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11.1.  Atividades Econômicas

11.1.1.  Aspectos gerais do desenvolvi-
mento econômico e da política de desenvol-
vimento do Distrito Federal

Conforme a Síntese de Informações Socioe-
conômicas do Distrito Federal, o desenvolvimen-
to econômico do DF é marcado por três fases:

“A primeira fase corresponde ao período que 
se inicia com a inauguração de Brasília, em 
que a Construção Civil foi o principal setor de 
absorção de mão-de-obra local, nas décadas 
de 1960 e 1970. A segunda, com a conso-
lidação	 de	 Brasília	 como	 sede	 do	 Governo	
Federal, deu ao setor público maior peso ou 
representatividade	 na	 composição	 do	 PIB	
regional	 na	 década	 de	 1980.	Na	 terceira,	 e	
última fase, a economia é sustentada ainda 
na construção civil, no comércio, no setor pú-
blico e principalmente nos serviços em geral 
na década de 1990 e início dos anos 2000”. 
(CODEPLAN,	2008)

Assim, de maneira geral, em sua trajetória, o 
Distrito Federal foi se voltando da construção civil 
ao setor terciário, “[...] na medida em que se con-
solidava como capital do país” (SEDUMA, 2007). 
Um quadro mais apurado das fases do desenvol-
vimento econômico do Distrito Federal encontra-
-se nesse mesmo Documento Técnico do Plano 
Diretor de Ordenamento Territorial do Distrito Fe-
deral (ibid.), do qual extraem-se os fatores que 
contribuíram na transformação de sua economia 
e da participação de seus setores de atividade:

Década de 60: construção de Brasília

•	 “A construção civil se mantinha em cons-
tante atividade nas áreas governamentais e de 
habitação em Brasília”;

•	 “Núcleo Bandeirante e Taguatinga reuniam 
mais estabelecimentos e serviços”;

•	 “Precária interligação de transportes”.

Década de 70: formação de mercado 
consumidor

•	 “Intensa transferência de órgãos e servi-
dores do Rio de Janeiro”;

•	 “Instalação definitiva das embaixadas e da 
maior parte da administração direta e indireta em 
Brasília” (final da década);

•	 “Setor da construção civil começou a per-
der participação no Produto Interno Bruto (PIB) 
do DF” (final da década).

Década de 80: expansão do setor terciário

•	 Abertura de empresas construtoras esti-
muladas pelos financiamentos do Programa Na-
cional de Habitação;

•	 Participação do setor da construção civil 
chega a 12,2% do PIB do Distrito Federal;
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•	 Setor terciário atinge 86,1% do PIB local 
em 1985;

•	 Retração de investimentos na construção 
civil com extinção do BNH em 1986;

•	 Concentração de empresas de pequeno e 
médio porte na indústria e no comércio;

•	 “Contexto recessivo e de combate à infla-
ção por meio de pacotes econômicos”;

•	 Promoção da economia local com lança-
mento do PROIN/DF, Programa de Desenvolvi-
mento Industrial do Distrito Federal em 1988;

•	 “Aquisição de autonomia política pelo Dis-
trito Federal”.

Década de 90: a administração pública 
“se transformou no principal motor da 
economia local”

•	 “A população do DF alcançou 1 milhão e 
600 mil habitantes no início da década”;

•	 Setor terciário em expansão;

•	 Participação do setor público no PIB do 
Distrito Federal atinge 40,48% em 1999 frente aos 
23,43% em 1985;

•	 Estabilização econômica com o Plano 
Real;

•	 Queda da participação dos serviços de in-
termediação financeira, de 68,86% no PIB local 
entre 1989 e 1993 para 28,81% em 1999;

•	 Participação da construção civil com “ten-
dência de decréscimo” no PIB local entre 2,5% a 
4% (fim da década);

•	 “Setor agropecuário compunha apenas 
0,47% da economia do DF”;

•	 Indústria de transformação com participa-
ção no PIB do Distrito Federal de 2,9%;

•	 Reforço dos programas de desenvolvi-
mento econômico locais.

Sobre os programas de desenvolvimento 
econômico locais, verifica-se um processo de su-
cessão, em que o PROIN/DF foi transformado em 
Programa de Desenvolvimento Econômico Local 
– PRODECON/DF em 1992 e, em 1996, foi cria-
do o Programa de Desenvolvimento Econômico e 
Social – PADES/DF.

“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 dependên-
cia exclusiva do setor público para gerar em-
prego e renda a uma população de 2 milhões 
de moradores, calculada pelo Censo no ano 
2000.	Nesse	sentido,	o	estímulo	a	outras	ativi-
dades na economia local se tornou uma prio-
ridade” (SEDUMA, 2007).

Posteriormente, foram criados o Programa 
de Promoção do Desenvolvimento Econômico 
Integrado e Sustentável – PRÓ-DF e o PRÓ-DF II 
– Programa de Apoio ao Empreendimento Produ-
tivo, em 1999 e 2003, respectivamente. Vigoran-
do até 2003, o PRÓ-DF apoiava empreendimen-
tos que produzissem bens e serviços, gerassem 
empregos e renda e promovessem contribuição 
tributária para o Distrito Federal (CODEPLAN, 
2008). Implementado em 2004, O PRÓ-DF II re-
presentou uma continuidade da iniciativa anterior. 
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E ambos os programas basearam seus incenti-
vos em “benefícios fiscais, tributários, econômi-
cos, tarifários, creditícios (capital de giro e finan-
ciamento para implantação de projetos), além do 
provimento de infra-estrutura e capacitação pro-
fissional” (SEDUMA, 2007).1

11.1.2.  Setores econômicos no Distrito 
Federal

Na evolução econômica do Distrito Federal 
nota-se, portanto, a consolidação do setor terci-
ário na concentração das atividades associada a 
três condicionantes apresentados na Síntese de 
Informações Socioeconômicas, conforme está a 
seguir:

“O Distrito Federal, por ser limitado territorial-
mente para desenvolver de forma extensiva 
as atividades do setor primário, não dispor 
de muitas opções para industrializar-se sem 
comprometer o meio ambiente e, pelo fato de 
Brasília, capital do País, desempenhar pre-
ponderantemente funções institucional-admi-
nistrativas, a atividade econômica da popula-
ção, concentra-se na prestação de serviços 
[...], na administração pública federal e local 
[...]	e	no	comércio	[...]”	(CODEPLAN,	2008).2

da área rural do Distrito Federal e a proximidade 
de terras mais adequadas à exploração agrope-
cuária circundando o quadrilátero que constitui 
o seu território. [...] De acordo com o Cadastro 
Central de Empresas do IBGE, 360 empresas de 
produção agropecuária atuavam em 2006 no DF, 
absorvendo 2.865 pessoas, no emprego formal 
[...]” (CODEPLAN, 2008).

A indústria participava com total de 5,95% 
(tendo a construção civil participação de 3,47%) 
em 2002, 6,81% (3,56% da construção civil) em 
2004, 6,38% (3,54%) em 2006 e 6,55% (3,60%) 
em 20074, mostrando tendência de estabilização, 
portanto.  Conforme a Síntese de Informações So-
cioeconômicas, “em julho de 2008 a indústria de 
transformação absorvia 3,9% da população ocu-
pada do DF e a construção civil 4,4%, de acordo 
com dados da Pesquisa de Emprego e Desem-
prego do Distrito Federal [...]. Este reduzido ní-
vel de absorção da mão-de-obra reflete a função 
acessória que o setor desempenha na economia 
local” (CODEPLAN, 2008). Quanto ao porte dos 
estabelecimentos, “os segmentos industriais no 
Distrito Federal são compostos predominante-
mente por micro empresas, basicamente volta-
das para a produção de bens de consumo para a 
população e para o governo” (ibid.).

Já as atividades do setor terciário, no mesmo 
período, sempre contribuíram com participação 
acima de 90% no PIB do Distrito Federal – 93,57% 
em 2002, 92,88% em 2004, 93,41% em 2006 e 
93,16% em 20075 e a administração pública (e 
seus salários) tem papel crucial para tal desem-
penho, pois:

Comparativamente, entre os setores da eco-
nomia no período de 2002 a 2007 3, a participação 
da agropecuária no PIB local mostrou tendência 
decrescente: era de 0,48% em 2002, 0,32% em 
2004, 0,21% em 2006 e 0,29% em 2007. Apesar 
do crescimento de sua participação no PIB de 
2007, o setor é pouco significativo na economia 
do Distrito Federal, “dada a reduzida dimensão “A administração pública é a atividade mais 

1. “Ambos os programas buscaram desenvolver ações 
tendo como referência as Áreas de Desenvolvimen-
to Econômico – ADEs. Tais áreas, localizadas nas 
proximidades das Regiões Administrativas, visavam 
descentralizar as atividades produtivas e empregos 
para além do Plano Piloto de Brasília. [...] No en-
tanto, alguns fatores demonstraram a fragilidade 
desses programas, revelando a precariedade da 
implantação das ADEs [...]” (SEDUMA, 2007)

2. Citando PED/DF – Convênio: SETRAB/GDF, SEADE/
SP e DIEESE

3. Fonte: IBGE e CODEPLAN. “Os valores do PIB fo-
ram revisados entre 2002 e 2006 e estimados para 
2007” (CODEPLAN 2009). 

