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Apresentação
O Conselho de Desenvolvimento Econômico, Sustentável e Estratégico do Distrito Federal - CODESE-DF, uma iniciativa da sociedade civil organizada, formada
por membros voluntários, gestores públicos e privados, representantes de entidades, associações, sindicatos, acadêmicos, técnicos, movimentos sociais, empresários, servidores públicos, profissionais das mais diversas áreas de atuação,
tem como seu objetivo central discutir, formular e acompanhar a execução de
políticas de desenvolvimento econômico, sustentável e estratégico do Distrito
Federal, em busca de melhoria da qualidade de vida de sua população, a curto,
médio e longo prazos.
Desde a sua criação, em 2017, o CODESE-DF se dedicou à elaboração de um
plano estratégico de desenvolvimento que foi apresentado aos candidatos a
governador nas eleições do ano seguinte, no Distrito Federal, e que reunia as
principais demandas, ações e metas de desenvolvimento pretendidas pela população até o ano de 2030 – em sintonia com os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis da ONU –, com o objetivo de que aqueles candidatos
firmassem um compromisso de executar este autêntico Plano de Estado elaborado com base nos mais profundos anseios da nossa gente.
E como resultado, em análise realizada em 2022, de um total de 334 ações de
curto prazo propostas pelo CODESE-DF naquele documento, denominado à
época – O DF QUE A GENTE QUER –, o GDF já realizou ou está executando 273
ações (cerca de 82%) do proposto pelo conselho.
Nesta nova versão do documento, uma atualização do plano original apresentado no pleito eleitoral de 2018, o CODESE-DF amplia a visão de futuro da proposta até o ano de 2040, com base não só nos indicadores econômicos, sociais
e ambientais oficiais, mas, principalmente, nas mais legitimas expectativas de
desenvolvimento da sociedade.
Com o apoio técnico de uma empresa de consultoria especializada na elaboração de planos estratégicos de outras grandes cidades e estados do país, este
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novo documento apresenta uma lista das principais diretrizes estratégicas para
alcançar um futuro melhor e tão desejado pela população, balizadas por ações
estruturantes que contribuirão diretamente para a sua construção.
Este legítimo Plano de Estado, que almejamos seja seguido pelos próximos
governos do Distrito Federal, traz ações de curto prazo com foco em questões
pontuais e prementes, ao mesmo tempo que incorpora uma visão de futuro
mais ampla e um conjunto de metas para aferir, ao longo do tempo, se o esforço
realizado pela implementação das políticas, programas e ações propostas estará
gerando os resultados desejados.
Agradeço o esforço e a abnegação de mais de uma centena de membros das
câmaras técnicas e da diretoria do CODESE-DF na elaboração deste documento,
sem os quais nada seria possível, assim como a colaboração e o apoio dos mantenedores e patrocinadores e a indispensável parceria com os poderes Executivo
e Legislativo locais.
Também registro aqui, um agradecimento especial ao meio acadêmico, bem
como às associações, federações, sindicatos, entidades representativas dos mais
diversos setores pelas participações, apoios e contribuições ao trabalho do CODESE-DF, desde a sua fundação.
Que o conteúdo deste belo e esperançoso trabalho coletivo possa dar frutos, apesar das dificuldades que certamente se colocarão no caminho entre os nossos
dias atuais e o Distrito Federal em que a gente quer viver em 2040.

Leonardo Oliveira de Ávila
Presidente do CODESE-DF
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Introdução
Este documento tem dois objetivos complementares: o primeiro objetivo é
o de apresentar aos candidatos ao governo do Distrito Federal nas eleições de
2022 um conjunto de propostas de ações que possam ser incorporadas não
somente nos planos de governo durante a campanha, mas que se tornem políticas públicas efetivas implementadas durante o próximo mandato.
O segundo objetivo é o de apresentar não somente aos candidatos, mas a toda
a sociedade, uma visão de mais longo prazo, portanto mais estratégica, de como
uma parcela importante da sociedade brasiliense quer ver o Distrito Federal em
2040, indicando a necessidade de que se estabeleçam políticas públicas duradouras, evitando a descontinuidade e em benefício de toda a população.
Tanto a visão de futuro quanto as diretrizes estratégicas e ações contidas no
documento estão em linha com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável
(ODS) da ONU e essa relação é explicitada ao longo do documento.

A importância da gestão pública
O documento deixa deliberadamente de fora algumas propostas que dizem
respeito à gestão pública, por entender que cabe ao próprio poder público definir como fazer a melhor gestão possível dos recursos financeiros e de pessoal
disponíveis.
Isso não significa, porém, que os cidadãos não devam acompanhar e cobrar as
ações e resultados esperados do governo. Por exemplo, todos entendem como
desejável a busca por uma maior participação do cidadão nas decisões públicas que o afetam direta ou indiretamente, assim como exige-se um rigoroso
e contínuo combate à corrupção. Todos compreendem o importante papel do
governo no estímulo ao desenvolvimento, na forma de incentivos e desincentivos adequados, expressos em uma legislação tributária mais justa e simplificada, de acordo com a realidade concreta dos cidadãos e das empresas.
Ao mesmo tempo, é senso comum o fato de que o governo, sozinho, não é
capaz de satisfazer todas as expectativas da população, e que por isso cresce a
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importância e o desejo por parte da sociedade de uma participação cada vez
maior da iniciativa privada como complementar à ação da gestão pública, por
meio de parcerias público-privadas.
Da mesma forma, todo cidadão demanda sempre mais transparência dos governos, para que fique bem claro como seu dinheiro está sendo utilizado e para
que fins, preferencialmente auxiliado pela prática regular de avaliação das
políticas públicas. Também, se espera que o governo faça as reformas administrativas necessárias e continue investindo na formação e qualificação dos
servidores públicos, para que os serviços sejam prestados na quantidade e
com a qualidade que a população merece.

Colaboração e participação de muitos
Um documento como este não é fruto de uma mente isolada, mas do trabalho
de muita gente: lideranças e representantes de entidades, associações, sindicatos, professores e pesquisadores universitários, gestores públicos e privados,
servidores públicos, empresários, consultores, comunicadores, personalidades
reconhecidas em sua área de atuação, membros de movimentos sociais e/ou
populares, arquitetos, urbanistas, engenheiros, e profissionais das mais diversas
áreas que se identificaram com o nosso propósito. Todos doaram voluntariamente o que possuem de mais valioso: seu tempo, seu conhecimento e experiência, além da esperança unânime de deixar para a geração seguinte um mundo melhor do que aquele que encontraram.
Foram centenas de horas de diálogo, reuniões de trabalho, fóruns, trabalhos em
grupo, pesquisas de opinião, levantamento de indicadores e busca de melhores práticas, com mobilização de todos os membros, diretores e mantenedores
do CODESE-DF em um processo sistemático de construção de consenso. O trabalho, em grande parte conduzido por uma consultoria especializada, contou
com a parceria do Sebrae do Distrito Federal, está disponível no site do CODESE-DF (www.codesedf.org.br) e pode ser resumido nas seguintes atividades:
• Uma pesquisa online realizada com os membros do CODESE a respeito da situação atual e perspectivas de futuro para o Distrito Federal;
• Um conjunto de entrevistas individuais em profundidade com lideranças públicas, empresariais e da sociedade civil organizada para
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coletar e consolidar convergências e divergências relacionadas tanto
à situação atual quanto ao futuro do Distrito Federal;
• Um diagnóstico do Distrito Federal que analisou mais de uma centena de indicadores socioeconômicos nas áreas da saúde, educação,
segurança pública, economia, trabalho e renda, sustentabilidade,
mobilidade e outras, sempre comparando o Distrito Federal com ele
mesmo na última década e com outras unidades federativas e algumas cidades selecionadas (especialmente Goiânia e Belo Horizonte,
pela proximidade e tamanho populacional);
• Um benchmarking com outras capitais federais de países populosos,
planejadas e que não fossem seu centro econômico, analisando os
planos de longo prazo dessas cidades e os elementos que pudessem
ser aproveitados e utilizados na elaboração do “DF que a Gente Quer
– Visão 2040”. Para isso, foram analisadas as cidades de Ottawa, capital do Canadá, Washington DC, capital dos Estados Unidos, e Canberra, capital da Austrália;
• Reuniões, oficinas de trabalho e fóruns com membros dos diversos
eixos e câmaras técnicas do CODESE-DF para a definição da visão de
futuro, diretrizes e ações estruturantes e de curto prazo.
O próprio CODESE-DF organizou uma série de ações complementares ao trabalho da consultoria no intuito de estimular a participação da população e legitimar as propostas contidas no documento:
• O Projeto Hackathon, um conjunto de quatro oficinas de trabalho
regionais realizadas com a população das Regiões Administrativas
(RAs), em fevereiro e março de 2022, seguindo a metodologia dos hackathons para identificar os tesouros de cada RA e as ações pensadas
para aproveitar cada tesouro1;
• Um evento aberto à toda a população, realizado em 26 de março
de 2022 no Museu Nacional da República com duração de um dia
____________________________________________________________________________________________________________
1. O relatório final do Projeto Hackathon está disponível no endereço www.codesedf.org.br.
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inteiro, em que os eixos estratégicos e câmaras técnicas puderam
apresentar à sociedade e debater suas propostas de visão de futuro
e ações estratégicas;
• Um concurso cultural para estimular a participação da população
do Distrito Federal com ideias que pudessem direcionar as propostas
técnicas dos seis eixos estratégicos do CODESE-DF do plano estratégico “O DF QUE A GENTE QUER – VISÃO 2040”. O concurso premiou,
no aniversário de Brasília (21 de abril de 2022), as dez melhores ideias
com R$ 1.000,00 (mil reais) cada2.

____________________________________________________________________________________________________________
2. As propostas vencedoras podem ser conferidas no site www.odfqueagentequer.org.br.
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A organização do documento
As propostas contidas neste documento estão organizadas conforme o modelo
conceitual representado pela figura a seguir:

Figura 1. Modelo conceitual do “DF que a Gente Quer – Visão 2040”.

Em primeiro lugar, o documento traz um resumo executivo contendo uma
visão sintética da visão de futuro síntese e por eixo estratégico, das diretrizes
estratégicas e das ações estruturantes, bem como um painel dos indicadores e
metas até 2040.
O primeiro capítulo apresenta em mais detalhes essa visão de futuro síntese
que a sociedade brasiliense quer para o Distrito Federal, precedida pelos principais ativos e gargalos estratégicos identificados nas etapas de construção do
Plano, bem como as ideias chave que serviram para a elaboração da frase síntese, todas extraídas do intenso trabalho de interação com os membros do CODESE-DF e com a sociedade.
O segundo capítulo desdobra a visão de futuro síntese em seis eixos estratégicos, que representam os eixos em que o CODESE-DF se estrutura:
• Cidadania e Desenvolvimento Social;
• Desenvolvimento econômico;
• Sustentabilidade, Tecnologia e Inovação;
• Desenvolvimento Urbano;
• Turismo, Economia Criativa, Esporte e Cultura;
• Eixo Brasília-Goiânia e RIDE3.
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Para cada eixo, apresenta-se uma visão de futuro própria, as diretrizes estratégicas – as grandes linhas de atuação pelas quais devemos caminhar na direção da visão de futuro – e as ações estruturantes que contribuem diretamente
para tornar realidade a diretriz e, com isso, a visão de futuro mesma, tendo em
vista o horizonte de 2040.
O capítulo inclui ainda 40 indicadores e metas de impacto para os anos finais
de cada mandato público, que devem ser acompanhados regularmente para
aferir se estamos mais próximos ou mais distantes da visão de futuro. Para cada
eixo estratégico, as metas buscam quantificar o impacto na qualidade de vida
e no desenvolvimento da sociedade, conforme os diferentes aspectos incorporados em cada diretriz estratégica. Sempre que possível, foram selecionados
indicadores já existentes de fontes confiáveis, com medições regulares e comparáveis com outros estados e cidades.
A intenção é sinalizar de forma clara que é esperado que cada governante alcance as metas para cada mandato, a partir do que recebeu do governante anterior, e passe o bastão para o governante seguinte dar continuidade ao trabalho e fazer avançar um pouco mais o Distrito Federal na direção estabelecida.
A visão de futuro, as diretrizes e os indicadores e metas tendem a mudar pouco até 2040, pois representam a dimensão mais estratégica e, por isso mesmo,
devem permanecer como objetivos e estratégias de qualquer governante.
A execução de uma agenda de futuro (e, portanto, seu planejamento) é sempre
um trabalho em duas vertentes simultâneas: de um lado, as ações estruturantes representam as sementes que precisam ser plantadas hoje para colhermos
bons frutos amanhã; por outro lado, é preciso alcançar algumas vitórias rápidas
para resolver problemas urgentes e mobilizar as pessoas em torno de pequenas, mas significativas mudanças de curto prazo que entusiasmam e aumentam
a confiança no alcance da visão de futuro.

____________________________________________________________________________________________________________
3. A RIDE – Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal e do Entorno, criada pela Lei Complementar n.º 94, de 19 de
fevereiro de 1998 e regulamentada pelo Decreto n.º 7.469 de 04 de maio de 2011. Abrange 33 municípios de Goiás e de Minas, além
do Distrito Federal, e constituem uma área de planejamento e geração de políticas públicas comuns com o objetivo de propiciar o
desenvolvimento de sua população.
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Não se pode descuidar dos problemas e questões prementes que atualmente
impedem o desenvolvimento ou mesmo a possibilidade de construir o futuro.
Por isso, cada eixo estratégico conta também com um conjunto de ações de
curto prazo que procuram resolver lacunas atuais, melhorar de forma incremental uma situação ou condição, ou ainda evitar um desastre social, econômico ou ambiental. Apesar de normalmente beneficiarem uma parcela menor
da população, são capazes de gerar resultados em prazos mais curtos e exigem
relativamente menos esforços em termos de articulação, pessoas e recursos financeiros.
Muitas das ações estruturantes e de curto prazo estão interligadas e se complementam, e muitas delas influenciam outras diretrizes em um mesmo eixo
estratégico e, às vezes, até mesmo outros eixos estratégicos.
O terceiro capítulo é reservado às contribuições surgidas no âmbito do Projeto
Hackathon, uma iniciativa do CODESE-DF que realizou quatro oficinas de trabalho com duração de um dia em que, utilizando a metodologia dos hackathons,
participantes de cada Região Administrativa identificaram as principais oportunidades para cada região (os chamados “tesouros”) e definiram ações para aproveitá-las, em benefício da população. Apesar de não serem sugestões elaboradas pelos eixos e câmaras técnicas do CODESE-DF, entendemos que podem ser
um instrumento importante para a elaboração de políticas públicas de forma
regionalizada, considerando a diversidade interna do Distrito Federal. O tema
ganhou relevância quando se observou que todas as três capitais federais estudadas (Ottawa, Washington DC e Canberra) elaboram planos regionais de desenvolvimento em complemento ao plano de longo prazo para toda a capital.
Por fim, o anexo mostra em mais detalhes as etapas do trabalho e a metodologia utilizada para produzir este documento.
Temos a esperança de que a visão de futuro aqui apresentada seja compartilhada por todos os brasilienses em prol de uma melhor qualidade de vida e de mais
oportunidades para todos.
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1. Visão de futuro do Distrito Federal
para 2040
Visão de futuro é um sonho bom e inspirador, porém factível
no horizonte de tempo
Uma visão de futuro para o Distrito Federal que motive e inspire as pessoas
deve reunir certos elementos essenciais: por um lado, é uma adequada descrição da situação desejada em um determinado horizonte de tempo; por outro
lado, deve ser uma síntese das diferentes aspirações dos atores envolvidos
em sua elaboração. Além disso, deve representar uma conquista estratégica de
grande valor para todos os envolvidos e, no caso do Distrito Federal, para toda
a população, que precisa ser capaz de imaginar o futuro nas palavras escolhidas.
A concretização da visão de futuro é dependente de fatores externos ao Distrito Federal, que estão fora da possibilidade de controle, como a demografia, a
economia nacional e mundial, a política, crises sanitárias, questões climáticas,
o advento de novas tecnologias, entre muitos outros. Mas também depende
de fatores internos, tanto positivos quanto negativos, dentro de uma esfera de
maior controle. Chamamos os fatores positivos de ativos estratégicos, aquelas características encontradas no DF que o diferenciam ou que trazem alguma
vantagem; e denominamos de gargalos estratégicos aqueles aspectos negativos amplos e gerais que dificultam o desenvolvimento do DF e, consequentemente, o alcance da visão de futuro. Ambos são apresentados em mais detalhes
a seguir.

