Distrito Federal - Principais Características
O ESTADO
Área - Km² (2015)

2.914.830,00

Capital do Estado

Brasília

População da capital - mil habitantes (jul-2016)

2.977.216
2.977.216

População Total - mil habitantes (jul-2016)
Participação na população brasileira - %

1,439

Número de Municípios (2015)
População economicamente ativa (2010)
Taxa de desemprego (jul-ago-set/2016)
Exportações - milhões FOB (2015)

1
Homens: 733.005

Mulheres: 669.343
12,0%
$287,55

Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) (2010)

0,824

PIB
PIB - R$ milhões - a preços correntes (2010-2014)

171.202

Participação no PIB brasileiro - % (2010-2014)

3,4

Agropecuária - participação no PIB do Estado a preços correntes (2010-2014)

0,4%

Indústria - participação no PIB do Estado a preços correntes (2010-2014)

6,6%

Serviços - participação no PIB do Estado a preços correntes (2010-2014)

93,0%

Indicadores de Infraestrutura
Capacidade instalada de geração de energia elétrica - MW (2015)

53

Rodovias pavimentadas (2015)¹

908,0

Rodovias não-pavimentadas (2015)¹

498,3

Indicadores educacionais²
Número de escolas técnicas
Número de instituições de ensino superior
Número de cursos de graduação
Setor industrial³
Número de trabalhadores da indústria (2015)
Participação na força de trabalho industrial do Brasil - % (2015)
Salário industrial médio (2015)
Salário industrial médio - comparação com a média nacional - % (2015)

100
72
1.557
92.553
0,9
2.881,37
117,9

Estabelecimentos industriais por porte³
Micro empresa - até 09 empregados - % (2015)

81,6

Pequena empresa - de 10 a 49 empregados - % (2015)

14,8

Média empresa - de 50 a 249 empregados - % (2015)

3,0

Grande empresa - 250 ou mais empregados - % (2015)

0,6

Empresas industriais³
Número de estabelecimentos industriais (2015)
Participação no número de estabelecimentos industriais do Brasil - % (2015)

7.586
1,3

As informações aqui contidas foram reunidas com o intuito de promover uma visão geral dos
Estados brasileiros aos potenciais investidores. A RENAI coletou e consolidou as informações
encaminhadas pelos Estados, mas não se responsabiliza pela exatidão do conteúdo.