4. Idem
5. Fonte: IBGE e CODEPLAN. “Os valores do PIB fo-

ram revisados entre 2002 e 2006 e estimados para 
2007” (CODEPLAN 2009).
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relevante na economia do Distrito Federal, 
53,8%6 de toda a estrutura produtiva [...] 
Com rendimentos maiores, os servidores pú-
blicos têm papel fundamental na economia 
da capital federal. De acordo com dados do 
CEMPRE	[Cadastro	Central	de	Empresas	do	
IBGE],	o	salário	médio	mensal	da	administra-
ção pública nacional era de 4,6 salários mí-
nimos, enquanto o Distrito Federal percebia, 
em média, 9,6 salários mínimos, em 2007, 
ambos superiores aos proventos pagos na 
atividade empresarial, que eram de 3,0 salá-
rios para o Brasil e 5,5 para o Distrito Federal” 
(CODEPLAN,	2009).

Cabe destacar, também, no setor terciário, a 
participação na economia local do comércio, as 
atividades de intermediação financeira, de segu-
ros e previdência complementar, e imobiliária/
aluguel, com participações de 6,64%, 10,00% e 
6,43%, respectivamente, no PIB 20077. Segundo 
dados do IBGE o segmento do comércio englo-
bava 165.976 empresas em 2006.8

Além de Brasília, outras regiões administrati-
vas possuem comércio que atende às necessida-
des do consumidor local, sendo que Taguatinga 
e Ceilândia oferecem comércio mais expressivo, 
atraindo consumidores de outras localidades. 
Os moradores encontram nos finais de semana 
as tradicionais feiras que comercializam desde 
hortifrutigranjeiros até produtos industrializados, 
sendo as mais concorridas as de Ceilândia e do 
Guará. Cabe destaque também no comércio do 
DF, à Feira dos Importados, à Feira de Artesanato 
da Torre de Televisão e ao grande número de sho-
pping centers. Ainda com referência ao comér-
cio do DF, vale observar que em 2002 foi criada a 

Cidade do Automóvel, pólo especializado no se-
tor, para onde a Secretaria de Desenvolvimento 
Econômico transferiu inicialmente 110 empresas. 
A Cidade do Automóvel está localizada na Via 
Estrutural, “distante 10 km do centro da capital” 
(CODEPLAN, 2008).

6. Valor estimado na participação do PIB do Distrito 
Federal para 2007.

7. Fonte: IBGE e CODEPLAN. “Os valores do PIB fo-
ram revisados entre 2002 e 2006 e estimados para 
2007” (CODEPLAN 2009).

8. IBGE - Cadastro Central de Empresas - 2006
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11.2.  Estrutura Ocupacional

Conforme o Documento Técnico do Plano Di-
retor de Ordenamento Territorial,

 “uma situação notável da economia do DF 
refere-se à prevalência dos estabelecimen-
tos, atividades e empregos no Plano Piloto. 
[...] Em termos de empregos, 67,81% se 
localizam	 em	 Brasília,	 10,87%	 no	 Guará	 e	
6,76%	em	Taguatinga	[...]”	(SEDUMA,	2007)

Tal concentração contrasta fortemente com 
a dispersão e a diversidade da população eco-
nomicamente ativa do Distrito Federal, a serem 
levadas em conta na análise da Estrutura Ocu-
pacional que será realizada a seguir, em dois 
segmentos: os empregos em relação aos setores 
de atividades econômicas, e os empregos em re-
lação à posição na ocupação. Estes desdobrar-
-se-ão em duas abordagens das unidades territo-
riais: o Distrito Federal como um todo, e as quatro 
regiões administrativas de abrangência do Plano 
de Preservação, vistas isoladamente ou forman-
do um agregado.

11.2.1.  Empregos e setores de ativida-
des econômicas

No Distrito Federal

A tabela a seguir (ver tabela 11.1) apresenta 
a distribuição do número de pessoas ocupadas 
no Distrito Federal, segundo os setores de ativi-

dades econômicas.

A Pesquisa de Emprego e Desemprego 
(PED-DF) com os resultados do ano de 2009 in-
forma que “o crescimento ocupacional assina-
lado em 2009 (41 mil ocupações, ou 3,7%) foi 
resultado da expansão dos Serviços (35 mil, ou 
4,8%), do agregado Outros (5 mil, ou 3,0%) e do 
Comércio (3 mil, ou 1,7%) e da variação negativa 
da Indústria (1 mil, ou 2,2%). No que se refere ao 
agregado Outros, vale destacar os aumentos do 
nível ocupacional na Construção Civil (15,7%) e 
na Administração Pública (6,1%).

Comparando-se o ano de 2009 com a situ-
ação encontrada à época da elaboração do Do-
cumento Técnico do PDOT (SEDUMA, 2007), 
verifica-se que houve algum crescimento da par-
ticipação dos serviços (56,78% do mercado de 
trabalho do Distrito Federal em 2006); o segundo 
ramo mais numeroso permanece a administração 
pública (federal e distrital), mas sua participação 
caiu (19,20% em 2006), ao passo que a do co-
mércio cresceu (14,74% em 2006). Ainda, como 
o Documento Técnico do PDOT aponta, “o setor 
terciário compreende 90,72% dos empregos do 
DF”, situação que pouco mudou se considerar-
mos o ano de 2009, quando o setor terciário res-
ponde por 90% dos empregos. 

A Pesquisa de Emprego e Desemprego (PED-
-DF) com os resultados do ano de 2009 também 
informa sobre a composição dos “serviços”, ve-
rificando-se que o grupo mais numeroso é aque-

9. Conforme a PED-DF, incluem-se aí os serviços de 
comunicação, diversões, radiodifusão e teledifusão, 
serviços comunitários, comércio e administração de 
valores imobiliários e de móveis, serviços de utili-
dade pública, serviços pessoais, e outros serviços.
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Tabela 11.1. Frequências relativas do número 
de pessoas ocupadas, segundo setores de 
atividades econômicas, no Distrito Federal

le classificado como “outros” 9, com 19,7% dos 
empregos, seguido de “serviço doméstico”, com 
14,7%, “educação”, com 11,5%, “auxiliares”, com 
9,8%, “alimentação”, com 9,7%, “saúde”, com 
8,7%, “especializado”, com 7,4%, “reparação, 
limpeza e vigilância”, com 6,1%, e “transporte e 
armazenagem”, “creditício” e “oficina mecânica”, 
todos abaixo de 5%. Observando-se as tendên-
cias de longo prazo (e recorrendo-se aos dados 
das PED-DF desde o seu início, em 1992), veri-
fica-se que o grupo “auxiliares” cresce mais for-
temente, seguido de “outros” e “especializado”; 
“alimentação” tem leve crescimento; “educação”, 
“saúde” e “oficina mecânica” são, grosso modo, 
estáveis; “transporte e armazenagem” mostra 
leve queda, seguido de “creditício” e “reparação, 
limpeza e vigilância”, com taxas maiores de de-
créscimo na participação dos empregos; por fim, 
há que apontar que “serviço doméstico” mostra 
queda durante todo o período, tendo chegado a 
responder por 22,3% dos empregos em “servi-
ços” no ano de 1993.

A esse respeito, a PED-DF apresenta o re-
cente estudo “As mulheres no mercado de tra-
balho do Distrito Federal”, que traz informações 
atualizadas sobre o trabalho doméstico, o qual é 
exercido, em 95% dos empregos, pelas mulhe-
res. O estudo confirma que os serviços domés-
ticos perderam importância na estrutura setorial 

entre as mulheres ocupadas nos últimos anos 
no DF, mas ainda representam a segunda forma 
mais comum de inserção das mulheres no mer-
cado de trabalho. 

Quanto ao setor secundário, comparando-se 
2006 com 2009, vê-se que a indústria de trans-
formação (gráficas, móveis, bebidas, metalurgia, 
etc.), que empregava contingente de trabalhado-
res praticamente idêntico ao da construção civil, 
totalizando conjuntamente 8,12% dos empregos, 
perdeu espaço para a construção em 2009, cujo 
crescimento fez com que ambas passassem a to-
talizar 9% dos empregos. 

Por fim, o agregado “outros”, que compreen-
dia 1,16% dos empregos em 2006, passou a ter 
apenas 1% em 2009.