Ativos estratégicos
Os ativos estratégicos são aqueles diferenciais que devem ser estimulados e potencializados para se atingir a visão proposta. Pensando no horizonte de 2040,
foram identificados cinco principais ativos estratégicos para o Distrito Federal
que podem servir de alavancas para o desenvolvimento:
• Escolaridade dos adultos: o DF tem a maior escolaridade média
das Unidades da Federação (11,6 anos em média) e a maior taxa de
mestres e doutores do país (77 mestres e doutores por 100 mil habitantes), o que abre muitas oportunidades para trabalho qualificado,
empreendedorismo, desenvolvimento e inovação.
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• Natureza e áreas verdes: Sete em cada dez pessoas ouvidas nas etapas preliminares deste trabalho citaram a natureza e as áreas verdes
como um dos pontos que mais valorizam no Distrito Federal. A maior
parte do seu território (74%) é composta por áreas de preservação
ambiental (APA) e o brasiliense desfruta de 618 hectares de áreas verdes por 100 mil habitantes, mais de 5 vezes o valor de referência da
OMS de 120 hectares por 100 mil habitantes4.
• Patrimônio cultural da humanidade: a área central do DF é a maior
área tombada do mundo e o único bem contemporâneo considerado patrimônio cultural da humanidade5, um marco na história do
Brasil, do urbanismo e da arquitetura no mundo. É um ativo extraordinário – em que pese haver discordâncias sobre como utilizá-lo
– com enorme potencial de desenvolvimento, especialmente para o
turismo, mas também nas áreas da arquitetura, do design e das artes
em geral, além de ser um ponto que pode servir para resgatar e valorizar o sentimento de pertencimento e orgulho de ser brasiliense.
• Capital nacional: a presença dos três poderes federais, representações políticas, diplomáticas, institucionais e empresariais do Brasil e
do mundo irradia influência para todo o país, gera emprego e oportunidades de trabalho, garante renda estável para uma parte significativa da população que depende direta ou indiretamente do serviço
público e atrai pessoas do Brasil e de todo o mundo. Tudo isso dinamiza a cultura local e aumenta a diversidade, além de proporcionar
um acréscimo importante de orçamento público, proveniente do governo federal, aplicado à segurança, saúde e à educação. Todas as três
cidades analisadas como benchmarking (Ottawa, Washington DC e
Canberra) ressaltam muito o orgulho em serem capitais nacionais,
com desdobramentos concretos como a participação do governo federal no planejamento da capital.
• Posição geográfica: por estar em uma posição mais ou menos equidistante de todos os pontos do país, o DF tem uma vocação natural
para conectar o país inteiro, sejam pessoas, mercadorias, serviços e
conhecimento e transformar-se em polo logístico. O aeroporto, um
dos maiores e mais bem estruturados do país no transporte de passageiros e de cargas, e as muitas rodovias federais radiais que partem
____________________________________________________________________________________________________________
4. CODEPLAN, 2016.
5. Exemplos de patrimônios da humanidade incluem o Taj Mahal (Índia), o Grand Canyon (EUA), São Petersburgo (Rússia), Macchu
Picchu (Peru), a Grande Muralha da China, o Centro Histórico de Roma e a Acrópole de Atenas.
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do Distrito Federal são ativos muito importantes que refletem essa
vantagem comparativa.

Gargalos estratégicos
Gargalos estratégicos são os principais desafios que devem ser superados para
alcançar a visão proposta. Para se chegar à lista a seguir, foram analisados um
conjunto de indicadores situacionais do DF, assim como as opiniões coletadas
através do questionário online e das entrevistas qualitativas. Pensando no horizonte de 2040, os principais gargalos estratégicos para o Distrito Federal são:
• Desigualdade: DF ocupa hoje a 18ª posição dentre as 27 unidades da
federação em termos de desigualdade de renda, contrastando com o
maior PIB per capita do país. A desigualdade também se expressa em
termos sociais (de acesso a serviços de qualidade, como educação e
saúde), de mobilidade (muita gente mora longe de onde trabalha,
impondo longos e penosos deslocamentos), habitação (ainda há
muitas pessoas vivendo em moradias inadequadas ou em ocupações
irregulares e ilegais), e segurança pública (há grande diferença de incidência de crimes contra a vida e o patrimônio nas várias regiões administrativas), para citar apenas algumas áreas em que a desigualdade é grande. A desigualdade ocorre entre as Regiões Administrativas,
mas também com relação aos municípios da RIDE – Região Integrada
de Desenvolvimento do Distrito Federal e do Entorno.
• Dependência excessiva do setor público: a administração pública
representa cerca de 45% do PIB e 37% do emprego formal do Distrito
Federal e esses índices têm se mostrado estáveis na última década.
Apesar dessa influência ser comum às capitais nacionais em todo o
mundo, a importância desse setor na economia local é bem maior
do que as capitais analisadas (Ottawa, Washington DC e Canberra).
Somente a administração pública federal é responsável por 28% dos
empregos formais no Distrito Federal. A sociedade brasiliense entende que a matriz econômica deve ser mais equilibrada, com menor
dependência do poder público.
• Taxa de desemprego: o desemprego tem se mostrado alto e crescente nas últimas décadas, com taxas superiores à Minas Gerais e
Goiás e quase o triplo da taxa de Santa Catarina, a menor do país no

40 - O DF QUE A GENTE QUER | VISÃO 2022-2040

último trimestre de 2021. Em comparação com as demais unidades
da federação, o DF só possui índice melhor do que 11 delas.
• Mobilidade insatisfatória: 9 em cada 10 pessoas ouvidas nas etapas preparatórias deste trabalho consideram o sistema de transporte
como um ponto negativo do Distrito Federal, por favorecer exageradamente quem possui carro e pelo transporte público não atender
de forma satisfatória boa parte da população, que perde muito tempo para se deslocar com passagens de custo elevado e com baixa
integração entre os modais.
• Descontinuidade das políticas públicas: outra questão bastante
mencionada como um problema crônico é a descontinuidade gerada pela mudança dos gestores públicos a cada mandato e a falta
de disposição em planejar e executar políticas e projetos de Estado
(e não de governo), de longo prazo e que resolvam efetivamente (e
não pontualmente ou paliativamente) os problemas estruturais do
Distrito Federal.
• Ocupações irregulares/ilegais: unanimidade entre as lideranças públicas e privadas, as ocupações de áreas de propriedade alheia (públicas ou privadas) são um dos problemas mais recorrentes e persistentes no Distrito Federal, além da existência de núcleo urbano com
padrão urbanístico irregular e carência de serviços públicos essenciais. As ocupações deram origem a várias cidades e grandes núcleos
de forma bastante desordenada. Hoje, a conta vem em forma de custos muito maiores para a oferta e manutenção de serviços públicos,
além de dificultar ou mesmo impedir a melhoria da qualidade de vida
da população que não possui a posse legal de sua moradia.

Ideias chave para a visão de futuro
No processo de elaboração da visão de futuro, não bastou levantar os ativos e
gargalos estratégicos, mas também sondar a percepção das pessoas sobre o
futuro para que uma imagem desse futuro começasse a tomar forma. Por meio
de entrevistas individuais, pesquisas online e conversas estruturadas durante
as muitas reuniões e oficinas de trabalho com os membros do CODESE-DF, foi
possível identificar os elementos convergentes que, aos poucos, emergiu das
opiniões positivas e negativas dos participantes.

O DF QUE A GENTE QUER | VISÃO 2022-2040 - 41

VISÃO

DE

FUTURO

DO

DISTRITO

FEDERAL

A imagem que surgiu é composta de doze pontos principais que, no conjunto,
refletem em grandes linhas o Distrito Federal que se quer em 2040, conforme
mostrado na figura a seguir:

Figura 2. O futuro possível: Insights de pesquisas amostrais.

Algumas ideias já aparecem de forma clara: a preservação da natureza, o patrimônio histórico, a diminuição do custo de vida relativo, a menor dependência
do setor público, as diversas vocações econômicas, a questão da desigualdade
interna ao Distrito Federal e com os municípios do entorno, a melhoria dos serviços públicos essenciais, incluindo a mobilidade, além das ocupações irregulares. Tudo isso serviu de base para a elaboração da visão de futuro síntese para
o DF em 2040.

Visão de Futuro Síntese para o Distrito Federal em 2040
Na tentativa de elaborar uma frase curta e impactante, que pudesse sintetizar
tudo o que fora dito, ser lembrada facilmente, e ainda reter o sentido mais amplo das mudanças desejadas pelos brasilienses, foram selecionadas palavras-chave que, juntas, formam a visão de futuro síntese para o Distrito Federal no
horizonte de 2040:

Uma metrópole verde, integrada, criativa e próspera.
• Uma metrópole. Nascida de um sonho, e erguida em meio ao cerrado, no centro do Brasil, Brasília é uma metrópole singular, capital do
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Brasil e patrimônio cultural da humanidade. Uma metrópole única na
arquitetura modernista de seu centro, no seu desenho urbanístico,
com cidades múltiplas e de grande riqueza em suas singularidades.
Com uma população estimada em 3,6 milhões de habitantes em 2040 e impacto direto e indireto na vida de outros muitos milhões de pessoas, o Distrito
Federal é uma verdadeira metrópole de grandes extensões, centro dinâmico de
um grande fluxo de brasileiros e estrangeiros, em meio a uma mistura de sotaques e costumes regionais, curiosos por conhecer as suas singularidades e seu
estilo de vida que faz com que o brasiliense não troque o Distrito Federal por
nenhuma outra cidade no Brasil ou no mundo.
É desejo que o Distrito Federal consiga equacionar de forma adequada as questões típicas que afetam a população de uma metrópole, como o transporte, o
meio ambiente e os recursos naturais, a economia e o emprego, a saúde, a segurança e a moradia.
• Uma metrópole verde. Espera-se que o Distrito Federal em 2040 seja
um conjunto de núcleos urbanos cercados de uma vegetação extensa, nativa e cultivada, onde nascem algumas das principais bacias hidrográficas brasileiras, como a Araguaia-Tocantins e a do Paraná. O
verde deverá ser a cor predominante da metrópole, que não apenas
cerca suas cidades, como a penetra e a acompanha em suas ruas plenas de árvores e flores. Uma metrópole repleta de parques propícios
ao lazer e à admiração da natureza, onde se escutam os cantos de
centenas de pássaros, sob um céu de um esplendoroso azul, único no
mundo. O desejo é de que as matas ciliares e fontes de água estejam
preservadas e, sobretudo, o crescimento obedecerá a um ordenamento territorial planejado e moderno, que regula de maneira racional a ocupação e o uso do solo. Na mobilidade, o DF deverá adotar
práticas sustentáveis, com ampla oferta de modais coletivos menos
poluentes e de qualidade.
Para o enfrentamento de eventos climáticos críticos, a metrópole deverá adotar
um amplo conjunto de medidas, entre os quais um amplo programa de reflorestamento e contenção do fogo, um plano de conservação das águas e criação
de nova matriz energética, com ampliação das fontes renováveis eólica e solar.
Com tudo isso, o Distrito Federal se tornará referência mundial em questões
relacionadas ao meio ambiente.
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• Uma metrópole integrada. Os diversos núcleos urbanos que compõem o Distrito Federal deverão estar integrados por um amplo sistema multimodal de transporte que reúne metrô, BRT, VLT e amplas
ciclovias, em uma hierarquia clara com soluções em todas as escalas.
O transporte público deverá ser priorizado, assim como a mobilidade
ativa (o “não transporte”). As ocupações irregulares ou ilegais já não
serão um dos grandes problemas e o plano diretor induzirá a alocação da residência, do local de trabalho e do lazer próximos um do outro. Nas cidades, a mobilidade urbana será fluida, com sistemas inteligentes de sinalização e a circulação será tranquila, com uma menor
dependência de automóveis.
A metrópole estará também muito mais bem integrada com os municípios do
entorno, estimulando o seu desenvolvimento e a criação de emprego, o que repercutirá na redução das pressões sobre os serviços públicos do Distrito Federal
e na própria mobilidade urbana, graças às várias políticas públicas que, espera-se, serão desenvolvidas em estreita colaboração com os estados de Goiás e
Minas Gerais.
Finalmente, o Distrito Federal será igualmente integrado ao resto do país, por
meio de ferrovias e entrepostos comerciais, que acolhem produções industriais
e, sobretudo, de serviços inteligentes e avançados, em polos de desenvolvimento e núcleos de inovação pujantes e relevantes no cenário nacional e
internacional.
• Uma metrópole criativa. O desenvolvimento desta metrópole única será dinâmico, estimulado não somente pelo setor público, mas
cada vez mais pelo setor privado, incluindo os polos de desenvolvimento e núcleos de inovação. A escolaridade da população do DF
será alta, consolidada por uma educação de qualidade, universalização das creches e do ensino infantil, e bom desempenho no IDEB
na educação básica, além da expectativa de uma forte presença
dos institutos federais e escolas profissionais, que sustentarão o
desenvolvimento econômico com mão de obra qualificada e empreendedores talentosos e inteligentes.
A metrópole será criativa em áreas como o design, o audiovisual, na moda, no
turismo, na gastronomia e, sobretudo, na inovação produtiva. O patrimônio
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arquitetônico, urbanístico e histórico deverá ser recuperado e preservado e
integrará inúmeros roteiros que atrairão milhões de visitantes todos os anos.
As micro e pequenas empresas surgirão nos núcleos criativos que serão mantidos por parcerias público-privadas, apoiados pela rede de institutos federais, universidades e centros de pesquisa. Várias empresas estarão conectadas em cadeias produtivas mundiais.
O setor público deverá contribuir muito com a emergência e expansão dos
núcleos de criatividade produtiva com mudanças legislativas, ampliação do
acesso ao crédito e ao mercado mundial. E ganharemos com o desenvolvimento tecnológico, adotando o e-governo, em que os contribuintes e cidadãos acessarão os serviços de forma ágil e econômica.
• Uma metrópole próspera. A pujança econômica será baseada em
produção limpa, criativa, inovadora e moderna, produzindo mais
emprego e renda, graças ao empreendedorismo de sua população
e ao ambiente favorável aos negócios de qualquer porte, repercutindo na eliminação da extrema pobreza e na redução expressiva
da desigualdade.
Prosperidade significa riqueza, não apenas material, mas também espiritual.
Próspero é quem progride, tem fartura e é feliz. A metrópole da prosperidade
terá o melhor desenvolvimento humano do país e serviços de saúde de qualidade, da atenção primária à terciária em todos os momentos da vida da população, graças ao seu sistema de gestão, uma referência nacional. Aliás, a gestão
pública será referência em muitos setores, como na educação e na segurança.
Aqui a integração e os serviços de inteligência terão como foco a prevenção da
criminalidade e a agilidade na distribuição de justiça aos criminosos, e por isso,
os índices de criminalidade serão os mais baixos do país.
A pobreza extrema desaparecerá e a desigualdade social deixará de ser uma
marca negativa do Distrito Federal, não apenas pelo forte dinamismo econômico, mas também por um conjunto eficiente de políticas sociais, que irão do
assistencialismo à inclusão social produtiva, passando pelo provimento de moradia digna.
Isso tudo porque os diversos governantes e suas políticas públicas de Estado
colocarão as pessoas como prioridade e isso contribuirá muito para que o Distri-
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to Federal se torne mais humano e solidário, com muitas oportunidades e com
um povo mais feliz.
Enfim, desejamos que em 2040 o Distrito Federal seja UMA METRÓPOLE VERDE, INTEGRADA, CRIATIVA E PRÓSPERA, a síntese das principais aspirações
dos brasilienses, o futuro a ser buscado ao longo dos próximos 18 anos. A visão
representa o foco da atenção estratégica de entes públicos e privados, a grande
conquista a ser alcançada pela sociedade. Em 2040, será um fato notório que essas conquistas só terão sido possíveis por causa do compromisso da sociedade
civil, da iniciativa privada e do poder público em trabalharem juntos em busca
de soluções integradas que beneficiaram a todos.
Na sequência, a visão de futuro síntese será desdobrada em visões mais especificas de seis eixos estratégicos. Aliadas às metas propostas para torná-las realidade, formam uma imagem mais completa e compreensiva do futuro desejado.

