lago Norte (65%) e Cruzeiro (65%)
predominam os chefes de domicílio com
rendimento acima de 10 salários mínimos. Nas
Regiões Administrativas mais distantes do centro
da cidade, 50% dos domicílios são chefiados por
pessoas que vivem com rendimento de até 3
salários mínimos, como é o caso do Paranoá
(61,2% dos domicílios), do Recanto das Emas
(57,8%), de Samambaia (56,4%), de Brazlândia
(54,4%), de São Sebastião (54%) e de Santa Maria
(53,2%).
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4.6 As Áreas de Desenvolvimento Econômico

As Áreas de Desenvolvimento
Econômico – ADEs estão associadas aos
programas PRO-DF I e II. Os principais incentivos
destes programas eram baseados em benefícios
fiscais, tributários, econômicos, tarifários,
creditícios (capital de giro e financiamento para
implantação de projetos), além do provimento de
infra-estrutura e capacitação profissional.

No entanto, alguns fatores
demonstraram a fragilidade desses programas,
revelando a precariedade da implantação das
ADEs, especialmente no processo de venda dos
lotes pelos contemplados do programa no
momento em que obtiveram a escritura e o
cancelamento dos contratos por não cumprimento
das metas do PRO-DF. No que se refere à
distribuição dos lotes, poucas empresas se
instalaram no período obrigatório estabelecido em
contrato.

Outros empreendimentos paralisaram as
atividades em menos de um ano após sua
instalação, contribuindo para o cenário de risco e
incertezas sobre as ADEs. Outro fator
preponderante para este fato foi a não implantação
da infra-estrutura urbana (iluminação pública,
pavimentação, calçadas, saneamento) nos terrenos
das ADEs, o que trouxe transtornos em termos de
acesso e restrições quanto ao uso.

Observa-se ainda que não é permitido
integrar o uso residencial ao uso comercial e de
serviços (uso misto) em uma mesma edificação nas

ADEs, conforme se observa na Figura 21.
Entretanto, muitos dos empresários optaram por
morar no próprio imóvel destinado à atividade
econômica – por não conseguirem arcar com um
imóvel residencial e outro comercial – ou pelas
condições de segurança e infra-estrutura – com
a finalidade de resguardar e proteger os seus
investimentos. Ainda, os proprietários utilizam o
edifício para locação de unidades imobiliárias,
como apartamentos ou hotéis (Figura 22).

Fonte: SEDUMA.

FIGURA 21 – PÓLO DE MODAS DO GUARÁ

Fonte: SEDUMA.

FIGURA 22 – SETOR DE OFICINAS NORTE