Os rendimentos de trabalhadores por setor 
de atividade econômica são informados pela 
PED-DF, mostrando, em 2009, valores médios 
de R$ 1.509 para empregados em serviços, R$ 
4.385 para funcionários da administração públi-
ca, R$ 1.073 para os do comércio, e R$ 1.123 
para os ocupados no agregado “outros”12. A 
variação mais notável dos rendimentos, relativa-
mente a 2008, foi da administração pública, com 
6,7%, seguida pelos serviços (2,2%) e pelo co-
mércio (1,6%); já o agregado “outros” teve queda 
na média dos rendimentos, de 1,4%.

período

% 
serviços

10

% 
administração 

pública

% 
comércio

% 
indústria de 

transformação

% 
construção 

civil

% 
outros

11

2008 58,0% 16,1% 16,0% 4,1% 4,5% 1,1%

2009 57,7% 16,6% 15,7% 3,9% 5,1% 1,0% Fonte: PED-DF - Resultados do ano de 2009 
(exceto)

10. Inclui os serviços públicos e privados, inclusive os 
serviços domésticos.

11. Inclui atividades agropecuárias extração vegetal e 
mineral; embaixadas, consulados e representações 
políticas e outras atividades não classificadas.

12. Inclui indústria, construção civil, agricultura, pecuá-
ria, extração vegetal e mineral, embaixadas, consu-
lados e representações oficiais e políticas e outras 
atividades não classificadas.
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Nas regiões administrativas de 
abrangência do Plano de Preservação

Um exame da estrutura de ocupação por se-
tores da economia em cada uma das regiões ad-
ministrativas é possibilitado pelos dados da Pes-
quisa Distrital por Amostra de Domicílios (PDAD), 
realizada em 2004. Ainda que tenham transcor-
rido quase seis anos, o exame é relevante, pois 
não foram encontrados dados mais atualizados 
por RA.

A tabela a seguir (ver tabela 11.2) apresen-
ta dados da PDAD sobre a estrutura ocupacional 
em cada uma das unidades territoriais conside-
radas.

Inicialmente, há que referir que a PDAD apu-
rou um contingente de 1.758.553 pessoas em 
idade ativa do Distrito Federal (10 anos ou mais), 
do qual estavam empregadas 853.660 pessoas 
(48,55% da PIA), outras 726.721 (equivalente a 
41,32%) pessoas sem ocupação remunerada e 
mais 178.172 pessoas (10,13% do total da PIA) 

desempregadas. Esses dados somente são cita-
dos aqui como referência, uma vez que a análise 
do emprego e desemprego será realizada mais 
adiante. O que importa aqui é analisar em que 
setores da economia atuavam os 48,55% da PIA 
que estavam empregados naquele momento.

O setor terciário reunia 94,1% das pessoas 
empregadas no Distrito Federal; o setor secundá-
rio (indústria de transformação somada à constru-
ção civil) empregava 5,3% das pessoas; e o se-
tor primário empregava 0,6% das pessoas, com 
percentuais ainda menores nas RA examinadas, 
com exceção do Sudoeste/Octogonal, onde che-
gava a empregar 1,4% das pessoas. Observan-
do-se as RA isoladamente, verifica-se que apre-
sentam percentuais ainda maiores que o Distrito 
Federal como um todo: Brasília tem o mais alto 
(97,5%), seguida do Sudoeste/Octogonal (96,6%) 
e, empatados pouco abaixo, do Cruzeiro e da 
Candangolândia (96,2%). O agregado das quatro 
regiões administrativas reúne cerca de 30% de 
todos os empregados na administração pública 

unidade territorial
% 

serviços13

% 
administra-
ção pública

% 
comércio

% 
indústria de 
transforma-

ção
% 

construção 
civil

% 
outras

atividades14

DF 28,96% 22,25% 21,35% 1,30% 4,00% 22,13%

RA I - Brasília 26,53% 34,02% 12,64% 1,07% 0,92% 24,81%

RA XI - Cruzeiro 22,92% 38,96% 15,19% 0,98% 2,25% 19,69%

RA XIX - Candangolândia 28,57% 27,76% 26,16% 1,61% 1,81% 14,09%

RA XXII - Sudoeste/Octogonal 23,70% 46,50% 11,18% 1,01% 1,01% 16,59%

RA I, XI, XIX, XXII 25,68% 36,45% 13,25% 1,07% 1,14% 22,40%

Tabela 11.2. Frequências relativas da 
população residente, com 10 anos ou mais, 
por setor de atividade remunerada, em 
regiões administrativas selecionadas e no 
DF.

Fonte: elaboração própria com dados de 
PDAD.

13. Inclui as seguintes atividades pesquisadas pela 
PDAD: transporte, comunicação, educação, saúde, 
serviços domésticos e serviços em geral.

14. Inclui atividades agropecuárias.
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no Distrito Federal (soma dos funcionários fede-
rais e do GDF); em todas as quatro RA, assim, a 
categoria de administração pública é importante, 
mas há variações: a Candangolândia apresenta 
a situação mais equilibrada, com participações 
muito próximas de serviços, propriamente ditos, 
administração pública (especialmente do GDF) 
e comércio15. Na verdade, é a única RA onde se 
observa esse equilíbrio, pois as demais têm par-
ticipação muito maior da administração pública 
(Brasília, Cruzeiro e Sudoeste/Octogonal, em or-
dem crescente). Em Brasília, é notável a participa-
ção muito maior de funcionários da administração 
pública federal, em proporção de pouco mais de 
três vezes a de funcionários públicos distritais; no 
Cruzeiro há cerca de 1/3 mais funcionários distri-
tais do que federais; e no Sudoeste/Octogonal as 
proporções são praticamente equivalentes. Nota-
-se, assim, uma tendência de busca preferencial 
dos funcionários públicos pelas RA mais centrais, 
onde está a maior parte desses empregos. Quan-
to aos empregados no comércio, residem no 
agregado das quatro RA apenas 11%, aproxima-
damente, do total de empregados no comércio 
no DF, o que representa muito menos pessoas 
do que os empregos existentes nessas regiões 
administrativas, destacando-se Brasília e Sudo-
este/Octogonal pelas participações mais baixas, 
o que indica necessidade de “importação” coti-
diana de mão-de-obra.

Pode-se examinar, no setor terciário, as par-
ticipações relativas das atividades pesquisadas 
individualmente pela PDAD e apresentadas na 
Tabela 2 de forma agregada como “serviços”. 
Nota-se que, no DF, as atividades que mais con-
tribuem para a categoria de serviços são “ser-

viços domésticos” e “serviços em geral”. Os 
“serviços domésticos” contribuem com 28% dos 
serviços, e os “serviços em geral”, com 31,5% 
dos serviços, mostrando a sua importância na 
estrutura de emprego e trabalho existente no 
DF. Analisando-se as quatro RA separadamente, 
constata-se que Brasília tem, entre os serviços, 
21,71% de trabalhadores em “serviços domésti-
cos” e 14,57% em “serviços em geral”, o que su-
gere que boa parte do primeiro percentual possa 
ser atribuído a empregados(as) domésticos(as) 
residentes no local de emprego; e que o percen-
tual de prestadores de serviços em geral residen-
tes em Brasília seja relativamente baixo. No Cru-
zeiro, a participação dos “serviços domésticos” 
cai a 13,5%, sugerindo presença bem menor de 
empregados(as) domésticos(as) residindo no 
emprego, e a participação de “serviços em geral” 
cresce 17,17% - ambos os valores são coerentes 
com a renda média domiciliar, inferior a Brasília. 
Já na Candangolândia, “serviços domésticos” 
cresce a 19,7%, indicando ser esta RA – e sa-
bendo-se ter a renda média mais baixa dentre as 
que estão em exame – local de residência e não 
de emprego de empregados(as) domésticos(as); 
por outro lado, a participação de quase 48% de 
“serviços em geral” sugere ser a Candangolândia 
local preferencial de residência de prestadores 
de serviços. Finalmente, o Sudoeste/Octogonal 
mostra percentual de “serviços domésticos” mui-
to próximo do de Brasília, e percentual de “servi-
ços em geral” bastante superior (20,96%). As RA 
que se destacam com outras grandes contribui-
ções para os serviços são Brasília (27% de “edu-
cação”), Cruzeiro (21% tanto para “educação” 
como para “saúde”), Candangolândia (15,5% de 15. A presente análise não considera a categoria “ou-

tras atividades”.
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“transportes”) e Sudoeste/Octogonal (28% de 
“saúde”).

O setor secundário, se é pouco representa-
tivo em Brasília, ainda o é menos no agregado 
das quatro RA, só cabendo algum destaque à 
Candangolândia pelos empregos na indústria de 
transformação. Já os dados relativos à constru-
ção civil mostram que as RA examinadas não são 
locais preferenciais de residência dos emprega-
dos nessa atividade, respondendo o agregado 
das quatro RA por somente cerca de 5% do total 
de empregados na construção civil no DF.

Há ainda que ressaltar o alto percentual de 
pessoas na categoria – imprecisa – “outras ativi-
dades”.

11.2.2.  Empregos e posição na ocupação

No Distrito Federal

A tabela a seguir (ver tabela 11.3) apresenta a 
distribuição do número de pessoas ocupadas no 
Distrito Federal, segundo as formas de inserção 
ocupacional.