2. Eixos estratégicos: visão de futuro,
diretrizes e ações
Na visão de futuro delineada para o Distrito Federal em 2040, é possível identificar os temas de maior interesse da sociedade nos quais o poder público deve
atuar. Este capítulo tem a intenção de especificar um pouco melhor o que fazer
em cada eixo estratégico, apresentando as principais escolhas estratégicas para
que o desenvolvimento seja sustentável. Como a visão do futuro será alcançada? Por quais meios? Em que investir? Onde concentrar os esforços para, enquanto se mantém os serviços públicos funcionando com qualidade, construir
as condições para que o futuro se torne real?
Essas opções estratégicas estão organizadas em três níveis diferentes: no primeiro nível, as 21 diretrizes estratégicas desdobram os principais temas presentes na visão de futuro de cada eixo estratégico em frases ao mesmo tempo
amplas e concisas, que representam as principais recomendações de caráter
estratégico do CODESE-DF para os candidatos ao governo. Muitas diretrizes são
capazes de contribuir simultaneamente para mais de uma visão de futuro em
diferentes eixos estratégicos.
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Em um segundo nível, estão as 62 ações estruturantes, sempre vinculadas a
uma diretriz estratégica. São iniciativas que contribuem para a construção do
Distrito Federal do futuro desejado, que criam serviços, processos, condições ou
um novo ambiente institucional. Provocam não somente uma melhoria incremental, mas uma mudança de patamar. Concentram-se em criar formas de atuação e em abrir novas oportunidades de desenvolvimento. Apesar de serem geralmente mais abrangentes em termos de impacto, beneficiando a maior parte
da população e não somente um segmento, tendem a gerar resultados mais no
longo prazo, para além de um mandato político e exigem grandes esforços em
termos de articulação, de pessoas e recursos financeiros.
De maneira complementar, em um terceiro nível estão as 148 ações de curto
prazo, que geram resultados em prazos mais curtos e exigem relativamente
menos esforços em termos de articulação, de pessoas e recursos financeiros.
Essas ações viabilizam a melhoria incremental necessária para manter o padrão
de serviços à população e as expectativas mais básicas com relação ao papel do
Estado, respondendo às demandas de curto prazo da sociedade. É importante
ressaltar que são ações que, se não forem realizadas, podem comprometer a
capacidade do Distrito Federal de construir o futuro pela ausência de uma base
mínima sobre a qual construir.
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Eixo Estratégico

Cidadania e Desenvolvimento Social
O eixo estratégico Cidadania e Desenvolvimento Social é composto por cinco
Câmaras Técnicas: Saúde, Educação, Segurança, Cidadania e Cultura de Paz e
Não Judicialização. No caso deste eixo, optou-se por juntar as ações de Cidadania e Cultura de Paz e Não Judicialização.
A seguir, são apresentadas a visão de futuro para o eixo estratégico, seguido das
diretrizes, ações estruturantes, ações de curto e médio prazo e metas finalísticas
de cada câmara técnica.

Visão de futuro
A visão de futuro para este eixo estratégico no horizonte de 2040 pode ser resumida na frase abaixo:

Um DF humanizado, inclusivo e capital da felicidade
Um Distrito Federal humanizado significa que as pessoas estão no centro das
preocupações e políticas, cada indivíduo é tratado como único e possuidor de
direitos e deveres, todos trabalhando, de forma solidária, para o bem comum.
Um Distrito Federal inclusivo não deixa ninguém às margens da sociedade,
permite oportunidades e acesso a serviços de qualidade, independentemente
de sua situação ou condição. Valoriza a participação e a diversidade, acolhendo
e praticando a solidariedade.
Um Distrito Federal que seja a capital da felicidade é aquele onde as pessoas
se sentem felizes em viver, trabalhar e criar seus filhos porque aqui encontram
oportunidades de desenvolvimento pessoal e profissional e de mobilidade social, menos desigualdade e acesso a serviços públicos de qualidade, permeados
por um sentimento de coletividade aflorado nas pessoas.
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Saúde
No tema da saúde, para contribuir com a construção da visão de futuro do eixo
estratégico de Cidadania e Desenvolvimento Social, a seguinte diretriz estratégica é sugerida:

Diretriz Estratégica

Melhorar a cobertura da atenção primária em todo o DF e alcançar excelência na gestão da saúde.
A Atenção Primária à Saúde (APS) é o primeiro nível de atenção em saúde e
onde está concentrada a maior parte da demanda por saúde da população brasileira. Abrange a promoção e a proteção da saúde, a prevenção de agravos, o
diagnóstico, tratamento e reabilitação. Uma atenção primária deficiente pode
sobrecarregar a atenção secundária e terciária com demandas que poderiam
ser resolvidas já na atenção primária.
Em fevereiro de 2022, a cobertura da atenção primária no Distrito Federal foi
de 55,2% da população e o DF passou a ocupar a 25ª posição no ranking das
Unidades Federativas. Apesar do expressivo aumento de 16,75 p.p. entre janeiro de 2021 e fevereiro de 2022, a cobertura ainda é mais baixa do que a média
dos municípios da RIDE, sem considerar o próprio DF. Comparando com outras
capitais, a cobertura é superior à Goiânia, mas menor do que em Belo Horizonte,
ocupando somente a 17ª posição entre as capitais.
O cumprimento dessa diretriz estratégica demanda a realização de um conjunto de ações estruturantes, apresentadas a seguir:
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• Ação Estruturante 1: Ampliar e reforçar as equipes multidisciplinares de saúde da família. O aumento da cobertura da atenção primária está diretamente ligado ao aumento do número de equipes da
estratégia de saúde da família, com uma equipe multidisciplinar em
quantidade e qualificação adequadas, inclusive de agentes comunitários, com a utilização da telemedicina para auxiliar no aumento da
cobertura e na produtividade das equipes, e ênfase na questão epidemiológica para gerar políticas, programas e ações de qualidade e
focadas nos principais problemas da população.
• Ação Estruturante 2: Garantir a estrutura e a qualidade na prevenção e no atendimento à saúde mental e a doenças crônicas
não transmissíveis. A atenção primária também é muito importante
para a prevenção de doenças crônicas não transmissíveis e no atendimento à saúde mental, especialmente no período pós-pandemia,
em que muitas pessoas adiaram consultas e exames de rotina e ainda
sofrem com crises de ansiedade, depressão e tantas outras questões
relacionadas à crise sanitária.
• Ação Estruturante 3: Criar um polo de telemedicina no Distrito
Federal. A telemedicina, especialmente durante a pandemia, tornou-se uma forma adicional de atendimento à saúde, oferecendo
possibilidades de realização de triagem, consultas, monitoramento
do paciente, orientação médica, compartilhamento de exames e elaboração de laudos, e até mesmo acompanhamento cirúrgico à distância, além do fornecimento de segunda opinião entre os próprios
médicos.
• Ação Estruturante 4: Ampliar e aprimorar o modelo de gestão público-privado na área da saúde. Existem boas experiências já em
curso no Distrito Federal, como o Hospital da Criança, que demonstram a possibilidade de redução de custos ao mesmo tempo em que
se aumenta a qualidade dos serviços prestados à população. Disseminar esse tipo de modelo, não somente para hospitais, mas potencialmente também para a atenção primária, pode fazer com que o DF
seja referência na saúde em âmbito nacional.
• Ação Estruturante 5: Consolidar e integrar sistemas de informações. O sistema de saúde e a população ganhariam enormemente se
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houvesse uma integração das informações sobre os pacientes, com
cadastros e prontuários eletrônicos universalizados, especialmente
na rede pública, mas também com a rede privada, mobilizando Unidades Básicas de Saúde, Unidades de Pronto Atendimento, hospitais
e outros órgãos do sistema.
• Ação Estruturante 6: Aprimorar a gestão dos insumos, da aquisição à logística de distribuição. A demanda da população por
serviços de saúde de qualidade só cresce, mas nem sempre é acompanhada por um ganho real de produtividade e eficiência por parte
do sistema de saúde. É imprescindível investir no aprimoramento da
gestão da saúde de forma geral, mas especialmente na gestão dos
insumos utilizados para o atendimento aos pacientes, desde equipamentos e materiais simples e descartáveis até aqueles de maior
complexidade. Uma gestão de insumos ineficiente coloca em risco a
saúde dos pacientes e dos profissionais envolvidos, resultando ainda
em desperdício, vencimento de materiais e perdas financeiras.

Ações de curto prazo
As seguintes ações demandam atuação imediata:
1. Garantir condições básicas de trabalho para profissionais da saúde
(EPI, ambiente seguro e saudável, programa de gerenciamento de
riscos nos estabelecimentos de saúde).
2. Garantir assiduidade e cumprimento da jornada dos profissionais de
saúde.
3. Lançar novos editais de credenciamento para contratação de serviços da rede privada (leitos de UTI, radioterapia, ressonância magnética, cirurgias oftalmológicas e ortopédicas, análises clínicas e anatomia citopatológica).
4. Avaliar um sistema e/ou modelo de gestão que permita melhorar logística de insumos e a infraestrutura da saúde.
5. Elaborar projeto-piloto de gestão de UPAs por bombeiros e médicos.
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Metas finalísticas
Para a saúde, foram selecionadas quatro metas finalísticas para 2040 que buscam quantificar o resultado último desejado, fruto da realização das ações estruturantes e das ações de curto prazo:
• Meta 1: Alcançar 100% de cobertura da atenção primária da população dependente do SUS.
No início de 2022, o Distrito Federal possuía uma cobertura de 78,5%,
um aumento de 16,75 pontos percentuais desde a introdução da
nova metodologia de cálculo pelo Ministério da Saúde, em 2020.
Mantendo esse crescimento, o DF poderá alcançar 100% de cobertura já em 2030.
Fonte: SISAB, CNES, e-Gestor AB, IBGE e ANS (2021-2022).

• Meta 2: Reduzir pela metade a taxa de mortalidade infantil
Em 2020, a taxa de mortalidade infantil no DF era de 9,8 óbitos a cada
mil nascidos vivos. Se mantiver o ritmo de redução da última década,
a taxa pode chegar a 5 óbitos infantis por mil nascidos vivos, uma
diminuição de 50% comparado com o valor atual.
Fonte: Com base no DataSUS (2010-2020).

• Meta 3: Nenhuma RA com taxa de mortalidade infantil acima de 6
Não basta que a mortalidade infantil diminua, na média, no Distrito Federal. É preciso garantir que cada Região Administrativa tenha
uma taxa máxima para diminuir a desigualdade entre as Ras. Com
isso, esta meta complementa a meta geral para todo o DF.
Fonte: Secretaria de Estado de Saúde - Subsecretaria de Vigilância à
Saúde – SVS (2019).
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• Meta 4: Reduzir em 50% a taxa de mortalidade prematura por
Doenças Crônicas Não Transmissíveis (DCNT)
Em 2020, as doenças cardiovasculares, câncer, diabetes e doenças
respiratórias crônicas foram responsáveis por uma taxa de 202 óbitos
a cada 100 mil pessoas de 30 a 69 anos de idade no Distrito Federal.
É possível diminuir pela metade se adotar a velocidade de redução
do Rio Grande do Sul, alcançando uma taxa de 101 óbitos por 100
mil pessoas.
Fonte: Com base no DataSUS (2010-2020).

Educação
No tema da educação, a seguinte diretriz estratégica é sugerida:

Diretriz Estratégica

Garantir o aprendizado adequado em todos os níveis da educação e universalizar o ensino infantil.
A qualidade da educação ofertada a uma população é extremamente estratégica para o desenvolvimento. Transforma vidas, diminui desigualdades e fortalece
a cidadania, além de contribuir para a economia de uma nação, uma vez que
mais educação possibilita maior produtividade, melhores empregos e aumento
da renda.
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O DF possui um nível elevado de capital humano, tendo a maior escolaridade
média das unidades da federação, mas em termos de percentual de crianças de
0 a 3 anos que frequentam a escola, está distante dos 50% previstos pelo Plano
Nacional da Educação (PNE) para o ano de 2024. Ademais, a pré-escola, que deveria ter sido universalizada em 2016, alcança 84% das crianças entre 4 e 5 anos.
Quanto à Educação Básica, apesar do crescimento no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB), o DF ainda está abaixo das metas estabelecida
pelo INEP – Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Anísio Teixeira para os
anos iniciais (6,6) e finais (5,6) do Ensino Fundamental, e também para o Ensino
Médio (5,2).
Para garantir o aprendizado adequado em todos os níveis da educação e universalizar o ensino infantil, foram selecionadas as seguintes ações estruturantes:
• Ação Estruturante 1: Elaborar currículo para a educação infantil e
fundamental seguindo evidências científicas atualizadas e parâmetros internacionais. Os indicadores externos de educação, especialmente os de qualidade do aprendizado do DF se beneficiariam de
um currículo estruturado através de evidências científicas atualizadas
e parâmetros internacionais, com conteúdo, competências e habilidades de leitura, escrita e matemática, e da atualização dos conteúdos e modernização dos métodos e materiais de ensino.
• Ação Estruturante 2: Monitorar a aprendizagem dos alunos do
ensino fundamental. O ciclo de aprendizado necessita de investimentos em todas as etapas de contato do estudante com o ensino.
Dessa forma, em complemento à ação estruturante 1, é necessário o
monitoramento contínuo da qualidade da aprendizagem dos alunos
utilizando avaliações diagnósticas e formativas que sigam estudos
internacionais, como PIRLS (sigla em inglês do Estudo Internacional
de Progresso em Leitura) e o TIMMS (sigla em inglês do Estudo Internacional de Tendências em Matemática e Ciências).
• Ação Estruturante 3: Implementar uma gestão focada em resultados voltados ao aprendizado, com estabelecimento de metas
negociadas e compartilhadas entre os profissionais de educação, por
escola, série e turma, mensuração e avaliação regular e sistemática
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dos resultados, sempre pensando no melhor resultado possível para
fazer avançar o aprendizado dos alunos.
• Ação Estruturante 4: Aumentar o número de vagas do ensino profissional de nível técnico, especialmente nas RAs. O ensino técnico
é uma importante alternativa de qualificação profissional para a população e, no cenário atual, o percentual de matrículas em educação
profissional técnica de nível médio no Distrito Federal é um pouco
inferior à média nacional. Em 2019, os cursos de Enfermagem, seguido por Informática e administração foram os que mais possuíram
matrículas. Até 2040, espera-se um aumento do número de vagas em
todo o DF conforme a necessidade e a realidade de cada região administrativa.
• Ação Estruturante 5: Aumentar o número de vagas em creches
para crianças de 0 a 3 anos de idade, preferencialmente de período
integral para que ambos os pais possam trabalhar e, assim, aumentar
a renda familiar e oferecer maior conforto à família e aos filhos.
• Ação Estruturante 6: Universalizar o acesso de crianças de 4 e 5
anos à escola. A pré-escola é uma fase fundamental para a aquisição
das habilidades necessárias para o desenvolvimento futuro da criança. Um bom início pode ser a diferença entre o sucesso e o fracasso
ao longo da vida escolar das crianças, e por isso a ênfase em ter todas
as crianças dessa faixa etária na escola.

Ações de curto prazo
As ações seguintes demandam atuação imediata:
1. Diminuir o absenteísmo entre os profissionais da educação.
2. Mapear, disseminar e premiar as melhores práticas adotadas nas redes de ensino no DF e Brasil.
3. Ampliar e intensificar o diálogo com a iniciativa privada.
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4. Criar estratégias de voluntariado com jovens, profissionais bem-sucedidos e aposentados.
5. Tornar a carreira do magistério atrativa aos alunos mais talentosos.
6. Capacitar o corpo docente e criar protocolos sobre assédio moral no
trabalho e violência.
7. Incentivar atividades de arte, esporte, literatura e música, aproveitando a presença do corpo diplomático em Brasília, com mais de 150
embaixadas.
8. Incentivar intercâmbio e atividades “extra-muros”, como viagens acadêmicas e visitas técnicas.
9. Elaborar programas de identificação e intervenção precoces junto a
alunos com dificuldades de aprendizagem e escolas com desempenho insatisfatório do ensino fundamental.
10. Prover infraestrutura escolar adequada em todas as escolas do DF,
inclusive acesso à internet.
11. Capacitar e formar gestores e líderes para as escolas públicas por
meio de educação executiva.
12. Conscientizar alunos e professores quanto ao consumo consciente
de água e energia.
13. Vocacionar e conectar os Institutos Federais do DF, de formação técnica, às necessidades locais.
14. Elaborar plano para utilização de tecnologias inovadoras de aprendizagem.
15. Garantir a formação continuada dos professores da rede pública, inclusive em metodologias ativas, utilizando procedimentos baseados
em evidências científicas.
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Metas finalísticas
No caso da educação, quatro metas finalísticas para 2040 ajudam a quantificar o
impacto desejado da realização das ações estruturantes e de curto prazo:
• Meta 1: Alcançar mais da metade de alunos com nível de aprendizagem adequada no terceiro ano do Ensino Médio
Entre 2015 e 2019, o Distrito Federal aumentou 1,4 p.p. na aprendizagem adequada e passou a ser o melhor estado neste indicador em
2019. Mantendo essa velocidade, em 2040 o DF passaria a ter 22% de
alunos com nível de aprendizagem adequada em 2040. Se a capital
assumisse, por exemplo, a velocidade do Paraná, ultrapassaria a marca dos 50% de alunos com aprendizagem adequada em 2040. Portanto, propõe-se como meta que o estado ao menos alcance metade
dos alunos com nível de aprendizagem adequada segundo a escala
interpretativa do MEC.
Fonte: INEP (2015-2019).

• Meta 2: Atender 75% de crianças com até 3 anos em creches
Em 2019, 26% das crianças de 0 a 3 anos do DF estavam na creche,
se mantiver um ritmo de crescimento próximo ao de Minas Gerais
entre 2016 e 2019, o DF poderá alcançar 75% das crianças em creches
até 2040, bem acima do melhor estado brasileiro atualmente, Santa
Catarina, com 51%.
Fonte: Com base na PNADC – Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua Anual, IBGE (2016 – 2019).