Guia de Investimentos nos Estados Brasileiros
Distrito Federal
O Distrito Federal foi concebido para abrigar a cidade de Brasília, Capital do
País e sede administrativa do Governo Federal. As oportunidades vislumbradas desde
a sua construção atraiu para a região brasileiros de todos os cantos da Nação. Assim,
a Capital Federal se tornou a cidade de autoridades dos poderes executivo, legislativo
e judiciário; servidores públicos; gestores; empreendedores; empresários de todos os
segmentos econômicos; e todos aqueles que enxergaram a possibilidade de realizar o
sonho de uma vida melhor.
Todavia, aos 56 anos, Brasília esgotou a vocação originalmente concebida. A
cidade atingiu 2,8 milhões de habitantes e, em breve, a microrregião constituir-se-á
no terceiro grande centro urbano do país, ficando atrás apenas de São Paulo e Rio de
Janeiro. Com a maior renda per capita do País, e importadora de 92% dos produtos
industrializados que consome, Brasília está inserida na Região Integrada de
Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno (RIDE) e se apresenta como grande
oportunidade para atração de novos investimentos.
Panorama da economia local1
O Distrito Federal é a oitava economia do País. Em 20132, seu Produto
Interno Bruto (PIB) foi da ordem de R$ 175,4 bilhões em valores correntes, que
corresponde à variação real anual de 3,8%.
O PIB per capita do DF é o maior do Brasil, e foi calculado em R$ 62,8 mil,
sendo 2,4 vezes o PIB per capta nacional e 1,6 vezes o de São Paulo, o segundo
maior.
Dentre os itens que compõem o PIB-DF, o setor de serviços representou
93,3% de toda a atividade econômica. Neste setor, as atividades de administração,
educação, saúde, pesquisa e desenvolvimento públicas,defesa e seguridade social
respondem por 44,4% do PIB. Tal percentual revela a dimensão do Setor Público na
economia local.
No setor industrial, cuja participação alcança 6,5% do PIB, a atividade da
construção civil destaca-se com 4,2% do total.
Indicadores sociais3
Segundo o IBGE, a população do Distrito Federal, em 2014, correspondia a
2,8 milhões de habitantes. A expectativa de vida no DF, de 73,8 anos para os homens
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e 81,0 anos para as mulheres, vem crescendo ano a ano e superando a idade média do
indicador nacional de 71,6 (homens) e 78,8 (mulheres).
Da mesma forma, o Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) do DF,
correspondente a 0,8238, superou o indicador nacional que é de 0,7269.
Por outro lado, Brasília apresenta maior desigualdade social, se comparada à
média nacional. Enquanto o coeficiente de GINI4 do DF é 0,57776, a média Brasil
corresponde a 0,5179.
Segundo a Pesquisa Distrital por Amostra De Domicílios - Distrito Federal 2013, a proporção da população por raça/cor é de 49,57% Parda/Mulata, 45,02%
Branca, 5,17% Preta, 0,24% outras.
Território
O Distrito Federal está localizado na Região Centro-Oeste do Brasil e ocupa
uma área de 5,8 mil Km2. Em seu território está a Capital Federal do País, que sedia
os três poderes da República (Executivo, Legislativo e Judiciário). A cidade está
organizada em 30 Regiões Administrativas.
Aspectos geoclimáticos
Em termos geográficos, o Distrito Federal está localizado no Planalto Central
do Brasil, cujo relevo se caracteriza por planalto de topografias suaves.
A vegetação é predominantemente de cerrado, caracterizada por árvores de
galhos e caules grossos e retorcidos.
Os principais rios do território, Maranhão, Preto, São Bartolomeu e
Descoberto, são afluentes de três dos maiores rios brasileiros (Tocantins, São
Francisco e Paraná).
Na região predomina o clima tropical, com estação chuvosa e quente entre os
meses de outubro e março e estação fria e seca de abril a setembro.. A temperatura
média é de 21°, com variações que vão de 13° a 27°.
Mercado
Apesar de o DF ter a maior renda per capita do País, a economia gira,
predominantemente, no setor de serviços. Por essa razão, o DF importa 92% dos
produtos industrializados que consome.
Tal característica faz do DF um mercado atraente para implantação de
indústrias que orientem seus processos produtivos para o controle de impactos
ambientais e priorizem investimentos sustentáveis.