A PED-DF com os resultados do ano de 2009 

período

Assalariados

Total

Setor privado Setor público Empre-
gados 

domesti-
cos

Autôno-
mos

Demais 
posi-

ções16Total
com

carteira
sem

carteira Total
Estatu-

tário
Não es-
tatutário

2008 68,0% 45,6% 36,7% 8,9% 22,4% 16,7% 5,7% 9,1% 15,6% 7,3%

2009 69,0% 46,7% 38,3% 8,4% 22,3% 17,0% 5,4% 8,5% 15,2% 7,2%

Tabela 11.3. Frequências relativas do 
número de pessoas ocupadas, segundo 
formas de inserção, no Distrito Federal.

Fonte: PED-DF - Resultados do ano de 2009 
(exceto)

informa que “dentre as formas de inserção ocu-
pacional, o assalariamento foi a que registrou o 
maior crescimento (5,3%), resultado do aumen-
to dos setores privado (6,3%) e público (3,2%). 
No segmento privado, cresceu [sic] os empregos 
com carteira assinada (8,3%) e diminuiu [sic] os 
sem carteira (-2,0%). O pequeno acréscimo do 
número de trabalhadores autônomos (0,6%) foi 
resultado de uma elevação daqueles que traba-
lham para o público (2,2%) e de uma redução dos 
que trabalham para empresa (5,4%). Nesse inter-
valo de tempo, diminuiu o contingente de empre-
gados domésticos (2,9%), aumentou o daqueles 
classificados no agregado Outros (8,8%) e per-
maneceu inalterado o de empregadores.”

Comparando-se o ano de 2009 com a situa-
ção encontrada à época da elaboração do Docu-
mento Técnico do PDOT (dados da PED-DF com 
os resultados do ano de 2006), constata-se que o 
crescimento da participação dos assalariados do 
setor privado (43,9% em 2006) e, dentro do setor, 
a participação dos trabalhadores formais, com 
carteira assinada, vêm de mais tempo. Mas, no 
longo prazo, constata-se que diminui a participa-
ção dos assalariados do setor público, não obs-
tante o crescimento havido no período recente 
pela abertura de vagas na administração pública. 

16. Inclui os empregadores, os trabalhadores autô-
nomos universitários, os trabalhadores familiares 
não remunerados, os donos de negócio familiar e 
os que trabalham em organismos internacionais 
(consulados, embaixadas, representações oficiais 
e políticas).
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Os empregados domésticos, que formavam par-
te também significativa do mercado de trabalho, 
com participação de 10% em 2006, vêm tendo al-
gum recuo, o que corresponde a uma tendência 
de longo prazo, conforme já visto anteriormente.

O estudo “As mulheres no mercado de traba-
lho do Distrito Federal” da PED-DF mostra, por 
outro lado, que entre as empregadas domésticas 
o percentual de carteira assinada está bem abai-
xo da média dos assalariados do setor privado 
(82%) – as domésticas mensalistas eram 73,5% 
das trabalhadoras domésticas em 2009, e ape-
nas 59,3% delas tinham carteira assinada. Quan-
to às diaristas, que perfaziam o percentual res-
tante de 26,5% das trabalhadoras domésticas em 
2009, era “ainda menos frequente a prática do 
registro na carteira de trabalho ou de contribui-
ção ao INSS”. De qualquer modo, comparando-
-se aos dados do ano 2000, verifica-se, ao lado 
da diminuição da participação das mensalistas 
e do crescimento das diaristas no mercado de 
trabalho (variações respectivas de menos e mais 
12%), o aumento da formalização do contrato de 
trabalho.

Os rendimentos de trabalhadores por posi-
ção na ocupação são informados pela PED-DF, 
mostrando, em 2009, valores médios de R$ 1.080 
para os assalariados do setor privado, com gran-
de diferença entre os que possuem carteira assi-
nada (R$ 1.123) e os que não a têm (R$ 854). As 
variações em relação a 2008 são, respectivamen-
te, de 3,3%, 2,9% e 3%. Esses valores contrastam 
fortemente com a média dos rendimentos dos 
assalariados do setor público, que chega a R$ 
4.566 em 2009, mostrando também a segunda 

maior variação em relação a 2008, entre todas as 
posições (5,8%), variação essa que perdeu para 
a dos rendimentos dos empregados domésticos 
(8% entre 2008 e 2009), cuja média foi a menor 
entre todas as posições (R$ 524). Finalmente, os 
empregadores tiveram rendimentos médios de 
R$ 3.927 em 2009, e os autônomos, de R$ 910; 
as taxas de variação dos rendimentos entre 2008 
e 2009 também são muito distintas, com cresci-
mento de 3,6% para os empregadores e queda 
de 0,7% para os autônomos.  

Nas regiões administrativas de 
abrangência do Plano de Preservação

Cabe aqui examinar a posição na ocupação 
em cada uma das regiões administrativas de 
abrangência do Plano, também com dados da 
PDAD, das 853.660 pessoas que estavam em-
pregadas quando da pesquisa, em 2004, (con-
forme tabela 11.4).

O agregado das quatro RA mostra-se seme-
lhante ao DF como um todo, no que se refere à 
participação dos empregados do setor privado, 
com carteira de trabalho assinada. Quanto à par-
ticipação dos empregados sem carteira assina-
da, o agregado mostra valor bem menor, suge-
rindo que a precariedade do trabalho seja menos 
grave na região mais central; acredita-se que os 
percentuais relativamente altos em Brasília e na 
Candangolândia possam estar associados à inci-
dência de trabalhadores em serviços domésticos.

O setor público, como já foi visto, é mais sig-
nificativo nas quatro RA do que no DF como um 
todo – as diferenças entre as RA seguem a mes-
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ma ordem observada na Tabela 2, verificando-
-se também que os percentuais, aqui, são todos 
menores, o que pode indicar que uma pequena 
parte dos trabalhadores que declararam realizar 
atividades na administração pública são, na ver-
dade, trabalhadores terceirizados. 

Quanto aos autônomos, o percentual é bas-
tante menor nas RA em relação ao DF, com exce-
ção da Candangolândia, onde essa diferença é 
menos significativa – o que reforça a hipótese de 
maior presença de prestadores de serviços.

Quanto à diferença significativa de “outras 
posições”, verificada no Sudoeste/Octogonal em 
relação às demais regiões administrativas, nota-
-se que é devida à maior presença de emprega-
dores.

unidade territorial

% setor privado

% com 
carteira

assinada

% sem 
carteira 

assinada

%
setor 

público
% 

autônomos 

% 
outras 

posições17

DF 43,99% 12,16% 18,82% 19,56% 5,48%

RA I - Brasília 45,01% 8,37% 28,39% 10,74% 7,49%

RA XI - Cruzeiro 42,53% 5,97% 32,43% 10,38% 8,68%

RA XIX - Candangolândia 45,47% 8,26% 22,12% 17,10% 7,05%

RA XXII - Sudoeste/Octogonal 30,78% 2,25% 44,08% 11,72% 11,16%

RA I, XI, XIX, XXII 42,38% 7,06% 31,23% 11,10% 8,23%

Tabela 11.4. Frequências relativas da 
população residente, com 10 anos ou mais, 
por posição na ocupação, em regiões 
administrativas selecionadas e no DF.

Fonte: elaboração própria com dados da 
PDAD.

17. Inclui as seguintes categorias da PDAD: empre-
gado temporário, empregador, estagiário, cargo co-
missionado, programas de emprego e trabalhador 
não remunerado
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11.3.  Emprego e Renda

No Distrito Federal

Serão examinados os dados sobre empre-
go e desemprego ao final de 2009, conforme a 
Pesquisa de Emprego e Desemprego no Distrito 
Federal (PED-DF) do mês de dezembro passado. 
Tais informações serão comparadas àquelas sis-
tematizadas pelo Documento Técnico do PDOT 
(SEDUMA, 2007), que teve como referência a 
PED-DF do mês de julho de 2006 e, se for o caso, 
à primeira PED-DF realizada, que tem como refe-
rência o mês de dezembro de 1992.

De uma população em idade ativa (PIA) de 
2.134.000 pessoas, a PED-DF de dezembro de 
2009 estimou população economicamente ativa 
(PEA) de 1.390.000 pessoas, o que corresponde 
a 65,14% da PIA. Estavam ocupados no momen-
to da pesquisa 1.188.000 trabalhadores, o que 
corresponde a 85,47% da PEA – a taxa de de-
semprego total, equivalente a 14,53% da PED-DF, 
diminui em relação ao mês anterior e mostra o 
seu menor nível em 14 anos – para comparação, 
em julho de 2006, de uma PEA de 1.246.200 pes-
soas, estavam empregados 1.021.500 trabalha-
dores (81,97%), resultando em uma taxa de de-
semprego total de 18,03%. Portanto, nos últimos 
três anos e meio verifica-se uma redução de cer-
ca de 20% do desemprego no DF.