• Meta 3: Nenhuma RAs com menos de 50% de crianças até 3 anos
em creches até 2030
Da mesma forma que com a taxa de mortalidade infantil, esta meta
complementa a meta geral para todo o DF, na tentativa de diminuir

O DF QUE A GENTE QUER | VISÃO 2022-2040 - 61

CIDADANIA

E

D E S E N V O LV I M E N T O

SOCIAL

as desigualdades internas relacionadas com o acesso de crianças até
3 anos de idade às creches, levando o desenvolvimento integral a
toda a população.
Fonte: Elaboração da Macroplan com dados da PDAD – Pesquisa Distrital por Amostra de Domicílios, 2018.

• Meta 4: Universalizar o atendimento de crianças de 4 a 5 anos
Em 2020, 84% das crianças de 4 e 5 anos estavam na escola, mas esse
percentual pode aumentar até chegar à universalização (próximo de
100%) caso adote o ritmo de crescimento observado pelo estado do
Mato Grosso entre 2016 e 2019.
Fonte: Com base na PNADC – Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua Anual, IBGE (2016 – 2019).

Segurança
No importante tema da segurança pública, a seguinte diretriz estratégica é sugerida:

Diretriz Estratégica

Prevenir e combater o crime contra a vida e o patrimônio por meio de tecnologia, inteligência e integração dos órgãos de segurança.
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A sensação de segurança é um importante indicador na qualidade de vida
da população. Os constantes avanços tecnológicos são oportunidades para a
redução nos índices de violência no DF quando somados ao esforço humano
empregado e à integração dos órgãos e entidades, garantindo a paz social aos
cidadãos.
Mesmo com uma das taxas mais baixas de homicídios, mortes violentas intencionais e óbitos no trânsito entre as 27 unidades da federação em 20206, é preciso continuar investindo em segurança para diminuir as grandes disparidades
internas com elevadas taxas de homicídios em algumas regiões7 e uma das taxas mais altas da federação em crimes contra o patrimônio.
Para prevenir e combater o crime, as seguintes ações estruturantes são necessárias:
• Ação Estruturante 1: Intensificar o uso de tecnologias inovadoras
no monitoramento e na solução de crimes. As tecnologias atuais,
tais como cercamento eletrônico, videomonitoramento, drones, georreferenciamento, entre muitas outras aplicações tecnológicas, permitem atuar na prevenção e resolução de crimes, aumentando muito
a eficiência das forças de segurança por um custo relativamente menor.
• Ação Estruturante 2: Fortalecer a ação integrada das entidades
ligadas à segurança pública no DF e na RIDE tanto internamente
ao Distrito Federal quando entre o DF e os municípios da RIDE. Em
ambos os casos, ações de integração de dados, troca de informações
de inteligência e atuação conjunta dos órgãos do executivo, legislativo e do judiciário, juntamente com a sociedade civil organizada. já se
mostraram uma estratégia acertada de prevenção
• Ação Estruturante 3: Incrementar as estruturas, o atendimento,
as ações e programas de prevenção, acolhimento e proteção
para vítimas de violência. Este é mais um trabalho que ganha mais
____________________________________________________________________________________________________________
6. Fonte: Data SUS, IBGE e Fórum de Segurança Pública.
7. Fonte: SSP-DF considerando as regiões administrativas com menos de 20.000 habitantes. Os dados completos podem ser
acessados no Diagnóstico de evolução do desenvolvimento do DF.
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eficiência se for realizado pelos entes ligados à segurança pública de
forma integrada e específica de acordo com o tipo de vítima e crime
sofrido, incorporando as tecnologias disponíveis.

Ações de curto prazo
As ações seguintes demandam atuação imediata:
1. Fazer reconhecimento facial de todo preso que ingressar em estabelecimento penal.
2. Buscar meios para a readequação dos presídios frente às demandas
geradas pela quantidade de encarceramentos e a realidade dos serviços prestados pelos servidores.
3. Ofertar capacitação contínua, planos de carreira e atendimentos na
área de saúde física e mental para os servidores da segurança pública, além de criar um programa de reconhecimento aos bons servidores da área.
4. Realizar capacitações visando a atualização da filosofia de Policiamento Comunitário, conforme a realidade da comunidade atendida.
5. Garantir a integridade da propriedade dos imóveis rurais e de seus
proprietários por meio de incentivos para a implantação de tecnologias que viabilizem o atendimento do policiamento rural.
6. Criar um cadastro único de ocorrências nas delegacias do DF.

Metas finalísticas
O impacto das ações estruturantes e de curto prazo na segurança pública pode
ser quantificado em 3 metas principais:
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• Meta 1: Reduzir a taxa de homicídios a menos de um terço da atual
Em 2020, a taxa de homicídios por 100 mil habitantes no Distrito Federal foi de 14,8. Mantendo a redução observada no próprio DF na
última década, é possível chegar a uma taxa menor do que 5 homicídios por 100 mil habitantes até 2040. Como referência, o melhor
estado brasileiro, São Paulo, teve uma taxa de homicídios de 7,34 por
100 mil habitantes em 2020.
Fonte: Com base no DataSUS (2010-2020).

• Meta 2: Nenhuma RA com taxa de homicídios acima de 6
Esta meta complementa a meta geral para todo o DF, na tentativa de
diminuir as desigualdades internas relacionadas com a taxa de homicídios locais, levando maior segurança para a comunidade.
Fonte: SSP-DF (2020).

• Meta 3: Reduzir em 80% a taxa de crimes contra o patrimônio
O Distrito Federal obteve uma taxa de crimes contra o patrimônio
de 859 por 100 mil habitantes em 2020, que compreendem roubos
a transeuntes, roubos de carga, roubos e furtos de veículos, roubos a
comércio e residências. A redução de 80% neste indicador colocaria
o Distrito Federal no patamar de Santa Catarina, o melhor estado brasileiro em 2020 neste indicador.
Fonte: Com base no Fórum de Segurança Pública (2016-2020).
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Cidadania e Cultura de Paz
A cidadania e a cultura de paz contam com a seguinte diretriz estratégica:

Diretriz Estratégica

Disseminar a cultura de paz, promover a felicidade e adotar políticas públicas de inclusão social para eliminar a pobreza extrema e reduzir a desigualdade.
A constituição federal de 1988 define, em seu artigo 3º, como objetivos fundamentais da República a erradicação da pobreza e a redução das desigualdades
sociais e regionais. Altos índices de desigualdade, seja de renda ou de acesso a
serviços públicos, tendem a contribuir para o aumento da violência local e não
devem ser normalizados, especialmente em uma metrópole com a relevância
do Distrito Federal, berço da política nacional e que deve servir de exemplo para
todo o país.
Por mais que o percentual de pessoas em situação de pobreza tenha reduzido
nos últimos anos no DF, ainda há cerca de 11% da população nessa condição.
Na comparação com as capitais, Brasília foi a única que conseguiu reduzir o índice entre 2012 e 2019, mas não tem o melhor resultado da região e a desigualdade é superior aos estados de comparação8.
____________________________________________________________________________________________________________
8. Fonte: Macroplan e OPE Sociais, com base na Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD - Pesquisa Nacional por
Amostra de Domicílios) /IBGE.
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Para concretizar essa diretriz, é preciso realizar as seguintes ações estruturantes:
• Ação Estruturante 1: Promover a cultura de paz, a ética, a integridade e a felicidade nas escolas, por meio de materiais, projetos, capacitação das equipes de educação e inclusão de disciplinas sobre esses temas na grade escolar do ensino fundamental, médio e superior.
• Ação Estruturante 2: Elaborar política de incentivo à utilização de
métodos consensuais e extrajudiciais de resolução de conflitos
no DF. Utilizar os fundamentos da justiça restaurativa, promovendo a
aproximação e a restauração entre as partes envolvidas nos conflitos
com a lei.
• Ação Estruturante 3: Utilizar o esporte nas políticas públicas sociais como instrumento para promover a qualidade de vida e a
cultura de paz. É fato conhecido que o esporte é capaz de contribuir
significativamente para a formação individual do ser humano por
meio da aquisição de responsabilidade, espírito de equipe, solidariedade, disciplina, foco e muitas outras virtudes. Se associado a políticas educacionais, de segurança pública e de saúde, pode potencializar os resultados pretendidos nessas áreas.

Ações de curto prazo
As ações seguintes demandam atuação imediata:
1. Produzir materiais pedagógicos para a educação básica, desenvolver
projetos na rede pública de educação e capacitar professores e gestores escolares nos temas da Cultura de Paz, Cidadania, Integridade e
da Felicidade.
2. Implementar campanhas educativas que promovam a Cultura da
Paz, Integridade, Cidadania e a Felicidade.
3. Realizar congresso anual internacional em Brasília sobre a Ciência da
Felicidade, aberto para a comunidade e com apoio governamental e
iniciativa privada.
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4. Promover o intercâmbio de ideias e experiências com a ONU e países
modelos de felicidade.
5. Desenvolver campanhas educativas que promovam o combate à
toda forma de discriminação, preconceito e violência.
6. Aplicar o Decreto nº39.321, de 03/09/2018, que dispõe sobre a promoção da educação em direitos nas escolas públicas do DF.
7. Pautar iniciativas governamentais pelo Índice de Felicidade definido
pela ONU.
8. Criação de uma Secretaria de Estado da Felicidade com o objetivo de
promover bem-estar da população e longevidade saudável.
9. Apoiar programas de capacitação dos professores e gestores para a
educação em direitos.
10. Instalar e/ou modernizar os equipamentos e serviços públicos na
zona rural.
11. Promover parcerias com moradores, terceiro setor e iniciativa privada para desenvolvimento e manutenção dos espaços de convivência
da população.
12. Criar programas sociais que gerem uma relação mais harmoniosa e
simbiótica de interação entre a população e as forças de segurança.
13. Ampliar o número de Centros de Referência Especializados de assistência Social.
14. Ampliar o Serviço Especializado em Abordagem Social para apoio,
orientação e acompanhamento de famílias em situação de vulnerabilidade.
15. Qualificar a gestão da informação do sistema de registro de dados
de pessoas em situação de vulnerabilidade em parceria com a DPDF.
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Metas finalísticas
O tema da cidadania e da cultura de paz tem 3 metas finalísticas:
• Meta 1: Erradicar a extrema pobreza até 2030 em todas as Regiões
Administrativas
Considerando que extremamente pobre é a pessoa que tem ganhos
de até US$ 1,9 diários (em termos de paridade de poder de compra),
o Distrito Federal contava com 1,7% de pessoas nessa condição em
2019. Para erradicar esse tipo de pobreza, será preciso avançar a uma
velocidade maior do que a atual.
Fonte: Com base na PNADC. Considerando a linha de pobreza de 1,9
dólares PPP diários.

• Meta 2: Reduzir a porcentagem de pobres a menos de 3%
Com uma proporção de pobres de 11,2% em 2019, que considera as
pessoas com ganhos menores que US$ 5,5 diários (em termos de paridade do poder de compra), o Distrito Federal pode alcançar a meta
de menos de 3% se mantiver a própria velocidade de redução deste
indicador entre 2012 e 2019. Para efeitos comparativos, Santa Catarina, o melhor estado brasileiro em 2019, tinha um percentual de 7,5%
de pobres.
Fonte: Com base na PNADC. Considerando a linha de pobreza de 5,5
dólares PPP diários.

• Meta 3: Reduzir a desigualdade de renda em 40%
Com um índice Gini de 0,553 em 2019, o Distrito Federal pode reduzir
significativamente a desigualdade de renda se mantiver a mesma velocidade já observada entre 2012 e 2019, alcançando 0,342 em 2040.
Fonte: Com base na PNADC..
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Eixo Estratégico

Desenvolvimento Econômico
O eixo estratégico Desenvolvimento Econômico é composto por quatro Câmaras Técnicas: Comércio e Serviço, Indústria, Logística e Distribuição e Negócios
Agropecuários. No caso deste eixo, optou-se por não dividir as diretrizes e ações
por Câmara Técnica.
A seguir, são apresentadas a visão de futuro para o eixo estratégico, seguido das
diretrizes, ações estruturantes, ações de curto prazo e metas finalísticas do eixo.

Visão de futuro
A visão de futuro para este eixo estratégico no horizonte de 2040 pode ser resumida na frase abaixo:

Um DF competitivo, próspero e com
desenvolvimento econômico sustentável
Um Distrito Federal competitivo é aquele que oferta e explora serviços avançados, disponibiliza trabalho e renda e se adapta às mudanças. Terra de empreendedorismo, com um ambiente de negócios favorável, com fácil interlocução
entre os atores econômicos e o poder público e que atrai investimentos e conhecimento, com ótimo aproveitamento de suas universidades e sua alta taxa
de mestres e doutores para produzir inovação tecnológica de escala e relevância para os problemas do DF e do mundo.
Um Distrito Federal que seja próspero tem bons resultados em termos econômicos e financeiros, vivendo uma vida com maior abundância de bens materiais
e uma maior capacidade de atendimento de suas necessidades e demandas na
direção de uma melhor qualidade de vida.
Um Distrito Federal que possua desenvolvimento econômico sustentável é
aquele que possui uma economia menos dependente do setor público, referên-
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cia no país e rica em oportunidades que explora suas potencialidades no agronegócio, na indústria, no comércio e nos serviços avançados de forma diversificada, planejando o uso afluente dos recursos para crescer de forma sustentada
e, assim, construir as condições materiais necessárias para que a sociedade brasiliense usufrua de uma vida digna.

Diretrizes e Ações de
Desenvolvimento Econômico
Diretriz Estratégica 1

Estimular o desenvolvimento econômico por meio de polos ou clusters de
competitividade e inovação.
O desenvolvimento do Distrito Federal depende da ação incisiva das forças da
sociedade, do setor empreendedor e do governo para aumentar as oportunidades de trabalho e renda para o contingente da população. A escolha por polos
de competitividade e inovação parte do pressuposto de que o desenvolvimento econômico deve ser espacialmente distribuído por todo o território do DF, e
que isso contribui para a melhoria da qualidade de vida da população na medida em que esses polos forem planejados de forma integrada com a mobilidade necessária e bairros residenciais próximos, seguros, com oferta de serviços,
comércio, lazer e áreas verdes.
Isso contribuirá, por sua vez, para a diminuição da quantidade e do tempo de
deslocamento e promove o desenvolvimento local, reduzindo a dependência
das regiões administrativas e do entorno com relação à área central do Distrito
Federal. Para isso, será necessário implementar ou aprimorar os instrumentos
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de políticas públicas para atrair investimentos, fomentar o conhecimento tecnológico, científico e a criatividade, além de requalificar a geografia do território
e a paisagem urbana, aspectos que estão presentes neste documento não somente neste eixo estratégico, mas em outros.
Para que seja possível estimular os polos de competitividade e inovação, será
preciso realizar as seguintes ações estruturantes:
• Ação Estruturante 1: Elaborar planos estratégicos para definição
e instalação de polos ou clusters de desenvolvimento e inovação,
com foco tanto em setores intensivos em tecnologia de fronteira e
pesquisa científica quanto naqueles intensivos em mão-de-obra, no
agronegócio, na indústria (especialmente verdes e 4.0), na economia
criativa, no comércio e nos serviços avançados (que incluem a tecnologia de informação e comunicação, serviços financeiros, seguros e
outros).
A quantidade de polos e sua natureza devem ser definidas por meio
de planejamento estratégico à luz das tecnologias emergentes, das
potencialidades locais, da logística de transportes e dos diferentes
perfis de competência de trabalhadores. Pressupõe-se que os polos
irão atrair empresas de determinados segmentos e seus fornecedores, além de serviços empresariais e todo tipo de empresa de apoio.
• Ação Estruturante 2: Implantar efetivamente os polos Agroindustriais do PAD-DF e do Rio Preto, e a primeira etapa do Polo JK,
como exemplos de um ecossistema socioeconômico, ambiental e de
governança compartilhada. No caso do Polo JK, juntamente com a
implantação de um ecobairro residencial, que poderia ser a área adjacente destinada ao bairro Meirelles.

Ações de curto prazo
As seguintes ações demandam atuação imediata:
1. Complementar a implantação da primeira etapa do Polo JK como um
exercício para um ecossistema socioeconômico ambiental e de go-

76 - O DF QUE A GENTE QUER | VISÃO 2022-2040

vernança compartilhada, observada a correspondente implantação
de um ecobairro residencial, que poderia ser a área adjacente, hoje,
destinada ao Meireles e que possibilite o oferecimento de moradia
(com lazer, comércio, serviços, incluindo saúde, educação e lazer)
próxima ao local de trabalho (Work, Live and Play).
2. Implantar efetivamente os Polos Agroindustriais do PAD-DF e do
Rio Preto.
3. Implantar polos em cada cidade do território do DF aproveitando as
Áreas de Desenvolvimento Econômico.
4. Revitalizar a Granja do torto com estímulo à instalação de empresas e
empreendimentos voltados ao desenvolvimento do agronegócio do
DF tornando-a um centro de excelência.
5. Revitalizar e dinamizar o Porto Seco do DF.