Setores com maior potencialidade para atrair capital estrangeiro
Pelas características administrativas da Capital Federal, o setor de serviços
apresenta forte predominância na matriz econômica do DF (93,3% do PIB).
Apesar disso, há ainda, nesse setor, segmentos que revelam potencial e
aderência à natureza do DF.
Como exemplo, destacam-se os segmentos:
Entretenimento, Financeiro, Logístico, da Saúde e do Turismo.
A localização geográfica estratégica do DF possibilita, também, adequação
para se tornar um grande hub logístico, não só no alcance regional e nacional, mas
4
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internacional. Sob a ótica do investidor, no DF, esse segmento oferece elevada
atratividade, pela existência de mercado consumidor robusto, bem como pela
centralidade geográfica, que permite a distribuição dos produtos para outras unidades
da Federação.
Com relação ao segmento de entretenimento, a situação privilegiada do
Distrito Federal, em relação às demais unidades da Federação, merece destaque.
Brasília tem potencial para ser o grande polo de entretenimento brasileiro,
pelas condições que lhe são dadas, como:
•
Localizada no centro do país – hub para diversas opções de turismo;
•
Capital da República - Sede dos três poderes e de grandes eventos
nacionais e internacionais;
•
Sede das representações diplomáticas.
O conceito de polo de entretenimento traz a oportunidade para instalação de
parques temáticos internacionais e outlets; ampliação da rede hoteleira e
gastronômica; atração de eventos nacionais e internacionais.
A instalação de parques temáticos internacionais vem ao encontro da oferta
de mão de obra qualificada disponível em Brasília. De acordo com o Instituto de
Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA), a população do DF tem escolaridade superior
à nacional, considerando a média de anos de estudo. Além disso, possui o maior
número de mestres e doutores per capita.
No setor industrial, o DF oferece grandes oportunidades para investidores,
tendo em vista que, atualmente, importa 92% dos produtos industrializados que
consome.
Outro fator importante a ser levado em consideração é a presença do poder
decisório do Governo Federal, considerado grande comprador de determinados
segmentos da indústria.
Nesse sentido, são considerados estratégicos, para atração de investimentos
no Distrito Federal, os seguintes segmentos do setor industrial:
Alimentos – a instalação de plantas industriais de processamento de
alimentos oferece oportunidades aos investidores, tendo em vista: o alto consumo,
aliado ao potencial de substituição de importação; a centralidade logística, com
possibilidade de exportação de produtos; e a proximidade de regiões produtoras de
insumos para indústria alimentícia.
Automotivo – o DF tem interesse especial na implantação de indústria
automotiva, notadamente, para produção de veículos que se utilizam de energia
alternativa.
Calçados, Têxtil e Confecções - O Distrito Federal, em conjunto com os
demais municípios da Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal e
Entorno (RIDE), oferece, além do potencial de consumo e das facilidades logísticas,
mão de obra qualificada, insumos e condições especiais para o adensamento das
cadeias produtivas destes segmentos.
Saúde – as atividades que compõem o complexo da Saúde se caracterizam
pelo desenvolvimento de produtos de alta complexidade e valor agregado. Nesse
sentido, em relação à mão de obra qualificada, a Capital Federal possui uma
significativa vantagem competitiva, comparativamente aos demais estados da

Federação, uma vez que está posicionada em primeiro lugar no ranking nacional, em
relação ao percentual de pós-graduados (Mestres e Doutores), com formação
abrangente e qualificada, dado o tipo de interação e interdisciplinaridade que o
complexo exige para o desenvolvimento de inovações de base tecnológica. Além
disso, as decisões relativas ao poder de compra do estado são tomadas pelos órgãos
governamentais sediados no DF.
Construção Civil – o DF apresenta ambiente de investimentos atrativo para
este segmento, em função da robustez de seu mercado consumidor, com demanda
estável, alta renda e acesso a crédito e financiamento.
Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos – o mercado consumidor em
expansão, no segmento de HPPC, revela potencial e oportunidades para atração de
investimentos voltados à manufatura de tais produtos no DF.
Móveis – a indústria moveleira no DF apresenta boas perspectivas para
atração de investimentos, em função do potencial do mercado consumidor interno e
do alto poder aquisitivo da população.
Náutica – Brasília é um dos maiores centros náuticos do Brasil. Possui mais
de 15 estruturas de apoio náutico; tem a quarta maior frota de veleiros e a quinta
maior frota de lanchas do país. O Lago Paranoá é utilizado para as diversas práticas
de esportes náuticos. O segmento é grande consumidor de matéria prima, tais como:
vidro, alumínio fino, madeira, carbono; e é reconhecidamente um forte gerador de
divisas internacionais, inovação tecnológica e preservação do meio ambiente.
Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) - a atração de indústrias
de TIC se traduz em oportunidades para investidores do setor, que pretendem se
instalar no DF, pois apresenta perspectivas positivas para o segmento, haja vista a
implantação do Parque Tecnológico Capital Digital.