Quanto às tendências verificadas durante 
2009, a PED-DF com os resultados do ano in-
forma que, no período, “o nível de ocupação no 
DF cresceu 3,7%, desempenho inferior ao veri-

ficado em 2008, quando a ocupação se expan-
diu em 6,1%. Apesar disso, o número de postos 
de trabalho criados no ano passado (41 mil), foi 
superior ao incremento da População Economi-
camente Ativa (37 mil), resultando na saída de 4 
mil pessoas do contingente de desempregados”. 
Já PED-DF de dezembro de 2009 informa que “o 
tempo de procura por um trabalho, estimado em 
62 semanas em dezembro de 2008, passou para 
55 semanas no mesmo mês de 2009.”

A taxa de desemprego pode ser desdobrada 
em desemprego aberto (pessoas que nos últimos 
30 dias procuraram trabalho de maneira efetiva 
e não exerceram nenhum trabalho nos últimos 
sete dias), oculto pelo trabalho precário (pessoas 
com atividade irregular remunerada ou não remu-
nerada, e que procuraram efetivamente trabalho 
nos 30 dias antes da entrevista ou nos últimos 
12 meses) e oculto pelo desalento (pessoas sem 
trabalho, que deixaram de procurar uma ocupa-
ção nos últimos 30 dias por encontrarem dificul-
dades no mercado, mas que tentaram conseguir 
uma atividade nos últimos 12 meses). A PED-DF 
de dezembro de 2009 apresenta taxas de 9,7% 
para o desemprego aberto, 2,6% para o desem-
prego oculto pelo trabalho precário, e 2,2%, pelo 
desalento – em julho de 2006, as taxas eram to-
das maiores, respectivamente, de 10,4%, 4,4% e 
3,2%.

Conforme o gênero, mantém-se o predomí-
nio de homens no mercado de trabalho em de-
zembro de 2009, formando a PEA masculina um 
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contingente de 70,2% da PIA, ao passo que a 
PEA feminina é de 60,7% da PIA. Comparando-se 
com os dados de julho de 2006, respectivamen-
te 72,6% e 60,3%, nota-se que há decréscimo 
para os homens e pequeno crescimento para as 
mulheres. Mais importante aqui é tomar os da-
dos pesquisados desde a realização da primeira 
PED-DF em 1992, sendo então possível constatar 
que a tendência de longo prazo é de estabilidade 
da participação dos homens e acréscimo signifi-
cativo da participação das mulheres18. Quanto ao 
desemprego, em dezembro de 2009 este atingia 
11,9% dos homens, contra 17,2% das mulheres. 
Em que pese a desigualdade, observa-se que o 
desemprego caiu para ambos os sexos – a com-
paração com julho de 2006 mostra taxas de de-
semprego por sexo de 15,5% e 20,6%, respecti-
vamente.

Outro atributo pessoal é a posição na família, 
verificando-se que em dezembro de 2009 a taxa 
de desemprego dos(as) chefes de família era de 
5,8%, enquanto a taxa de desemprego dos de-
mais membros da família era de 20,7%. Também 
aqui, comparando-se com julho de 2006, verifica-
-se a queda do desemprego, pois as taxas res-
pectivas eram de 8,7% e 24,3%.

O desemprego também pode ser examinado 
entre os diversos grupos de idade, mostrando-se 

as taxas de desemprego inversamente proporcio-
nais à idade: em dezembro de 2009, o grupo de 
10 a 17 anos tinha taxa de 65,5%, o grupo de 18 
a 24 anos, 25,5%, o grupo de 25 a 39 anos (que 
tem a maioria dos ocupados), 11,9%, e o grupo 
de 40 anos e mais (o segundo grupo por número 
de ocupados), 6,1%. Comparando-se com as ta-
xas calculadas em julho de 2006 (58,4%, 30,9%, 
15% e 8%, respectivamente), nota-se que a que-
da do desemprego ocorreu em todos os grupos 
de idade, com exceção do grupo de 10 a 17 
anos, no qual aumentou. Mas se a referência for 
dezembro de 1992, nota-se que a situação após 
17 anos teve pequeníssimas alterações nos gru-
pos de idade a partir de 18 anos, e um acréscimo 
notável na taxa de desemprego no grupo de 10 a 
17 anos (37,8% em dezembro de 1992)19.

Quanto à escolaridade versus emprego no 
Distrito Federal, o Documento Técnico do PDOT 
informa que, pelos dados do Censo Demográfico 
de 1991, “43,7% da população economicamen-
te ativa contava com o ensino médio ou curso 
superior completo; em 2000, esse número havia 
aumentado para 56%. Ao mesmo tempo, a quan-
tidade de empregos exigindo essa formação 
também cresceu de 38,9% para 47,2%” (SEDU-
MA, 2007). 

A taxa de desemprego mostrava-se bastante 

Analfabe-
tos

1º grau in-
completo

1º grau 
completo

2º grau in-
completo

2º grau 
completo

3º grau in-
completo

3º grau 
completo Total

ocupados 17.000 230.200 102.600 76.400 331.800 67.000 196.500 1.021.500

desempregados 2.500 60.200 27.500 32.300 75.100 14.100 13.000 224.700

taxa de desemprego 12,82% 20,73% 21,14% 29,71% 18,46% 17,39% 6,21% 18,03%

Tabela 11.5. População economicamente 
ativa do Distrito Federal conforme 
escolaridade, ocupada e desempregada.

Fonte: elaboração própria com dados da 
PED-DF de julho de 2006.

18. Os dados da PED-DF relativos a dezembro de 
1992 mostram que a participação da PEA sobre a 
PIA masculina era de 72,2%, enquanto a mesma 
taxa para as mulheres era de apenas 51,2%.

19. Juntamente com a dificuldade de obter o primeiro 
emprego, há que se levar em conta a diminuição do 
trabalho infantil e o aumento da frequência escolar 
havidos nesse período.
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Nas regiões administrativas de 
abrangência do Plano de Preservação

diferenciada conforme a escolaridade, segundo a 
PED-DF de julho de 2006 (ver tabela 11.5).

Constata-se que a taxa de desemprego atin-
gia o valor máximo entre as pessoas com 2º grau 
incompleto, havendo um patamar com valores 
bastante próximos para 1º grau e 2º grau comple-
to, todos acima da média, e 3º grau incompleto, 
pouco abaixo da média. O valor mais baixo era 
mostrado pelas pessoas com 3º grau completo 
e, ainda bem abaixo da média, pelos analfabetos.

Quanto à renda dos trabalhadores (ver tabe-
la 11.6), os valores médios dos rendimentos em 
2009 foram de R$ 1.866 para os ocupados e de 
R$ 2.140 para os assalariados, mostrando varia-
ções positivas em relação a 2008 de 3,8% e 3,5%, 
respectivamente. Mas é necessário examinar os 
dados a seguir, que apresentam a estrutura de 
rendimentos entre ocupados e assalariados no 
Distrito Federal.

Constata-se que todos os grupos de rendi-
mentos de assalariados ganham mais do que 

os grupos de ocupados, mostrando estruturas 
de rendimentos desiguais, quase que na mesma 
medida. Há que se reconhecer, contudo, as varia-
ções positivas entre 2008 e 2009, especialmente 
nos grupos de mais baixa renda. 

Conforme a mesma PED-DF, “em 2009, a 
massa de rendimentos reais dos ocupados cres-
ceu pelo sexto ano consecutivo (9,3%), em de-
corrência da ampliação do rendimento médio real 
e do nível ocupacional. A massa salarial, por seu 
turno, aumentou 10,8%, também como resultado 
do crescimento do nível de emprego e do salário 
médio real.”

período

Ocupados Assalariados

10% 
mais 

pobres 
ganham 

até

25% 
mais 

pobres 
ganham 

até

50% 
ganham 

até

25% 
mais 
ricos 

ganham 
acima 

de

10% 
mais 
ricos 

ganham 
acima 

de

10% 
mais 

pobres 
ganham 

até

25% 
mais 

pobres 
ganham 

até

50% 
ganham 

até

25% 
mais 
ricos 

ganham 
acima 

de

10% 
mais 
ricos 

ganham 
acima 

de

2008 413 500 832 2.098 4.342 438 545 950 2.634 5.188

2009 429 513 818 2.035 4.623 473 578 992 2.584 5.087

Variação 
2009/2008 (%) 3,9 2,6 -1,7 -3,0 6,5 8,0 6,1 4,4 -1,9 -1,9

Tabela 11.6. Rendimento real anual em R$ 
por grupo de rendimentos dos ocupados 
e dos assalariados no trabalho principal, 
Distrito Federal.

Fonte: elaboração PED-DF com resultados-
do ano de 2009 (exceto).

Uma primeira abordagem do emprego e do 
desemprego nas regiões administrativas do DF 
é possibilitada pela PED-DF, ao reunir as RA em 
grupos de renda, da mais alta para a mais baixa:
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•	 Grupo 1: inclui a RA I (e, ainda que as 
notas metodológicas da PED-DF não o especifi-
quem, infere-se que inclua a RA XXII);

•	 Grupo 2: inclui a RA XI e a RA XIX;

•	 Grupo 3: as RA mais periféricas do DF.