Diretriz Estratégica 2

Conectar a logística do DF com o restante do país.
O DF é um dos principais eixos de integração do modal rodoviário nas direções
norte, sul, sudeste e oeste do Brasil com acesso direto às BR 116 e BR 153, e de
onde partem as BRs radiais, entre elas, a BR 010 e a BR 020. O DF, o maior hub
nacional de distribuição de carga aérea, para torna–se, também, o maior hub de
cargas ferroviárias e rodoviárias depende da vontade e da tomada de decisões
da administração local.
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• Ação Estruturante 1: Conectar o DF com as ferrovias que integram
a malha ferroviária do País de Norte a Sul e de Leste a Oeste. Esta
proposta abarca o transporte ferroviário no contexto da logística de
transporte, constituindo medida indispensável ao devido funcionamento da entrada e saída de cargas e pessoas de um polo de desenvolvimento e do desenvolvimento do potencial logístico da região.
• Ação Estruturante 2: Implantar o Anel Rodoviário e o Anel Ferroviário do DF de forma conectada. Deve-se possibilitar interligá-los
às vias férreas que, por sua vez, devem conectar o DF às demais ferrovias do país.
• Ação Estruturante 3: Planejar a consolidação do DF como hub
logístico do país. Enorme área de influência por conta da posição
geográfica, o DF tem um grande potencial de se transformar em um
dos maiores centros logísticos do país e da América Latina, entretanto, para isso, é necessário planejamento preciso e eficaz por parte do
GDF para explorar os ativos locais (a exemplo do aeroporto) da melhor forma possível.

Ações de curto prazo
1. Pavimentar e recuperar todas as estradas distritais, especialmente na
zona rural.
2. Fornecer energia elétrica sem interrupções e com qualidade às propriedades e estabelecimentos rurais.
3. Estimular a instalação de tecnologia da informação na zona rural.
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Diretriz Estratégica 3

Modernizar a legislação referente ao desenvolvimento econômico.
A criação de um ambiente favorável à realização de negócios e ao empreendedor é um papel importante do poder público, e regularmente verbalizado pela
iniciativa privada. Na ausência de regras claras e simplificadas, o investidor se
afasta. O emaranhado de leis e regulamentos, normalmente de alto custo para
empreendedores de todos os portes, inibe o desenvolvimento, especialmente
quando as condições criadas colocam os empreendedores do Distrito Federal
em desvantagem com relação a empresários de outros estados, diminuindo
ainda mais o poder de atração.
Especificamente, os polos de competitividade e inovação exigirão o empenho
da administração pública em termos gerar as condições legais e de infraestrutura necessárias para sua implantação. Para atender à diretriz, as seguintes ações
estruturantes se destacam:
• Ação Estruturante 1: Reformular, simplificar e consolidar a legislação tributária do DF e buscar equidade com os estados vizinhos.
Modificar a legislação, buscando uma simplificação que possibilite
apoiar a instalação de empreendimentos, incluindo investimentos
externos geradores de prosperidade, ao reduzir a quantidade de normas e seu custo de conformidade.
• Ação Estruturante 2: Elaborar um marco normativo para a implantação de polos de desenvolvimento. Que permita a segurança
jurídica necessária à instalação de empresas e à gestão dos polos.
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Ações de curto prazo
1. Realizar a equalização da alíquota tributária de ICMS do DF com os
estados do Centro Oeste, de modo a garantir a competitividade da
Indústria local, conforme previsto na Lei nº 6.225/2018.
2. Reduzir o teto para multas tributárias previstas na legislação do DF,
de modo a adequar a sanção aplicada pela administração tributária à
jurisprudência do STF acerca dos limites constitucionais a que o legislador deve obedecer.
3. Implementar no DF a tabela com novos limites de faturamento do
Simples Nacional.
4. Respeitar contratos e a ordem cronológica de cumprimento das obrigações assumidas, garantindo a segurança jurídica e as condições
pactuadas.
5. Racionalizar os processos de abertura e de implantação de empresas
no DF.
6. Agilizar a venda, a seus legítimos ocupantes, de áreas rurais já regularizadas e a rápida regularização das áreas ainda em processo de venda.
7. Implantar a Política de Desenvolvimento Produtivo Sustentável do
DF, prevista na Lei nº 6.269/2018, assegurando-se o fortalecimento
das cadeias produtivas.
8. Reduzir o ITBI de 3% para 2%.
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Diretriz Estratégica 4

Fomentar e facilitar o acesso a crédito e financiamento.
Empreender não é tarefa fácil e, segundo dados do IBGE, quase metade das
empresas novas no Brasil não passam do terceiro ano. Em 25% dos casos, a principal razão é a dificuldade de obter financiamento e acesso a linhas de crédito.
Para os pequenos negócios, torna-se ainda mais difícil garantir a sustentabilidade. Para apoiar o empresariado local e incentivar a instalação de novos empreendimentos, é preciso desenvolver e aprimorar políticas e programas que facilitem o acesso ao crédito e a diferentes tipos de financiamentos para estimular o
desenvolvimento de empregos e inovações na região.

Ações de curto prazo
1. Pôr em ação a operacionalização do Procred-DF e de seu fundo garantidor de crédito, criados pela Lei nº 6.629/2020 e regulamentados
pelo Decreto nº 41.603/2021.
2. Garantir o aporte de recursos necessários à manutenção do Procred-DF e de seu fundo garantidor.
3. Alterar a tipologia utilizada na definição dos limites financiáveis para
investimentos com recursos do FCO, de modo a eliminar a diferença
entre os percentuais de apoio a projetos de municípios goianos classificados como de média renda com baixo dinamismo e a projetos de
regiões administrativas do DF adjacentes a essas cidades. Na definição da tipologia, cada RA deve ser individualmente classificada.
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4. Facilitar o acesso a serviços financeiros, disponibilizando crédito desburocratizado e com juros compatíveis ao segmento de micro, pequenas e médias empresas.
5. Utilizar o poder de compra do Governo do Distrito Federal como política para a retomada do emprego e da produção das empresas locais.

Metas finalísticas de Desenvolvimento Econômico
Foram selecionadas cinco metas finalísticas para 2040 para o eixo estratégico de
desenvolvimento econômico em termos de inovação, ambiente de negócios,
serviços avançados e informalidade, apresentadas a seguir.
• Meta 1: Estar entre as 5 melhores capitais para se fazer negócios
no Brasil
Hoje ocupando a 12a posição entre as unidades federativas em termos de facilidade para se fazer negócios, é possível aspirar a uma posição entre os 5 melhores até 2040, para ficar na companhia da elite
dos estados brasileiros na criação de um ambiente que favoreça o
empreendedorismo e a geração de negócios.
Fonte: Doing Business Subnacional Brasil 2021.
• Meta 2: Aumentar a densidade empresarial em 20%
Entre 2010 e 2020, o Distrito Federal teve uma redução de 9,0 % na
densidade empresarial. Seguindo essa trajetória, o DF chegaria a um
índice de 1.620 empresas por 100 mil habitantes em 2040. Para reverter esta tendência, o estado deve adotar uma velocidade de crescimento e alcançar uma densidade empresarial de 2.470,9.
Fonte: Com base na RAIS e IBGE (2010-2020).
• Meta 3: Ampliar a participação do setor privado na remuneração
em 25%
Entre 2010 e 2020, o Distrito Federal teve um crescimento de 4,9 p.p.
na participação do setor privado na remuneração. Mantendo esse
crescimento observado, o DF alcançaria 68,7% de participação do
setor privado na remuneração em 2040. Ao adotar uma velocidade
de crescimento acelerada, como observada em outras unidades da
federação, o Distrito Federal consegue em 2040 alcançar uma participação do setor privado na remuneração de 74,5%.
Fonte: Com base na RAIS (2010-2020).
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• Meta 4: Dobrar a participação dos serviços modernos nos empregos formais
São considerados serviços modernos a intermediação financeira,
seguros, serviços de informação (incluindo TI), serviços prestados às
empresas e serviços imobiliários. A participação desse tipo de serviço
no Distrito Federal foi de 14,7% em 2020 em termos de empregos formais, valor que é possível projetar para cerca de 30%, mas para isso
será preciso que os empregos formais nesses setores cresçam mais
do que a média do próprio DF entre 2010 e 2019.
Fonte: Com base na RAIS (2010-2020).
• Meta 5: Triplicar a taxa de patentes concedidas
Em 2020, o Distrito Federal obteve uma taxa de patentes concedidas por 100 mil habitantes de 1,15, valor que pode ser triplicado com
mais investimentos em ciência e tecnologia, para 3,45, com base no
crescimento dessa taxa dos estados do Sul e do Sudeste brasileiros.
Fonte: Com base no INPI (2010-2020).
• Meta 6: Reduzir a informalidade pela metade
A taxa de informalidade da economia no Distrito Federal em 2019 foi
de 27,6%. Se adotar um ritmo de diminuição dessa taxa dos estados
do Sul e Sudeste, é possível reduzi-la para 15% até 2040.
Fonte: PNAD (2012-2019).
• Meta 7: Reduzir pela metade a distância entre os mais ricos e os
mais pobres
Apesar da renda per capita no Distrito Federal ser a maior do Brasil,
ela esconde a desigualdade de suas regiões administrativas, e por
isso optou-se por uma meta de desigualdade. Em 2018, a diferença
da renda domiciliar média per capita entre a região administrativa
mais rica e a mais pobre era de 16 vezes. Se o crescimento econômico
das regiões menos favorecidas for acelerado, é possível diminuir essa
diferença para 4 vezes.
Fonte: Elaboração da Macroplan com dados da PDAD - Pesquisa Distrital por Amostra de Domicílios 2018.
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Eixo Estratégico

Sustentabilidade,
Tecnologia e Inovação
O eixo estratégico Sustentabilidade, Tecnologia e Inovação é composto por
duas Câmaras Técnicas: Sustentabilidade e Tecnologia.
A seguir, são apresentadas a visão de futuro para o eixo estratégico, seguido das
diretrizes, ações estruturantes, ações de curto prazo e metas finalísticas de cada
câmara técnica.

Visão de futuro
A visão de futuro para este eixo estratégico no horizonte de 2040 pode ser resumida na frase abaixo:

Um DF sustentável, resiliente e digital
Um Distrito Federal sustentável preserva e valoriza suas riquezas ambientais,
reduz o desperdício de águas, limpa seus rios, mantém suas áreas verdes, possui
saneamento básico em todas as regiões e desenvolve uma matriz energética
eficiente e mais limpa.
Um DF resiliente, que possui o preparo necessário para minimizar eventuais
riscos e sofrimentos com catástrofes ambientais e está pronto para dar o suporte necessário para a população em momentos de crise.
Um Distrito Federal digital, que aplica o conceito de cidade inteligente e investe na transformação digital de seus serviços públicos com tecnologias de
excelência, permitindo a operação como hub de negócios, de conhecimento e
de inovação.

88 - O DF QUE A GENTE QUER | VISÃO 2022-2040

Diretrizes e Ações
de Sustentabilidade
Diretriz Estratégica 1

Assegurar a preservação dos recursos naturais do Distrito Federal.
Um dos principais ativos do Distrito Federal é a natureza, presente de forma
abundante em todo o seu território. A preservação de matas nativas, da água,
dos minerais, da vida selvagem e do solo de maneira geral traz ajuda a proteger
as nascentes e mananciais, fornece abrigo para a fauna, valoriza as paisagens
urbanas, serve de fonte para o turismo, lazer para toda a população, contribui
para moderar a temperatura e melhora a saúde física e mental. Um povo sem
recursos naturais preservados é menos próspero, menos humano e menos feliz.
As ações a seguir buscam tratar dessas questões de forma estruturante:
• Ação Estruturante 1: Implementar o Plano Distrital de Recursos
Hídricos e o Plano de Mitigação para Redução da Emissão de Gases de Efeito Estufa. A água é um dos recursos naturais mais preciosos e cabe a toda a sociedade assegurar sua disponibilidade hoje e
para às futuras gerações, em quantidade e qualidade adequados aos
diferentes usos. E também é preciso implementar efetivamente as
políticas públicas existentes de fomento de tecnologias limpas, inovações nos negócios e modernização das empresas, aliadas a ações
da própria administração pública,
• Ação Estruturante 2: Desenvolver um plano unificado para as
Unidades de Conservação do DF, com programas multidisplinares,
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envolvendo projetos privados, voluntários e a população que vive
próximo a estas aéreas, inclusive com o aproveitamento integral das
taxas de compensação ambiental e florestal neste programa. Apesar
da existência de planos de manejo para 36 das 89 Unidades de Conservação do Distrito Federal9, não há um plano unificado que busque
integrar as demandas, problemas e soluções das estações ecológicas,
parques ecológicos, áreas de proteção ambiental de modo integrado.

Ações de curto prazo
As ações seguintes demandam atuação imediata:
1. Incluir o CODESE-DF como membro em instâncias consultivas e deliberativas dos órgãos, empresas e autarquias do GDF que atuem nos temas
de sustentabilidade, energia renovável e gestão de resíduos.
2. Estimular o uso de tecnologias sustentáveis de construção e manutenção de casas e edifícios por meio da implementação do IPTU Verde.
3. Implantar programa de ações do GDF, e apoio orientado à população,
para a preservação e plantio de árvores em todo o DF.
4. Garantir a participação do CODESE no Projeto CITinova, com ênfase
na recuperação de nascentes em Áreas de Proteção Permanente e de
recarga hídrica (APPs), na implantação de Sistemas Agroflorestais em
áreas rurais do DF, (SAFs) no Sistema de Informações Ambientais (Sisdia), e nas estratégias de adaptação e mitigação às mudanças do clima
e ações implementadas no âmbito do Plano de Prevenção e Combate
aos Incêndios Florestais (Ppcif ).
5. Incentivar a formação de mão de obra especializada para desenvolver, implementar e operar os sistemas de informação e tecnologias de
transformação digital para atender as demandas do mercado.

____________________________________________________________________________________________________________
9. Para mais referências, visite www.euamocerrado.com.br.
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Diretriz Estratégica 2

Adotar uma gestão eficiente dos resíduos sólidos urbanos.
A urbanização traz inúmeras vantagens, mas também causa problemas. Um deles é a geração de resíduos sólidos em quantidades cada vez maiores. Se não
houver uma gestão eficiente na separação, coleta, acondicionamento, armazenamento, transporte e destinação dos resíduos, surgirão problemas ambientais
e de saúde na população.
As ações a seguir buscam tratar dessas questões de forma estruturante:
• Ação Estruturante 1: Priorizar as políticas públicas de reciclagem
de resíduos sólidos, com ênfase na sustentabilidade ambiental, no
desenvolvimento econômico e na geração de emprego e renda.
• Ação Estruturante 2: Promover o conceito e os princípios de lixo
zero, incentivando os ciclos naturais sustentáveis, em que os materiais são projetados para permitir sua recuperação e uso pós-consumo.

Ações de curto prazo
1. Incrementar os contratos com cooperativas e associações de catadores de recicláveis que atuam na prestação de serviços de coleta seletiva e triagem, expandindo a operação e integração com os Complexos
de Reciclagem, fomentando um mercado de produtos recicláveis.
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2. Capacitar profissionais e certificar o cumprimento da Meta Lixo Zero
por empresas, instituições e comunidades.
3. Estabelecer as metas no Plano Distrital de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos, o PDGIRS, quanto o aproveitamento de resíduos domiciliares, e quanto aos contratos com cooperativas de catadores do
sistema de coleta seletiva inclusiva que possuam alto índice de aproveitamento do material coletado, atendendo todas as regiões administrativas do DF.
4. Realizar campanhas publicitárias de massa sobre a coleta seletiva, aumentar o rigor na fiscalização e punir severamente as infrações.
5. Adotar o sistema subterrâneo de armazenamento e separação dos
resíduos, substituindo os contêineres que ocupam as vias e vagas de
estacionamento em todo o DF.
6. Fomentar o acesso da população ao sistema de limpeza urbana local,
através da implantação dos Locais de Entrega Voluntária, com o incremento de instalações fixas de equipamentos auxiliares de limpeza
urbana do SLU (papa-lixo, papa-reciclável, papa-entulhos, papeleiras
e outras).
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Diretriz Estratégica 3

Tornar mais limpa a matriz energética do Distrito Federal.
A energia limpa é fator importante para que haja desenvolvimento sustentável, ela contribui para a utilização de fontes renováveis e ajuda que recursos
utilizados estejam disponíveis para gerações futuras. Além disso, não agrava o
aquecimento global, uma vez que não emite gases de efeito estuda e não aumenta o dióxido de carbono (CO2) na atmosfera terrestre. Também, ela melhora
a qualidade do ar local e reduz a poluição, uma vez que não há queima de combustíveis fósseis.
No contexto de mudanças climáticas, em que as nações estão unindo esforços
para construir uma cultura de consumo sustentável e diminuição das emissões
prejudiciais ao planeta, a gestão eficiente da matriz energética é aliada importante na busca para o desaceleramento do aquecimento global e seus impactos
socioambientais.
As ações a seguir buscam incentivar uma matriz energética mais limpa:
• Ação Estruturante 1: Implementar estratégias de promoção de
energia limpa previstas no Plano Estratégico 2019-2060, como
as usinas fotovoltaicas em parques e em outras unidades de conservação geridas pelo DF, que atendam as prioridades da política ambiental como a mitigação das emissões de carbono e o combate às
mudanças climáticas.
• Ação Estruturante 2: Criar o Sistema de Registro de Compensações de Emissões de Gases de Efeito Estufa, criando um mercado
de créditos de carbono que posicione o Distrito Federal como um
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polo para comércio de créditos de carbono, com o objetivo de credenciar padrões de certificação e entidades certificadoras de cada
mercado de carbono.

Ações de curto prazo
1. Destinar parte da tarifa técnica que o GDF repassa às empresas concessionárias do serviço de transporte público para investimentos em
tecnologias que reduzam a emissão de poluentes da frota de ônibus.

Metas finalísticas de Sustentabilidade
Foram selecionadas quatro metas finalísticas para o tema de Sustentabilidade,
apresentadas a seguir:
• Meta 1: Reduzir pela metade as perdas na distribuição de água
Em 2020, cerca de um terço da água (34,4%) distribuída no Distrito Federal foi perdida. A meta de diminuir esse índice pela metade
(17,2%) faria com que fosse a melhor unidade federativa do Brasil
nesse indicador, beneficiando a população como um todo.
Fonte: SNIS.
• Meta 2: Universalizar o acesso ao saneamento adequado
O Distrito Federal tinha um índice de 89,4% da população com acesso
a saneamento adequado em 2019. Como o saneamento é algo básico
para a sustentabilidade e para a saúde, projeta-se a meta de 100%
em 2040.
Fonte: PNAD (2012-2019).
• Meta 3: Reduzir em 10% as emissões de CO2 per capita
Na última década, o Distrito Federal teve uma redução de 3,6% na
emissão de CO2, resultando em 2,1 toneladas per capita. Estimando
que se adote uma velocidade um pouco maior do que essa, seria pos-
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sível reduzir o índice em 10%, o que colocaria o Distrito Federal como
a melhor unidade federativa.
Fonte: SEEG Brasil/Observatório do Cima (2010-2020).
• Meta 4: Triplicar a recuperação de materiais recicláveis em relação aos resíduos sólidos até 2030
Segundo a Zero Waste International Alliance (ZWIA), lixo zero é a conservação de recursos por meio da produção responsável, redução
do consumo, reutilização e recuperação dos produtos, embalagens
e materiais sem queimá-los, descartá-los na terra, água ou no ar. A
reciclagem é uma das iniciativas a serem adotadas na direção de uma
sociedade com lixo zero.
Entre 2019 e 2020, Distrito Federal teve uma redução de 0,05 na recuperação de materiais recicláveis em relação aos resíduos sólidos.
Mantendo a redução, o DF alcançaria em 2030 1,9% de resíduos sólidos coletados recuperados pela reciclagem. É necessário reverter
esta tendência de forma que o Distrito Federal alcance em 2030 ao
menos 7% de resíduos sólidos recuperados pela reciclagem e 13,8%
em 2040. Entre os estados brasileiros, Santa Catarina teve a maior
taxa de recuperação de materiais recicláveis, cerca de 5,1% de resíduos sólidos recuperados pela reciclagem.
Fonte: SNIS (2019-2020).

• Meta 5: Alcançar mais de 1 milhão de árvores plantadas por 100
mil habitantes
Entre 2012 e 2018, Distrito Federal teve um crescimento de 6 vezes
no número de árvores plantadas por 100 mil habitantes, passando de
169 em 2012 para 1.214 em 2018. Mantendo o mesmo crescimento, o
DF alcançaria em 2040 1.076.598 árvores plantadas por 100 mil habitantes, que representa um aumento em 887 vezes na taxa de árvores
plantadas por 100 mil habitantes.
Fonte: CODEPLAN (2012-2018).
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Tecnologia e Inovação
No tema da Tecnologia e Inovação, a seguinte diretriz estratégica é sugerida:

Diretriz Estratégica 1

Promover a inovação contínua e melhorar a qualidade dos serviços através
da transformação digital no DF.
A tecnologia, especialmente a digitalização, pode ajudar a resolver problemas
e a levar mais conveniência para o cidadão. A inclusão, a sustentabilidade, o
trânsito, a segurança e muitos outros aspectos da vida cotidiana podem se beneficiar do uso de novas tecnologias, melhorando substantivamente a forma de
gestão e provimento de serviços nas cidades.
As ações a seguir buscam impactar nesse problema:
• Ação Estruturante 1: Digitalizar todos os serviços públicos do GDF
para pessoas físicas e jurídicas. Em ranking divulgado em junho de
2022, pela Associação Brasileira de Entidades Estaduais de Tecnologia
da Informação e Comunicação – ABEP, analisando a oferta de serviços
digitais, o DF encontra-se em 10º lugar, pontuando não muito mais
que a metade do primeiro colocado. O cumprimento dessa ação estruturante é importante para que o Distrito Federal seja uma metrópole mais digital, conectada e integrada que queremos.
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• Ação Estruturante 2: Aumentar a cobertura de telefonia celular
e internet 5G em todo o DF, em especial nas áreas rurais e escolas públicas. Vivemos na era da informação, onde tudo se altera em
uma velocidade elevada. Quando novas tecnologias de alto impacto
surgem, é crucial que a administração pública esteja preparada para
utilizá-las em benefício da população. Ainda há áreas do DF que não
possuem a devida cobertura de telefonia celular e acesso à melhor
qualidade de internet disponível atualmente e isso precisa ser corrigido até 2040.
• Ação Estruturante 3: Fortalecer o Parque Tecnológico de Brasília (BioTIC). Aproveitar o potencial que o DF tem para se tornar um
ecossistema de empreendedorismo e inovação em biotecnologia e
tecnologia da informação, de forma a fortalecer o BioTIC como um
ecossistema de cooperação e geração de negócios entre empreendedores, empresas, universidades e centros de pesquisa, possibilitando
a criação de inovações.

Ações de curto prazo
1. Disponibilizar serviços públicos pela internet, em um único aplicativo
para smartphone, com acesso baseado nas demandas do cidadão e
não nos serviços oferecidos pelos órgãos do governo.
2. Não reverter os saldos orçamentários dos Fundos de Proteção ao
Meio Ambiente e da Ciência e Tecnologia ao Tesouro do GDF ao final
do ano, garantindo o investimento em projetos de longo prazo.
3. Utilizar a modalidade de Encomenda Tecnológica para contratar soluções inovadoras aos problemas do DF por parte de órgãos do governo.
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4. Permitir que empresas de qualquer porte, sem exigência de pesquisadores-doutores nos seus quadros, participem de editais de fomento à pesquisa da FAP/DF.
5. Reestabelecer a dotação de 2% de receita líquida do DF para aplicação no desenvolvimento científico e tecnológico (atr.195 da Lei Orgânica do DF) e, também, cumprir o art 2º da Lei 347/04.11.92.
6. Alterar a Lei de Inovação do DF (Lei nº 6.140/18) para incluir empresas
de médio e grande porte nos benefícios previstos nos art. 24, parágrafo 2, item XII e art. 29.

Metas finalísticas de Tecnologia e Inovação
Foram selecionadas duas metas finalísticas para 2040 para este tema estratégico, apresentadas a seguir.
• Meta 1: Atingir pelo menos 80% dos acessos móveis com tecnologia 5G até 2026
Entre setembro de 2021 e abril de 2022, Distrito Federal aumentou
450% o percentual dos acessos móveis com tecnologia 5G. Mantendo essa tendência, o DF deve alcançar o máximo desde percentual
ainda em 2023. Considerando a série histórica dos acessos móveis
com tecnologia 4G (Distrito Federal), observa-se que o estado alcançou uma participação de um pouco mais de 80% desta tecnologia ao
fim do crescimento deste indicador. Com isso, espera-se que a participação dos acessos 5G alcance mais de 80% a partir de 2023.
Fonte: ANATEL (2021-2022).
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• Meta 2: Digitalizar 100% dos serviços investigados pela Estadic
até 2030
Em 2019, o DF informou ter apenas 4 dos 17 serviços investigados
na Estadic (Pesquisa de Informações Básicas Estaduais do IBGE) disponíveis na internet. Estados como Rondônia e o Espírito Santo informaram ter todos esses serviços disponíveis na internet, e por isso
projeta-se a meta de que o DF alcance 100% dos serviços até 2030.
Fonte: Estadic/IBGE.
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Eixo Estratégico

Desenvolvimento Urbano
O desenvolvimento urbano tem como objeto as políticas, estratégias e ações
para garantir que a população mantenha ou melhore a sua qualidade de vida
em termos de acesso aos direitos sociais básicos como reza o Art. 6 da Carta
Magna, desde a infraestrutura, moradia, trabalho, saúde, educação, segurança,
transporte, lazer, cultura e tantos outros aspectos, tornando mais sustentáveis e
harmoniosas as relações entre o ser humano e o ambiente onde vive.

Visão de futuro
A visão de futuro para este eixo estratégico no horizonte de 2040 pode ser resumida na frase abaixo:

Um DF com crescimento ordenado e participativo,
mobilidade inteligente, moradia digna e valorização do
patrimônio cultural
Um Distrito Federal com crescimento ordenado é aquele que se desenvolve
permitindo uma vida em comunidade apta a suprir as demandas da população,
diminuindo custos públicos com a entrega de serviços básicos e impedindo
ocupações irregulares e ilegais.
Um Distrito Federal participativo coloca o interesse público em primeiro lugar,
com transparência e incentivo à participação cidadã. A população conhece e
usa seus espaços opinativos e o poder público leva sua opinião e seus anseios
em conta na hora da formulação e implementação das políticas públicas.
Um Distrito Federal que possui mobilidade inteligente dispõe de infraestrutura de transportes moderna e eficaz, que privilegia o transporte coletivo, em
especial sobre trilhos e com o uso de energia elétrica, diminuindo o tempo de
deslocamento, com integração em nível regional e entre os modais, além de
possuir um preço justo para seus usuários.
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Um Distrito Federal que proporciona moradia digna para sua população é
aquele que consegue diminuir significativamente seus núcleos urbanos subnormais e suas moradias inadequadas, com políticas habitacionais que permitam um espaço saudável para todos.
Um Distrito Federal que valoriza o patrimônio cultural é aquele que reconhece
e preserva sua história e seu legado cultural, tem orgulho de seu papel na vida
nacional e utiliza esses ativos para gerar desenvolvimento e qualidade de vida
para a população.
Sem planejamento, as cidades crescem de forma desordenada, diminuindo o
bem-estar da população. As diretrizes estratégicas e ações tratam desse e de
outros aspectos ligados ao desenvolvimento urbano.

Diretriz Estratégica 1

Garantir o acesso à moradia digna a todas as faixas de renda, a ocupação
ordenada do território e a otimização da infraestrutura existente.
A moradia é uma das primeiras preocupações de todo ser humano e, infelizmente, nem todos possuem uma moradia adequada capaz de trazer algum
conforto. É preciso evitar que o local da moradia provoque segregação urbana,
distantes de serviços básicos e sem a infraestrutura urbana adequada, gerando
menos oportunidades de emprego, menor possibilidade de profissionalização,
aumento do risco de exposição à violência e menor acesso ao lazer, dentre outras consequências.
O crescimento desordenado das cidades é uma das causas dessa e de outras
questões sociais, econômicas e ambientais. Por isso, qualquer desenvolvimento
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possível precisa levar em conta o ecossistema existente, a vocação dos espaços
tendo em conta o tipo de uso, a infraestrutura já disponível e também as relações sociais que se desenvolvem no espaço considerado.
As ações a seguir buscam tratar dessas questões de forma estruturante:
• Ação Estruturante 1: Elaborar plano habitacional de longo prazo
que atenda a todas as faixas de renda, que seja revisado e avaliado
periodicamente por conta das mudanças naturais que ocorrem ao
longo do tempo no ambiente e nas necessidades e demandas da população. Um plano que não se limite somente às faixas mais pobres,
mas que considere o conjunto da população.
• Ação Estruturante 2: Construir habitações e desenvolver projetos de adensamento, utilizando princípios dos ecobairros. Não
basta construir a unidade habitacional, é preciso dotar o conjunto
de habitações construídas de infraestrutura (saneamento, luz elétrica, calçadas, asfalto etc.), além de serviços (escolas, centros de saúde,
transporte, segurança, coleta de lixo etc.) e espaços públicos requalificados e inteligentes (parques e jardins, espaços para práticas esportivas etc.), ambientalmente responsáveis e economicamente férteis.

Ações de curto prazo
1. Viabilizar linhas de financiamento para a execução de projetos de infraestrutura urbana.
2. Simplificar o rito ambiental e urbanístico de parcelamento do solo
urbano.
3. Estabelecer regramento para promoção e implantação do programa
de aluguel social em imóveis regulares.
4. Estabelecer regramento para projetos de parcelamento e a adoção
de tecnologias de construção utilizando critérios de sustentabilidade
e inovação.
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5. Requalificar os espaços urbanos considerando a multiplicidade de
usos, a demanda por novas atividades, o potencial cultural, a melhoria das instalações existentes, dentre outros.
6. Definir mecanismos que promovam uma maior e mais efetiva participação da iniciativa privada nos projetos de parcelamento urbano.
7. Desenvolver mecanismos de prevenção e monitoramento das ocupações irregulares com a utilização de tecnologia de ponta e comunicação de dados em tempo real.
8. Implantação de cadastro multifinalitário integrado às bases de dados
de desenvolvimento urbano, fiscal, saúde e educação.
9. Acelerar o processo de regularização de terras urbanas e rurais, no
que se refere a questões urbanísticas, ambientais e fundiárias.
10. Definir claramente as competências de fiscalização do território, a
integração e as capacitações, com responsabilização de agentes públicos e privados e combate rigoroso à grilagem de terras e ocupações ilegais.
11. Fortalecer o sistema de fiscalização do território.
12. Criar e regulamentar mecanismos de incentivos distritais que facilitem o acesso do cidadão aos programas habitacionais, abrangendo
todas as faixas de renda.
13. Promover melhorias na habitação de interesse social, com assistência técnica e banco de materiais.
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Diretriz Estratégica 2

Implementar uma mobilidade inteligente e confiável que integre os diversos modais, com transição para fontes de energia limpa e mobilidade ativa.
A melhoria do transporte de pessoas e cargas em uma metrópole como o Distrito Federal depende da implementação de um sistema de transporte integrado
e articulado entre os diversos modais (trem intercidades, metrô, VLT, ônibus, micro-ônibus, entre outros), associado às tecnologias disponíveis e ao compartilhamento de dados.
A possibilidade de conectar veículos de transporte público, por exemplo, à própria infraestrutura permite uma gestão mais eficiente do tráfego, uma maior
segurança rodoviária e maior previsibilidade no transporte de passageiros. Ao
mesmo tempo, é preciso estimular a transição para o uso de fontes de energia
limpa, especialmente no transporte público de massa, mas também a mobilidade ativa nas áreas de maior renda, favorecendo caminhadas e bicicletas.
As ações a seguir buscam tratar dessas questões de forma estruturante:
• Ação Estruturante 1: Renegociar a modelagem dos contratos de
transporte público, assegurando flexibilidade para a introdução
crescente de inovações e estabelecendo novas formas de remuneração das empresas, via km rodado, com pagamento justo pelo serviço
de interesse público prestado, incluindo bônus e ônus nesta remuneração, ao mesmo tempo que melhora a qualidade do serviço para a
população.
• Ação Estruturante 2: Integrar, física e operacionalmente, linhas e
tarifas do transporte público coletivo do DF e RIDE. A mobilidade
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em um grande centro como o Distrito Federal é uma questão regional, dado o grande movimento pendular da população residente nos
municípios no entorno. Uma maior integração entre essas diferentes
autoridades de transporte trará uma melhoria substancial na qualidade do serviço prestado.
• Ação Estruturante 3: Criar uma autoridade única de transportes
responsável pelo planejamento conjunto dos modais ferroviários e rodoviários. Cabe à Autoridade Única do Transporte e da
Mobilidade a definição do modelo e das inovações do sistema, assim
como o controle do mecanismo tarifário e das diferentes fontes de
financiamento. Isso permitirá otimização desse serviço essencial para
o bom funcionamento da economia, com benefícios para a saúde,
meio ambiente e qualidade de vida da população.
• Ação Estruturante 4: Implementar a política distrital de incentivo à mobilidade ativa – PMA. Segundo a Secretaria de Mobilidade
do GDF, 41% dos deslocamentos no Distrito Federal são individuais
e motorizados, ou seja, em automóveis e motocicletas, e são muito
mais frequentes na população com renda mais alta, o que permite
inferir que a mobilidade ativa não é ainda uma escolha, mas uma necessidade por parte da população de mais baixa renda. Já há ações
planejadas para estimular a mobilidade ativa, mas é preciso implementá-las. Nesse sentido, ao lado de calçadas com acessibilidade
universal, urge integrar as ciclovias existentes e complementar a rede
cicloviária conectando, entre si, as diferentes RAs.