Em dezembro de 2009, o Grupo 1 apresen-
tava taxa de desemprego de 8,2%, contra 13,3% 
do Grupo 2 e 16,9% do Grupo 3. Em compara-
ção com a situação observada em julho de 2006, 
quando as taxas de desemprego eram, respecti-
vamente, de 9,6%, 17% e 21,2%, e com a primeira 
PED-DF, referente a dezembro de 1992, quando 
as taxas eram de 8,5%, 14,9% e 20,3%, fica claro 
que a renda apresenta correlação negativa com 
o desemprego –  mas também importa dizer que 
as taxas vêm caindo mais nas RA que têm mais 
famílias com renda mais baixa.

Os dados apresentados acima serão con-
frontados àqueles obtidos pela PDAD, realizada 
em 200420: inicialmente, há que notar que a taxa 
de desemprego calculada pela PDAD para o Dis-

unidade territorial

% 
empregados 

(sobre a PEA)

% 
desempregados 

(sobre a PEA)

% sem 
ocupação remunerada 

(sobre a PIA)

DF 82,73% 17,27% 41,32%

RA I - Brasília 92,93% 7,07% 39,16%

RA XI - Cruzeiro 88,88% 11,12% 38,51%

RA XIX - Candangolândia 82,14% 17,86% 38,33%

RA XXII - Sudoeste/Octogonal 96,09% 3,91% 35,88%

RA I, XI, XIX, XXII 92,42% 7,58% 38,54%

Tabela 11.7. Frequências relativas de 
pessoas com 10 anos ou mais empregadas, 
desempregadas e sem ocupação 
remunerada no Distrito Federal e em regiões 
administrativas selecionadas.

Fonte: elaboração própria com dados da 
PDAD.

trito Federal foi de 17,27%, enquanto a PED-DF 
daquele ano mostrou taxa de desemprego total 
de 19,3% para o DF, e de 10%, 16,7% e 24,3% 
para os grupos 1, 2 e 3, respectivamente. Pela 
possível diversidade metodológica, não caberá 
comparar uma pesquisa à outra, mas sim utilizar 
a PDAD pelo seu detalhamento do desempre-
go observado em cada região administrativa de 
abrangência do Plano de Preservação, conforme 
está a seguir na tabela 11.7.

Assim, o agregado das quatro RA mostrava 
taxa de desemprego abaixo da metade daque-
la do DF como um todo. Mas as variações inter-
nas ao agregado eram notáveis, e sobressaem 
as variações entre regiões administrativas que, 
na metodologia da PED-DF, são reunidas em um 
mesmo grupo, caso das RA I e XXII (com taxas 
respectivas de 7,07% e 3,91%) e das RA XI e XIX 
(taxas de 11,12% e 17,86%, esta última a única 
acima da média do DF).

A análise da renda domiciliar em cada re-
gião administrativa de abrangência do Plano de 

20. A pesquisa de campo da PDAD foi realizada de 
julho a outubro de 2004; os dados da PED-DF de 
2004 têm como referência o mês de dezembro da-
quele ano.
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unidade territorial
Renda domiciliar média em

salários mínimos
Taxa de desemprego 

(sobre a PEA)

RA I - Brasília 19,3 7,07%

RA XI - Cruzeiro 12,1 11,12%

RA XIX - Candangolândia 8,3 17,86%

RA XXII - Sudoeste/Octogonal 24,1 3,91%

Tabela 11.8. Renda domiciliar média e taxas 
de desemprego total, no Distrito Federal e 
em regiões administrativas selecionadas.

Fonte: elaboração própria com dados da 
PDAD 2004.

Preservação está apresentada em seção à par-
te. Basta reproduzir aqui os dados sobre a renda 
média domiciliar e confrontá-los às taxas de de-
semprego (ver tabela 11.8).

Como é possível observar, é evidente a exis-
tência de correlação negativa entre a renda e o 
desemprego nas quatro regiões administrativas 
estudadas.
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11.4.  Turismo

Das atividades do setor terciário, “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” (SEDUMA, 2007). Da partici-
pação no PIB (2004) do Distrito Federal, o turis-
mo contribuía com 1,39%21 e os dados obtidos 
do setor hoteleiro apontavam para a predomi-
nância do turismo de negócios, como motivo de 
viagem, com percentual de 48,26% em março de 
200822, com tendência de  permanência de dois 
dias, com concentração de visitantes de 40% re-
lativa a São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro, 
mostrando-se “incipiente na recepção de estran-
geiros” (Brasiliatur, 2008).

Sobre as atividades econômicas caracteriza-
das como turísticas (ACT), em 2004, participavam 
com 2,91%23 no PIB local e sobre estas, pesqui-
sa realizada referente ao coeficiente de atendi-
mento a turistas24 apresenta valores mais altos 
nas atividades de agências de viagens (82,63%), 
alojamento (59,20%) e transporte (52,82%); as 
atividades que têm coeficientes intermediários 
são o aluguel de transportes, com 31,58%, e as 
atividades auxiliares de transporte, com 19,05%; 
em comparação, os coeficientes com os valores 
mais baixos são os das atividades de cultura e 
lazer, e de alimentação, com 15,88% e 12,08%, 
respectivamente.

Quanto à infra-estrutura de equipamentos 
para atender às demandas do turismo, a Síntese 
de Informações Socioeconômicas lista:

 “460 pontos para eventos de todos os tipos e 
dimensões.	No	centro	da	cidade,	está	o	Cen-
tro	de	Convenções	Ulysses	Guimarães,	com	
54 mil metros quadrados distribuídos em três 
alas e capacidade para 9,4 mil pessoas. [...] A 
hospedagem no Distrito Federal compreende 
diversos níveis de organização e atendimen-
to. Esse serviço inclui hotéis, motéis, pensões 
e camping. O Distrito Federal conta com 52 
meios de hospedaria, 433 guias de turismo 
cadastrados, 327 agências de turismo (inclui 
agências de viagem e turismo), 67 transpor-
tadoras turísticas, 69 organizadoras de even-
tos, segundo dados da Embratur (ano 2005) 
e com mais de 7 mil bares e 3,5 mil restauran-
tes - números que a posicionam em terceiro 
lugar	no	ranking	de	pólos	gastronômicos	do	
País.”	(CODEPLAN,	2008)

Dos equipamentos de lazer e culturais mais 
visitados pelos turistas de lazer e de negócios, 
em comum, vale destacar a Catedral, a Torre de 
Televisão, a Praça dos Três Poderes, os shopping 
centers, o Palácio do Planalto e o Palácio da Alvo-
rada entre os seis primeiros de quatorze equipa-
mentos listados (Brasiliatur, 2008).25

21. “Relações econômicas derivadas da Matriz In-
sumo-Produto Turística do DF – 2004” (Brasiliatur, 
2008)

22. Outros motivos elencados e seus percentuais 
para março de 2008 foram: lazer, com 4,89%, con-
venção, com 16,99% e outro, com 29,85%. Fontes: 
ABIH e SIHTUR. (Brasiliatur, 2008).

23. “Relações econômicas derivadas da Matriz In-
sumo-Produto Turística do DF – 2004” (Brasiliatur, 
2008)

24. Fonte: IPEA (Brasiliatur, 2008).
25. A ordem de preferência difere nos quatro dos seis 

itens apontados, mas a Catedral e a Praça dos Três 
Poderes aparecem em primeiro e terceiros lugares, 
respectivamente, para os dois tipos de turistas.
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11.5.  Terceiro Setor

O exame das atividades do terceiro setor é 
possibilitado pelo estudo realizado pelo IBGE e 
pelo IPEA sobre as Fundações Privadas e Asso-
ciações sem Fins Lucrativos no Brasil – FASFIL26, 
do qual extraem-se dados relativos à distribuição, 
campo de atuação, emprego e renda27 e situação 
destas no Distrito Federal, em relação ao Brasil e 
à região Centro-Oeste, dentre outros.

Sobre a conceituação das FASFIL utilizada 
neste estudo adotaram-se como referência a me-
todologia Handbook on Non-Profit Institutions in 
the System of National Accounts28 e cinco crité-
rios29, a partir dos quais consideraram-se as or-
ganizações registradas no CEMPRE30 como En-
tidades sem Fins Lucrativos, correspondentes 

a três figuras jurídicas do Código Civil: associa-
ções, fundações e organizações religiosas.

Tomando-se os dados referentes a 2005, o 
Distrito Federal contava com 4.552 FASFIL, que 
empregavam 47.494 pessoas (assalariados). Em 
relação ao Brasil, o Distrito Federal contribuía com 
1,3% de FASFIL e 2,8% de pessoal ocupado; e, 
em relação ao Centro-Oeste, o Distrito Federal 
entrava com 21% de FASFIL e 38,19% do pesso-
al ocupado. A variação de FASFIL no período de 
2002 a 2005 no Distrito Federal mostrou cresci-
mento de 20% – de 3.794 para 4.552 unidades –, 
mas ficou um pouco abaixo da variação nacional, 
22,6% (IBGE / IPEA, 2008).