Ações de curto prazo

1. Concluir o programa de pavimentação dos “Caminhos das Escolas” e
de todas as rodovias denominadas ‘’DF’’.
2. Revisar o PDTU – Plano Diretor de Transportes urbanos, alinhando os
investimentos públicos às prioridades de utilização de trilhos e transporte público coletivo.
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3. Fornecer informações em tempo real aos usuários do transporte público coletivo no que se refere a horários, linhas e itinerários (on line
ou fisicamente quando possível).
4. Estimular a renovação da frota do transporte coletivo com transição
para veículos elétricos.
5. Construir o Terminal Asa Norte, com a extensão do metrô Asa Norte,
para integração dos sistemas de transporte de média e alta capacidade, ligando as diversas regiões do DF e RIDE.
6. Implantar a Av. das Cidades (Interbairros ou Trans Brasília) de forma
a ser um boulevard inovador e sustentável, e não somente uma via
expressa.
7. Implantar o modal VLT-Veículo Leve sobre Trilhos ligando o aeroporto
JK à Asa Norte, via Av. W3 Sul e Norte e L2 Sul e Norte.
8. Implantar o eixo de transporte Rodoferroviária - Praça dos Três poderes, via Eixo monumental, Sudoeste, Cruzeiro e Noroeste, preferencialmente sobre trilhos.
9. Implementar um anel rodoviário no DF.
10. Definir uma rede de trens intercidades do DF e Implantar um trem
urbano entre Santa Maria e Luziânia.
11. Definir uma rede de transporte público intra e entre as diversas localidades do DF que integre os diversos modais.
12. Promover a mobilidade a pé e o uso de bicicletas, patinetes e veículos não poluentes, integrados ao sistema, porta a porta e por aplicativo.
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Diretriz Estratégica 3

Promover a urbanização inclusiva e sustentável, a valorização do patrimônio cultural e garantir o planejamento e a gestão participativa em todas as
Regiões Administrativas.
Todo cidadão precisa estar incluído na dinâmica econômica, social e ambiental
do lugar onde vive. Isso significa garantir um grau de urbanização que seja inclusiva e sustentável o acesso de todos a habitação segura, adequada e a preço
acessível, e aos serviços básicos e urbanizar as invasões.
As ações a seguir buscam tratar dessas questões de forma estruturante:
• Ação Estruturante 1: Adotar como diretriz de planejamento a
elaboração de Planos de Desenvolvimento Locais das Regiões
Administrativas. Em outras capitais federais bem como em grandes cidades de outros países (Ottawa, Washington e Canberra, por
exemplo), os planos de desenvolvimento de longo prazo são complementados com planos para cada região da capital, desdobrando e
aplicando os temas, objetivos e diretrizes gerais para cada localidade,
que possui suas especificidades e questões locais. No caso do Distrito Federal, o tamanho das regiões administrativas (algumas estariam
entre as 100 maiores cidades do país, como Ceilândia, Samambaia e
Taguatinga) reforça ainda mais a necessidade de uma atenção à realidade de cada uma.
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• Ação Estruturante 2: Aplicar os instrumentos de planejamento
urbano e ordenamento territorial para otimizar a ocupação de
setores existentes ou previstos no PDOT. O Plano Diretor de Ordenamento Territorial contém vários instrumentos para otimizar a
ocupação de áreas já existentes e evitar as ocupações irregulares e
ilegais que são atualmente um dos principais problemas do Distrito
Federal. Aplicá-los de forma mais contundente e consistente é importante para que que se tenha um DF planejado e ordenado de forma
integrada e sistêmica, considerando-se os aspectos ambientais, urbanísticos, fundiários e sociais em sua totalidade.
• Ação Estruturante 3: Definir política permanente de manutenção
de obras de arte e conjunto de obras públicas. As muitas obras
públicas existentes no Distrito Federal fazem parte da paisagem urbana e da criação do sentimento de identidade e pertencimento da
população. Por isso, é importante criar uma política permanente para
manutenção dessas obras públicas para evitar restrições orçamentárias e garantir a continuidade ao longo do tempo.

Ações de curto prazo
1. Implantar os Conselhos Locais de planejamento e as Unidades Administrativas de Planejamento Urbano nas Administrações regionais.
2. Promover, em parceria com o CODESE, CREA – DF, CAU-DF e as universidades, a realização de vistorias conjuntas de obras públicas e
obras de arte especiais.
3. Implementar política de revitalização com flexibilização de usos, urbanização dentre outros critérios, para setores degradados ou mal
utilizados ou com usos disconformes, no Plano Piloto e nas demais
áreas urbanas do DF.
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4. Agilizar a flexibilização de usos e ocupação nos Setores Comerciais
Sul e Norte, e Setores Hoteleiros Sul e Norte, do Plano Piloto, em especial a inclusão de uso residencial.
5. Agilizar o processo de liberação do Setor Habitacional Jóquei Clube e
Setor Oeste (atrás da Rodoferroviária).
6. Realizar parcerias público-privadas para assumir espaços públicos
degradados e centros culturais existentes.
7. Reduzir o IPTU na W3 Sul para incentivar a revitalização dos edifícios.
8. Aprovar os instrumentos de planejamento, gestão e ordenamento
territorial (PPCUB – Plano de Preservação do Conjunto Urbano de
Brasília, revisões do PDOT – Plano de Ordenamento Territorial do DF
e do Plano Diretor de Mobilidade Urbana, e outros).
9. Implementar ações de preservação cultural voltadas, especialmente,
para a valorização dos espaços históricos pioneiros no DF.

Metas finalísticas de Desenvolvimento Urbano
Foram selecionadas quatro metas finalísticas para 2040 para este eixo estratégico, em termos de moradia, mobilidade e qualidade do desenvolvimento urbano, apresentadas a seguir:
• Meta 1: Zerar o número de moradias inadequadas
Uma moradia inadequada não possui sanitário de uso exclusivo do
domicílio, tem paredes externas de materiais não duráveis, com mais
de três moradores por dormitório e gasto excessivo com aluguel. Em
2019, 11% das moradias apresentavam pelo menos uma dessas condições no Distrito Federal. Ao adotar um ritmo de diminuição desse
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percentual similar ao de Goiás, é possível praticamente resolver essa
questão até 2040, alcançando um percentual próximo de 0%.
Fonte: PNADC.
• Meta 2: Zerar o percentual de domicílios em núcleos urbanos subnormais
Um núcleo urbano subnormal é uma forma de ocupação irregular
de terrenos de propriedade alheia, públicos ou privado, para fins de
habitação. Em geral, possuem padrão urbanístico irregular, carência
de serviços públicos essenciais e localização em áreas com restrição
à ocupação. Em 2019, 6,6% dos domicílios estavam em núcleos urbanos subnormais.
Fonte: Com base no IBGE.
• Meta 3: Nenhuma RA com menos de 70% de domicílios próximos
de parques ou praças
Esta meta tem o objetivo de diminuir as desigualdades internas relacionadas com o acesso a parques ou praças, uma vez que apenas 10
das 33 regiões administrativas possuem esse índice atualmente.
Fonte: Elaboração da Macroplan com dados da PDAD - Pesquisa Distrital por Amostra de Domicílios 2018.
• Meta 4: Atingir 75% de deslocamentos por modais sustentáveis
ou coletivos
Em 2021, cerca de 55,8% dos deslocamentos no Distrito Federal eram
realizados com o transporte coletivo, a pé ou de bicicleta. A meta
seria atingir 75% em 2040 neste indicador, com sistema intermodal
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verde e inteligente, assegurando trilhos nos eixos principais e alimentação, nas localidades, por ônibus, micro-ônibus e micromobilidade.
Fonte: Elaboração da CODEPLAN-DF com base em dados da PDAD
de 2021.
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Eixo Estratégico

Turismo, Economia Criativa,
Cultura, Esporte e Lazer
O eixo estratégico é composto por cinco Câmaras Técnicas: Cultura; Turismo,
Hospitalidade e Gastronomia; Esporte, Atividade Física e Lazer; Vestuário e
Moda. Para este eixo, optou-se por diretrizes e ações pela união de algumas
câmaras técnicas.
Por conta de sua história, pela variedade de culturas de todo o Brasil, por sua geografia e também pela criatividade de seu povo, o Distrito Federal tem um grande potencial para ser um exemplo de criatividade e um dos principais destinos
turísticos e esportivos do país. Para ajudar nesse processo, são apresentadas a
visão de futuro para o eixo estratégico, seguido das diretrizes, ações estruturantes, ações de curto prazo e metas finalísticas de cada câmara técnica.

Visão de futuro
A visão de futuro para este eixo estratégico no horizonte de 2040 pode ser resumida na frase abaixo:

Um DF criativo e um dos principais destinos culturais,
turísticos e esportivos do país
Um Distrito Federal criativo conta com grande número de empresas da economia criativa, especialmente ligadas a serviços avançados e tecnológicos vinculados à cultura.
Um Distrito Federal que é destino cultural aproveita sua rica cultura em segmentos distintos para estar entre um dos principais destinos do país em gastronomia, artes visuais, música e arquitetura.
Um Distrito Federal para ser destino turístico está entre os principais destinos
turísticos do Brasil, aproveitando o patrimônio histórico e cultural, o fato de ser
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a capital do país e estar equidistante a praticamente todos os cantos do Brasil,
a estrutura instalada de equipamentos e hotéis, a natureza e a produção local.
Um Distrito Federal reconhecido como destino esportivo aproveita a estrutura
existente e a facilidade logística trazida pela posição geográfica do DF para sediar grandes eventos em diversos esportes.

Turismo
No tema de Turismo, para contribuir com a construção da visão de futuro do
eixo estratégico, a seguinte diretriz estratégica é sugerida:

Diretriz Estratégica

Promover o turismo cívico, ecológico e cultural e revitalizar a infraestrutura turística, cultural e esportiva.
O turismo cívico no Distrito Federal é único no país. Os três poderes federais e
toda a estrutura do Estado, em conjunto com sua arquitetura, urbanismo e história, formam um grande diferencial e têm grande potencial de atrair visitantes
de todo o Brasil e do mundo.
Mas o Distrito Federal, por sua formação com pessoas vindas de todos os lugares
do Brasil, em sua curta história já desenvolveu uma cultura própria, expressa na
sua gastronomia, na música, no cinema e em tantas outras formas de expressão
cultural, o que também pode ser explorado como fonte de riqueza para todos.
Além disso, a geografia local permite a exploração do turismo ecológico:
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cachoeiras, trilhas, cavernas e parques formam atrações para os que procuram
aventura e contato com a natureza.
Vinculada a essa diretriz estratégica, foram selecionadas as seguintes ações estruturantes:
• Ação Estruturante 1: Reestruturar o FITUR - Fundo de Investimento do Turismo, para promover a cidade e captar eventos que contribuam para a geração de renda e trabalho para a população, com
integração entre o poder público e as entidades da cadeia produtiva
do turismo.
• Ação Estruturante 2: Implementar política pública de apoio financeiro a fomento, divulgação e promoção do destino Brasília, com
vistas à captação e promoção de eventos indutores do fluxo de turismo, como eventos esportivos, artísticos, de negócios e muitos outros.
• Ação Estruturante 3: Criar a Lei de incentivo ao Turismo Cívico e
criativo, que beneficie também setores criativos não alcançados pela
Lei de Incentivo à Cultura.

Ações de curto prazo
As seguintes ações demandam atuação imediata:
1. Revitalizar e manter permanentemente os Setores Hoteleiros Sul e
Norte, inclusive com implantação de um centro de atendimento ao
turista e posto policial.
2. Revitalizar o pavilhão do Parque da Cidade.
3. Abrir a Feira da Torre às sextas, sábados e feriados à noite com agenda
cultural programada.
4. Apoiar a realização de projeto de visita cívica à Brasília por parte de
estudantes de todo o Brasil, contribuindo para o sentimento de orgulho pela capital nacional, abrindo os equipamentos turísticos e culturais federais e do DF nos finais de semana.
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5. Transformar a W3, o Setor Comercial Sul e o Setor de Diversões Sul em
locais de cultura e entretenimento.
6. Realizar campanha nacional de valorização do destino Brasília, incluindo material promocional.
7. Elaborar plano de desenvolvimento para o setor gastronômico do DF
para torná-lo referência nacional
8. Estimular o desenvolvimento e sinergia dos segmentos de turismo e
agronegócio, para potencializar o turismo nas propriedades rurais.
9. Transformar o CONDETUR DF- Conselho de Desenvolvimento do Turismo do DF em um conselho deliberativo.
10. Estabelecer previsão de renúncia fiscal para o ano de 2023 e seguintes, com vistas a criação para a Lei de Incentivo ao Turismo cívico e
criativo e aprovação da proposta no CONFAZ.
11. Tramitar a proposta da Lei de Incentivo ao Turismo Cívico e Criativo
e da Lei dos Distritos Criativos.
12. Garantir o orçamento necessário para a realização das políticas públicas do Turismo.

Metas finalísticas
Para o turismo, foi selecionada uma meta finalística para 2040:
• Meta 1: Estar entre os cinco destinos nacionais mais procurados no Brasil.
Em 2019, o DF foi o 11º destino mais procurado entre as viagens para
fora do estado de residência daqueles que fizeram viagens nacionais no
Brasil, com 232 mil viagens estimadas entre as últimas 3 viagens realizadas pelos domicílios investigados. Isso representa quase 1/6 das viagens
feitas para São Paulo (1º destino) e quase metade das viagens feitas para
Bahia (5º destino).
Propõe-se como meta para o estado que fique entre os 5 destinos mais
procurados entre as viagens nacionais do país.
Fonte: PNAD Contínua – Módulo de Turismo (2019).
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Cultura, Economia Criativa, Vestuário e Moda
Nesse tema, para contribuir com a construção da visão de futuro do eixo estratégico, a seguinte diretriz estratégica é sugerida:

Diretriz Estratégica

Aprimorar o arcabouço legal e as políticas públicas ligadas à economia
criativa e estimular a criação e o desenvolvimento de núcleos criativos.
A economia criativa envolve muitos setores cuja matéria-prima principal é o
intelecto e a criatividade: todos os segmentos ligados à cultura e ao entretenimento como a música, dança, teatro, cinema, jogos eletrônicos, design, publicidade, moda, artesanato, gastronomia, mas também aqueles ligados à pesquisa
e à tecnologia da informação.
É um tipo de trabalho que demanda questões legais e políticas públicas específicas. As ações apresentadas a seguir buscam justamente tratar de algumas
dessas questões.
• Ação Estruturante 1: Criar e regulamentar políticas de incentivos
fiscais e de fomento da economia criativa. Tendo em vista o potencial de geração de renda e trabalho da economia criativa, tais políticas serviriam para induzir o desenvolvimento do setor.
• Ação Estruturante 2: Criar lei que defina as permissões de uso
de área pública priorizando a finalidade para a qual o setor fora
criado. A economia criativa depende de regulação específica para
garantir o seu desenvolvimento. Em alguns casos, isso pode significar
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realizar ajustes na designação de uso de áreas públicas favorecendo
a manutenção e criação de empresas do setor.
• Ação Estruturante 3: Implementar lei de incentivo para fins de
capacitação dos profissionais da economia criativa, considerando
as necessidades e especificidades de cada área dentro do setor.
• Ação Estruturante 4: Criar a Lei dos distritos criativos que estimule a implementação e manutenção de polos criativos nas Regiões
Administrativas do DF. A designação de áreas nas regiões administrativas destinada a atividades ligadas à economia criativa criaria o
ambiente propício e seguro para a atração e criação de empresas,
associações e atividades dessa natureza para todos os segmentos da
economia criativa.
• Ação Estruturante 5: Incentivar a formalização e o crescimento
das micro, pequenas e médias empresas. A formalização dá mais
segurança aos empreendedores e abre oportunidades de maiores
ganhos, mas precisa ser incentivada e facilitada. As MPE são as principais geradoras de empregos e oportunidades de trabalho para a
população, mas requerem tratamento específico.