Classificação das entidades
sem fim lucrativo

Número de 
unidades

Pessoal ocupado 
(assalariado)

Pessoal ocupado 
por unidade

Habitação 8 15 1,87

Saúde 56 4.255 75,98

Cultura e recreação 465 2.618 5,63

Educação e pesquisa 446 17.328 38,85

Assistência social 447 12.355 27,63

Religião 1.359 3.199 2,35

Associações patronais e profissionais 606 2.746 4,53

Meio ambiente e proteção animal 48 381 7,94

Desenvolvimento e defesa de direitos 554 1.725 3,11

Outras instituições privadas sem fins lucrativos 563 2.872 5,10

Tabela 11.9. Classificação das unidades 
de FASFIL, número de unidades, pessoal 
assalariado por setor e número médio de 
pessoas ocupadas por unidade no DF.

Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Cadas-
tro Central de Empresas 2005 (IBGE / IPEA, 
2008); elaboração própria do número médio 
de pessoas ocupadas por unidade.

26. “O estudo foi realizado em parceria com a Associa-
ção Brasileira de Organizações Não Governamen-
tais - ABONG e o Grupo de Institutos, Fundações 
e Empresas – GIFE. [...] A análise sobre as Funda-
ções Privadas e Associações Sem Fins Lucrativos 
no Brasil identificou as mudanças ocorridas neste 
segmento, no período 2002-2005. [...] [O estudo] 
traz informações atualizadas para o ano 2005 so-
bre o universo associativo e fundacional brasileiro, 
quantas são, onde se localizam, quando foram cria-
das, o que fazem, quantas pessoas empregam e 
quanto remuneram” (IBGE / IPEA, 2008).

27. Emprego e renda no terceiro setor serão tratados 
adiante.

28. Manual sobre as Instituições sem Fins Lucrativos 
no Sistema de Contas Nacionais, elaborado pela 
Divisão de Estatísticas das Nações Unidas, em con-
junto com a Universidade Johns Hopkins, em 2002.

29. “(i) privadas, não integrantes, portanto, do apare-
lho de Estado; (ii) sem fins lucrativos, isto é, orga-
nizações que não distribuem eventuais excedentes 
entre os proprietários ou diretores e que não pos-
suem como razão primeira de existência a geração 
de lucros – podendo até gerá-los, desde que aplica-
dos nas atividades-fins; (iii) institucionalizadas, isto 
é, legalmente constituídas; (iv) auto-administradas 
ou capazes de gerenciar suas próprias atividades; 
(v) voluntárias, na medida em que podem ser cons-
tituídas livremente por qualquer grupo de pessoas, 
isto é, a atividade de associação ou de fundação 
da entidade é livremente decidida pelos sócios ou 
fundadores” (IBGE / IPEA, 2008).

30. Organizações registradas sob código de natureza 
jurídica 3 no Cadastro Central de Empresas – CEM-
PRE. 
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A tabela anterior (ver tabela 11.9) apresenta 
a classificação, o número de unidades e o porte 
das FASFIL no Distrito Federal, segundo o mes-
mo estudo.

Observando-se a classificação das FASFIL e 
o seu número de unidades no Distrito Federal, em 
2005 o setor com maior presença era o de reli-
gião, que tinha 1.359 unidades (29,86 % das uni-
dades locais), o que representa mais de três ve-
zes o número de unidades do setor de educação 
e pesquisa (446 unidades, e 9,77% das unidades 
do DF); porém o setor de educação e pesquisa 
era o que mais empregava, com 17.328 pesso-
as ocupadas, o que corresponde a 36,48% do 
pessoal assalariado do DF, contra apenas 3.199 
pessoas (6,73%) do setor religião. Outros seto-
res que têm grande potencial de gerar empregos, 
por unidade, são saúde (média de 75,98 pessoas 
por unidade) e assistência social, com média de 
27,63 pessoas ocupadas em cada uma das 447 
unidades existentes no DF, o que contrasta com 
o baixo número de empregos por unidade dos 
setores de habitação, cultura e recreação, reli-
gião, associações patronais e profissionais, meio 
ambiente e proteção animal e desenvolvimento e 
defesa de direitos, todos com menos de oito em-
pregados por unidade.

Finalizando, pode-se conceber um “núcleo” 
de setores de serviços que têm maior emprega-
bilidade, composto pela saúde, educação e pes-
quisa, e assistência social, cuja soma de unida-
des compreende cerca de 21% das existentes no 
DF, e cuja soma de empregos equivale a aproxi-
madamente 71,5% do pessoal ocupado em FAS-
FIL no DF.

11.5.1.  Setores econômicos nas regiões 
administrativas de abrangência do Plano de 
Preservação

As regiões administrativas de interesse 
do Plano de Preservação – Brasília, Cruzeiro, 
Candangolândia e Sudoeste/Octogonal – não 
possuem área rural, o que leva à ausência de 
produção agropecuária nessas localidades (CO-
DEPLAN, 2007).

Quanto ao setor secundário, é relevante pro-
ceder a um exame da construção civil, segmento 
da indústria que é muito mais importante que a 
indústria de transformação no agregado das qua-
tro regiões administrativas de interesse. Para tan-
to, foram elaborados os gráficos a seguir, a partir 
de dados referentes a áreas licenciadas (alvarás 
de construção) para uso residencial e não-resi-
dencial no período de 2001 a 2009.31

Os dados demonstram que, para a área li-
cenciada de edificações de uso residencial, 
Brasília ainda mostrava em 2001 uma diferença 
muito acentuada em relação às demais regiões, 
sendo ultrapassada em 2002 pelo Cruzeiro. Em 
2003, com a criação da região administrativa Su-
doeste/Octogonal, evidencia-se que a concentra-
ção da atividade de construção dava-se, isto sim, 
no Sudoeste, , tendência que ficou ainda mais 
clara em 2004, com a queda de áreas licencia-
das no Cruzeiro, . Daí para a frente, e ainda que 
Brasília volte a ultrapassar o Sudoeste de 2005 a 
2007, a tendência geral é de queda da atividade 
de construção residencial nessas duas regiões 
administrativas32, ao mesmo tempo em que a in-
dústria da construção busca outros sítios de pro-
dução33. O Cruzeiro, por sua vez, passou a mos-

31. Dados de 2001 e 2002 apresentados na Tabela 
14238, em (www.siedf.codeplan.gov.br, acesso em 
março de 2010; dados de 2003 a 2007 constam no 
Anuário Estatístico do Distrito Federal (CODEPLAN, 
2008b), exceto: 

- Cruzeiro: dados de 2005 a 2008 obtidos diretamente 
com a Administração Regional; não há dados para 
2009;

- Candangolândia: dados de 2008 e 2009 obtidos dire-
tamente com a Administração Regional;

- Sudoeste/Octogonal: dados de 2003 a 2009 obtidos 
diretamente com a Administração Regional. Notar 
que dados de 2001 e 2002 estão acumulados com 
os do Cruzeiro.

32. A análise é prejudicada por não terem sido obtidos 
dados mais atualizados (2008 e 2009) da Adminis-
tração Regional de Brasília.

33. Entre as RA que mostram tendência crescente 
e ultrapassam Brasília e Sudoeste/Octogonal no 
período 2005-2007, destacam-se Águas Claras, 
Samambaia, Taguatinga, Guará e Gama. Águas 
Claras concentra cerca de 48% da área licenciada 
residencial do Distrito Federal, nesse período; para 
comparação, Brasília teve aproximadamente 30% 
das áreas licenciadas em 2001.
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Gráfico 11.1. Área licenciada de alvarás de 
construção residencial em cada ano, em 
regiões administrativas selecionadas.

Fonte: Administrações Regionais

Gráfico 11.2. Área licenciada de alvarás de 
construção não-residencial em cada ano, 
em regiões administrativas selecionadas.

Fonte: Administrações Regionais
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trar média de licenciamentos inferior a 5.000m2 
por ano, no período 2005-2008, o que indica que 
esta RA aproxima-se da estagnação da atividade. 
A Candangolândia, que vinha mostrando valores 
abaixo de todas as demais RA, esboça uma ten-
dência crescente e chega a ultrapassar Brasília 
e Sudoeste/Octogonal em 2007 – sua média de 
áreas residenciais licenciadas, pouco acima de 
10.000m2 por ano, no período 2005-2008, supera 
ligeiramente a do Sudoeste/Octogonal. Deve-se 
considerar que a oferta de áreas na expansão 
do Sudoeste (SQSW 500)34 e, especialmente, no 
Setor Noroeste deverá determinar reversão, nos 
próximos anos, da tendência de queda acima re-
latada. Quanto ao Cruzeiro e à Candangolândia, 
cuja disponibilidade de áreas livres é muito limita-
da, algum acréscimo de área residencial somen-
te poderá dar-se pelo aumento da intensidade de 
ocupação dos lotes residenciais, podendo-se es-
perar para os próximos anos a continuidade das 
médias de licenciamento observadas em período 
recente

Já para as áreas licenciadas não-residenciais, 
no período de 2001 a 2007, Brasília manteve-se 
muito acima das demais regiões administrati-
vas. Na verdade, isto reflete a escolha de Brasília 
como receptáculo preferencial de atividades não-
-residenciais no Distrito Federal, compatível com 
sua condição de centro metropolitano e capital 
do País – a propósito, tomando-se a média des-
se período , constata-se que Brasília concentrou 
pouco mais de 44% da área não-residencial licen-
ciada no DF como um todo. As demais regiões 
tiveram contribuição muito pouco significativa, se 
comparadas a Brasília. As áreas não-residenciais 
licenciadas no Cruzeiro, no período 2005-2008,  

são pouco maiores que o quantitativo médio 
das áreas residenciais licenciadas nessa região 
administrativa, o que pode indicar alguma inten-
sificação de atividades de comércio e serviços. 
Na Candangolândia, o licenciamento de áreas 
residenciais é mais representativo, observando-
-se, contudo, um crescimento notável dos licen-
ciamentos não-residenciais, com área média de 
quase 13.000m2 por ano, em 2008 e 2009. En-
quanto isso, o Sudoeste/Octogonal assume um 
ritmo de implantação relativamente constante de 
atividades não-residenciais, com média de área 
licenciada pouco acima de 40.000m2 por ano, de 
2003 a 2009, comportamento que é compatível 
com o crescimento de sua população residente.

Por fim, relativamente aos estabelecimentos 
do setor terciário, obtém-se a soma de contribuin-
tes de ICMS, ISS e ICMS/ISS segundo a natureza 
jurídica35, relativa ao ano de 2005, para as quatro 
regiões administrativas de interesse do Plano de 
Preservação (CODEPLAN, 2007), conforme está 
a seguir:

•	 Brasília: 22.758 contribuintes;

•	 Cruzeiro: 900 contribuintes;

•	 Candangolândia: 457 contribuintes;

•	 Sudoeste/Octogonal: 2.445 contribuintes.

Também aqui constata-se que Brasília apre-
senta diferença acentuada em relação às demais, 
concentrando mais de 85% dos contribuintes do 
setor terciário, no agregado das quatro regiões  
administrativas.

34. “Planejada para abrigar 22 edifícios nos mesmos 
moldes do Plano Piloto: seis pavimentos com pilotis 
livre; a projeção populacional é de 4 mil habitantes 
quando a quadra estiver totalmente ocupada”, con-
forme assessoria de comunicação SEDUMA (site 
acessado em 13 de março de 2010).

35. Fonte: Secretaria de Estado de Planejamento, Co-
ordenação e Parcerias do Distrito Federal – Anuário 
Estatístico do Distrito Federal 2006; ICMS/ISS ape-
nas para pessoa jurídica.
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11.5.2.  O desenvolvimento econômico e 
o planejamento territorial 

A Lei Complementar nº 803, de 25 de abril de 
2009, aprova a revisão do Plano Diretor de Orde-
namento Territorial, dispondo sobre sua adequa-
ção às diretrizes e instrumentos da Lei Federal 
nº 10.257, de 10 de julho de 2001 – Estatuto da 
Cidade, incorporando as políticas e diretrizes am-
bientais e setoriais do Distrito Federal.36

Dos princípios do PDOT, destacam-se “pro-
moção da sustentabilidade do território, a partir 
da convergência das dimensões social, econômi-
ca e ambiental, com reconhecimento do direito 
de todos à cidade sustentável; distribuição justa 
e equilibrada das oportunidades de emprego e 
renda no Distrito Federal; visão sistêmica e inte-
grada do processo de desenvolvimento urbano e 
rural, considerando as dimensões social, econô-
mica, ambiental, cultural e espacial”.37

Dos objetivos do PDOT, citam-se:

•	 “ampliação	das	oportunidades	de	 tra-
balho, equilibrando-se sua localização em 
relação à distribuição da população urbana e 
rural no território do Distrito Federal; 
•	 otimização	e	priorização	da	ocupação	
urbana em áreas com infra-estrutura implan-
tada e em vazios urbanos das áreas consoli-
dadas, respeitada a capacidade de suporte 
socioeconômica e ambiental do território; 
•	 integração	 da	 política	 de	 ordenamen-
to territorial com as demais políticas setoriais 
que tenham reflexo no processo de planeja-
mento e gestão do território do Distrito Fede-
ral e dos municípios limítrofes; 
•	 promoção	do	desenvolvimento	de	no-

vas centralidades no território do Distrito Fe-
deral; 
•	 promoção	do	desenvolvimento	 territo-
rial e econômico do Distrito Federal, articula-
do ao desenvolvimento metropolitano e regio-
nal”. 38

O Capítulo V, Das Diretrizes Setoriais para o 
Território, trata, a partir do Art. 33, trata de dire-
trizes para o desenvolvimento econômico. Den-
tre outras, destaca-se a delimitação das “Áreas 
Econômicas para promoção do desenvolvimento 
e implementação da política de desenvolvimento 
econômico do Distrito Federal”.39   O Art. 34 trata 
da definição das Áreas Econômicas e sua abran-
gência: “As Áreas Econômicas são áreas onde 
será incentivada a instalação de atividades gera-
doras de trabalho e renda por meio de programas 
governamentais de desenvolvimento econômico, 
com o objetivo de oferta de empregos, de quali-
ficação urbana, de articulação institucional e de 
formação de parcerias público-privadas.

Deste mesmo artigo extraem-se as seguintes 
informações:

•	 “As Áreas Econômicas englobam as Áreas 
de Desenvolvimento Econômico, os pólos de de-
senvolvimento econômico, os pólos tecnológicos 
e outras áreas instituídas por programas gover-
namentais de desenvolvimento, sendo classifica-
das de acordo com o seu nível de consolidação. 

•	 As Áreas Econômicas consolidadas [...] 
correspondem às áreas que apresentam infra-es-
trutura urbana implantada, devendo ser adotadas 
ações objetivando o melhor aproveitamento das 
condições locacionais, edilícias e de acessibilida-
de disponíveis. 

36. LC 803, de 25 de abril de 2009: Artigo 1º.
37. LC 803, de 25 de abril de 2009, Artigo 7º, incisos 

V, VI, VII
38. Idem, Art. 8º, incisos V, IX, X, XII e XIII
39. Idem, Art. 33, inciso I.
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•	 As Áreas Econômicas não consolidadas 
[...] correspondem às áreas parcialmente implan-
tadas e que apresentam deficiências quanto a 
infra-estrutura urbana, comércio e serviços, de-
vendo ser adotadas ações que possibilitem sua 
consolidação. 

•	 As Áreas Econômicas a serem implanta-
das [...] correspondem às áreas já definidas para 
instalação de atividades econômicas por meio de 
programas setoriais de desenvolvimento, deven-
do ser adotadas ações que possibilitem o seu de-
senvolvimento e implementação”.40

Conforme o Art. 35, dentre as ações a serem 
implementadas nas Áreas Econômicas, desta-
cam-se a urbanização e qualificação dos “espa-
ços públicos por meio da reestruturação, com-
plementação ou implantação da infra-estrutura 
urbana, dos equipamentos públicos e do sistema 
de transporte público coletivo; possibilitar a im-
plementação do uso misto e a revisão das ativi-
dades, de modo a melhorar a escala de aprovei-
tamento da infra-estrutura instalada e a relação 
entre oferta de empregos e moradia; incentivar a 
renovação de edificações e promover a integra-
ção urbanística das Áreas Econômicas aos nú-
cleos urbanos e rurais”.41

O Anexo IV, Das Áreas Econômicas, é inte-
grante do PDOT, e apresenta mapa e tabelas das 
Áreas Econômicas Consolidadas, Áreas Econô-
micas Não Consolidadas e Áreas Econômicas a 
Implantar,42  com as seguintes ocorrências nas 
quatro regiões administrativas de abrangência do 
Plano de Preservação43: 

contram-se a AE 16, referente às Quadras de Ofi-
cinas da Candangolândia – QOF; e a AE 17, refe-
rente às Quadras Mistas do Sudoeste – QMSW;

•	 não há incidência nas quatro RA de Áreas 
Econômicas Não Consolidadas;

•	 das Áreas Econômicas a Implantar, en-
contra-se apenas a AE 45, em Brasília, referente 
ao Pólo de Ciência, Tecnologia e Saúde do Distri-
to Federal.

•	 das Áreas Econômicas Consolidadas, en-

Cabe lembrar que, dentre as Estratégias de 
Ordenamento Territorial que o Plano Diretor pro-
põe, a Estratégia de Dinamização de Espaços 
Urbanos aponta áreas em que sua adoção deva 
ser prioritária, nas quais inclui-se o “Pólo Capital 
Digital, que compreende o Parque Tecnológico 
Capital Digital, na Região Administrativa do Plano 
Piloto”.44  

40. Idem, Art. 34, parágrafos 1º, 2º, 3º e 4º.
41. LC 803, de 25 de abril de 2009, Art. 35 incisos I, 

II e V.
42. Idem, Art. 6º.
43. Idem, Anexo IV: Mapa 6 e Tabelas 6A, 6B e 6C.
44.  Idem, Art. 109, inciso VI.