Ações de curto prazo
1. Aumentar o valor disponível para renúncia fiscal da Lei de Incentivo a
Cultura para o ano de 2023, garantindo a participação dos setores da
cultura e do turismo.
2. Montar um grupo intersetorial para discussão e avaliação do marco
regulatório urbano.
3. Criar e fortalecer ambientes de Economia criativa sinérgicos e integrados nas secretarias do Governo do DF que se relacionam com o
tema da economia criativa.
4. Induzir ações do Governo para a divulgação dos diferenciais competitivos de Brasília e do Distrito federal, como o lançamento do calendário
de eventos, especialmente de Temporada de Festivais;
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5. Elaborar programas de formação, capacitação, consultoria especializada e ambientes de negócios para os diferentes elos das cadeias dos
segmentos da economia criativa e ampliar o Programa Conexões da
SECEC DF.
6. Elaborar plano de revitalização do Polo da Moda do Guará.
7. Garantir o orçamento necessário para a realização das políticas públicas da Economia Criativa.
8. Capacitar e fortalecer o desenvolvimento do Mercado de Moda com
foco no design estratégico, nas tecnologias aplicadas e na realização
de eventos de tendências e novas marcas.
9. Capacitar e qualificar o chão de fábrica das indústrias de confecção
para atualização técnica e tecnológica.

Metas finalísticas
Para este tema, foi selecionada uma meta finalística que busca quantificar o resultado último desejado, fruto da realização das ações estruturantes e das ações
de curto prazo:
• Meta 1: Dobrar a participação dos setores criativos no total de
empregos formais
Se o Distrito Federal retomar a velocidade de crescimento do número
de empregos em setores criativos entre 2010 e 2018, será possível
alcançar passar de 3% atualmente (dados de 2020) para 6% em 2040.
Fonte: Com base na RAIS (2010-2020).
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Esporte e Lazer
Para esporte e lazer a seguinte diretriz estratégica é sugerida:

Diretriz Estratégica

Garantir o acesso da população ao esporte e lazer e integrá-los às políticas
públicas sociais para promover a qualidade de vida e a cultura de paz.
A atividade física e o lazer são fundamentais para o bem-estar físico e mental
das pessoas, especialmente neste período pós-pandemia. Além disso, o esporte
é um meio eficiente de inclusão social, de construção de valores e de caráter,
contribuindo para a formação do indivíduo e, como consequência, de uma sociedade melhor.
Por isso, é importante integrar o esporte e o lazer como instrumento de promoção de políticas públicas sociais nas comunidades, contribuindo para a qualidade de vida e ajudando a promover a cultura de paz. As ações estruturantes
abaixo foram pensadas com esse propósito:
• Ação Estruturante 1: Recuperar, construir e manter as instalações
esportivas em todo o DF para integrar a população e permitir a
realização de eventos de médio e grande porte. O esporte necessita de locais adequados para sua prática, desde uma única quadra
em uma comunidade até instalações de médio e grande porte para
receber eventos locais, regionais e nacionais, a custos relativamente
baixos e com a participação da população para que ajudem na manutenção desses espaços.
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• Ação Estruturante 2: Garantir que todas as crianças de escolas
públicas tenham acesso a diversas práticas esportivas, com infraestrutura adequada. O período escolar é o mais propício para o
aprendizado e a prática esportiva e também em que a criança tem o
primeiro contato com as diversas modalidades esportivas, além de
ser o período em que os talentos e vocações esportivas aparecem
primeiro.
• Ação Estruturante 3: Criar uma Lei de Incentivo ao Esporte do
Distrito Federal, permitindo que recursos provenientes de renúncia
fiscal sejam aplicados em projetos desportivos distribuídos por todo
o DF.

Ações de curto prazo
1. Desenvolver políticas de aproveitamento do Lago Paranoá para o lazer, eventos e práticas esportivas.
2. Reformar as praças esportivas existentes, especialmente nas regiões
administrativas mais vulneráveis, com a participação da comunidade.
3. Reformar o Autódromo Internacional Nelson Piquet, incorporando ao autódromo a construção de um kartódromo com padrões internacionais.
4. Revitalizar um novo ginásio para receber eventos esportivos de médio porte.
5. Construir quadras cobertas em todas as escolas públicas do DF.
6. Garantir o orçamento necessário para a realização das políticas públicas esportivas.
7. Rever e ampliar o Bolsa Atleta para outras modalidades (curto prazo).
8. Apoiar atletas em formação e de alto nível para que possam treinar e
participar dos principais eventos esportivos nacionais e internacionais.
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9. Modernizar, desburocratizar e simplificar o acesso aos recursos do
Fundo de Apoio ao Esporte.
10. Prestar apoio técnico-administrativo às entidades de administração
dos esportes.

Metas finalísticas
Foi selecionada uma meta para este eixo estratégico, em termos de acesso a
esporte e lazer, apresentada a seguir:
• Meta 1: Nenhuma RA com menos de 70% de domicílios próximos
de quadras esportivas
Apenas 15 das 33 regiões administrativas do Distrito Federal possuem 70% de seus domicílios próximos a quadras esportivas. A intenção é de que todas as regiões alcancem esse percentual.
Fonte: Elaboração da Macroplan com dados da PDAD - Pesquisa Distrital por Amostra de Domicílios 2018.
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Eixo Brasília-Goiânia e RIDE
O eixo de integração Brasília-Goiânia tem robusta rota de desenvolvimento ancorada em Polos Econômicos Inovadores, fazendo destes pouco mais de 200
quilômetros que separam as duas capitais, podendo ser modelo de prosperidade verde e inteligente na economia nacional.
Vale assinalar que a prosperidade desse eixo, 3º aglomerado urbano do país,
com pujante setor produtivo como o agropecuário, fruticultura e mineração, é
prejudicada pela baixa oferta de empregos no setor de serviços e da nova economia, o que leva a forte desemprego, vulnerabilidade social, precariedade de
moradias e de serviços essenciais.
Dessa forma, urge a formulação de políticas públicas em conjunto nas cidades
integrantes da região que poderá proporcionar o fim do isolamento econômico
do DF e do entorno, por meio da inauguração de uma extensa rede viária e de
um grande parque industrial nas imediações da capital e cidades adjacentes. O
desenvolvimento do Distrito Federal está fortemente relacionado ao desenvolvimento de toda a sua região de influência. Isso inclui a RIDE, composta pelo
próprio Distrito Federal e mais 32 municípios de Goiás e Minas Gerais e o eixo
entre Brasília e Goiânia, totalizando 7,4 milhões de habitantes. Para que seja
possível alcançar a integração desejada no futuro, são sugeridas a seguir a Visão
de Futuro, diretrizes estratégicas e ações.

Visão de futuro
A visão de futuro para este eixo estratégico no horizonte de 2040 pode ser resumida na frase abaixo:

O DF como metrópole, integrada à RIDE
e ao eixo Brasília-Goiânia
Um Distrito Federal integrado é aquele que une esforços com sua região e
aprimora a competitividade da produção, encontra alternativas para um desen-
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volvimento regional pujante e implementa o modal ferroviário que integra a
região de modo sustentável. Atua em conjunto com Goiás e Minas Gerais para
promover o desenvolvimento econômico e social da região, integrando projetos, trocando conhecimentos e favorecendo o comércio. Cria um eixo de desenvolvimento com Goiânia que beneficia toda a região e favorece o fluxo de
pessoas, conhecimento, mercadorias e riquezas.
Pensando na construção do futuro, são propostas as seguintes diretrizes estratégicas e ações:

Diretriz Estratégica 1

Estimular a integração da RIDE e do eixo Brasília-Goiânia e induzir uma
melhor oferta de serviços públicos de qualidade no entorno.
Uma maior integração supõe tanto uma maior conexão por meio de rodovias e ferrovias, mas também pela implementação de políticas coordenadas entre as três unidades da federação, na busca por fazer com que a
região como um todo atinja patamares superiores de desenvolvimento,
expressos em termos econômicos, mas também sociais, com acesso mais
amplo e de melhor qualidade a serviços públicos nas próprias localidades
face a situação de precariedade de grande parte das famílias neste Eixo
Brasília-Goiânia.
A melhoria na ligação entre dois grandes aglomerados urbanos, Brasília e
Goiânia, especialmente por trilhos, deve ser feita utilizando-se uma concepção moderna das estações ferroviárias como amplos equipamentos de
atração de serviços, cultura, lazer, convívio, indutoras de novos empreendimentos comerciais e residenciais que incorporem a qualidade de vida das
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pessoas como objetivo em sua concepção e implantação. O resultado será
a criação de um grande vetor de inovação e desenvolvimento inteligente e
sustentável, com geração de empregos e de renda mais qualificados.
As ações abaixo foram destacadas para fazer com que a integração aconteça:
• Ação Estruturante 1: Estruturar a Agência de Desenvolvimento da
RIDE com participação ativa do setor produtivo, que seja responsável
por traçar e implementar as políticas de desenvolvimento necessárias
para uma melhor integração da RIDE, para uma melhor coordenação
dos agentes envolvidos e para uma melhor utilização dos recursos individuais de cada município e do Distrito Federal em prol da melhoria
do emprego e da renda de toda a região.
• Ação Estruturante 2: Criar a região metropolitana de Brasília, o
que possibilitaria uma melhor coordenação do planejamento e do
uso de recursos para questões comuns ao Distrito Federal e municípios do entorno, especialmente nos temas do uso do solo, da mobilidade, do meio ambiente e da saúde.
• Ação Estruturante 3: Buscar uma maior participação do Governo
Federal no planejamento de longo prazo do DF e seu entorno.
O estudo de outras experiências de planejamento estratégico em
capitais federais com perfil similar ao do Distrito Federal, especialmente Ottawa (Canadá), Washington DC (Estados Unidos) e Canberra
(Austrália) mostra que o governo federal, por estar geograficamente
localizado no território do Distrito Federal, participa do esforço de
planejamento de longo prazo, naqueles temas concernentes à representação diplomática, à segurança nacional, aos eventos nacionais
comemorativos, às propriedades federais na região (inclusive parques e espaços abertos) e à grande força de trabalho presente na capital. Tal participação enriquece e complementa o planejamento do
Distrito Federal e deve ser incentivado.
• Ação Estruturante 4: Reestruturar o planejamento das atuais localidades e de novos ecobairros com serviços públicos e privados
verdes, inteligentes e economia circular, para urbanismo saudável
que transforme esse Eixo do Brasil Central em fonte irradiadora das
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inovações necessárias para atender o que reza o Acordo de Paris face
à mudança do clima, bem como atender às crescentes exigências da
agenda de governança social e ambiental/ESG e da Carta das Cidades
Inteligentes.
• Ação Estruturante 5: Fortalecer os indicadores de subsistência e
bem-estar das pessoas, ao lado da geração de emprego local e das
inovações sustentáveis na infraestrutura. Isso constitui alta prioridade face a situação de precariedade de grande parte das famílias neste Eixo Brasília-Goiânia, em termos de acesso aos serviços essenciais
para vida digna.

Ações de curto e médio prazo
1. Criar uma comissão ou grupo de trabalho conjunto entre o Distrito
Federal e o governo federal para alinhamento, troca de informações
e adoção de um processo acordado de planejamento.

Diretriz Estratégica 2

Estimular o desenvolvimento econômico da RIDE.
O desenvolvimento econômico do Distrito Federal está interligado ao desenvolvimento de seu entorno. Isso significa que é preciso estabelecer algum tipo de política que contribua para o fortalecimento da economia dos
municípios da RIDE e do DF.
Vários municípios de Goiás têm seu núcleo urbano na divisa com o Distrito
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Federal e seria de mútuo interesse que fossem criadas alternativas de trabalho
e renda mais próximas do local de residência, melhorando a qualidade de vida
da população, seja pela redução do tempo de deslocamento casa-trabalho, seja
pela maior oferta de serviços privados e, pela própria dinâmica de crescimento
econômico, também de serviços públicos.
Para isso, sugere-se a realização da seguinte ação para alcançar esse objetivo:
• Ação Estruturante 1: Identificar e consolidar polos de desenvolvimento ou clusters na divisa do Distrito Federal com Goiás, especialmente o eixo Samambaia-Santo Antônio do Descoberto, entre
outros, como na divisa com os municípios de Águas Lindas de Goiás,
Valparaíso de Goiás, Formosa e Planaltina, por exemplo. Junto aos Polos, podem estar startups, pequenas e médias empresas de insumos
e serviços e, assim, potencializar a geração de emprego, renda e qualidade de vida da população com a criação de novas centralidades
resilientes na região.

Ações de curto e médio prazo
1. Realizar a EXPORIDE, evento para troca de conhecimento e realização
de negócios.
2. Fomentar empreendedorismo e atração de investimentos e tecnologias de fronteira através de parcerias nacionais e internacionais.
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Diretriz Estratégica 3

Aprofundar a integração do DF com as demais regiões do país,
com ênfase no modal ferroviário.
Por estar aproximadamente no centro do país, o Distrito Federal tem potencial
para ser um grande centro logístico. Ainda que seja possível e desejável melhorar e ampliar a capacidade de conexão do DF com outras regiões pelos modais
rodoviário e aéreo, é o modal ferroviário que deveria receber a maior atenção
do poder público, seja pelo ganho de escala, seja pela redução de custos de
transporte de grandes cargas de e para outras regiões, mas principalmente pela
capacidade que esse modal possui grande capacidade de induzir o desenvolvimento, a inovação e a sustentabilidade em toda a região.
As principais conexões por trilhos a serem feitas ligariam o Distrito Federal à
Anápolis, integrando-o à ferrovia Norte-Sul e o Distrito Federal até Luziânia, em
Goiás. As seguintes ações estruturantes são sugeridas para que a diretriz estratégica seja realizada:
• Ação Estruturante 1: Implementar a ligação ferroviária de passageiros e cargas entre Brasília e Goiânia, integrando Brasília e a RIDE
à malha ferroviária brasileira. O desenvolvimento do DF está umbilicalmente ligado àquele da sua região de influência, particularmente
entre Brasília e Goiânia. Ao longo do trajeto, as estações seriam projetadas para estruturarem o transporte coletivo local, atraindo modernização e crescimento imobiliário local, além de estarem integradas
com outros modais e servirem de espaços para lazer e cultura. No
caso do transporte de passageiros, haveria estações principais para o
trem expresso e secundárias para o trem parador.
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• Ação Estruturante 2: Implementar um transporte de passageiros
sobre trilhos (trem ou VLT) entre Brasília e Luziânia, melhorando
a qualidade da mobilidade da população que circula entre os dois
estados e diminuindo o tempo de deslocamento.

Síntese da relação entre as diretrizes estratégicas
e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU
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3. Contribuições da população
Em um trabalho de elaboração da visão de futuro e o que é preciso fazer para
alcançá-lo, é muito importante ouvir a população de forma mais ampla. Para
isso, o CODESE-DF promoveu duas iniciativas complementares que, apesar de
não terem sido fruto do trabalho de seus eixos estratégicos e câmaras técnicas,
o conjunto de ações sugeridas pela população nas diferentes regiões administrativas fornece um quadro interessante que pode contribuir para a elaboração
de políticas regionais de desenvolvimento, e por isso foram incluídas neste documento.
• Projeto Hackathon: o CODESE-DF promoveu quatro eventos que reuniram representantes e lideranças de todas as regiões administrativas
do Distrito Federal10. Utilizando a metodologia consagrada de um hackathon, os participantes de cada região identificaram os chamados
“tesouros” de cada região, os ativos locais que pudessem servir como
potencialidades ou alavancas para o desenvolvimento socioeconômico. Depois de priorizarem um dos “tesouros”11, elaboraram ações que
pudessem contribuir para viabilizar essas oportunidades.

• Concurso Cultural: o concurso foi aberto a toda a sociedade, com
o objetivo de estimular a participação da população do Distrito Federal com ideias que poderiam direcionar propostas técnicas e fazer
parte do plano estratégico “O DF QUE A GENTE QUER – VISÃO 2040”.
As propostas tinham que estar alinhadas com qualquer um dos eixos
estratégicos do CODESE-DF e as 10 melhores ideias, depois de avaliadas por uma comissão julgadora, foram premiadas com R$ 1.000,00
cada, em cerimônia realizada no dia 21 de abril de 2022, por ocasião
da celebração do aniversário do Distrito Federal.
A seguir, as propostas vencedoras do Hackathon e do Concurso Cultural são
apresentadas.
____________________________________________________________________________________________________________
10. Com exceção de Arniqueira, Recanto das Emas, Riacho Fundo e Sudoeste/Octogonal.
11. O detalhamento dos tesouros de cada região administrativa consta do documento “Relatório Final do Projeto Hackathon 2022”,
disponível para baixar na página do CODESE-DF: www.codesedf.org.br.
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Projeto Hackathon
A riqueza dos eventos realizados com a metodologia hackathon foi o de permitir descobrir os “tesouros” e ações de todas as Regiões Administrativas, com a
participação das próprias pessoas que moram nessas localidades. Ao consolidar
os resultados, foi possível identificar oportunidades similares, que podem compartilhar investimentos (públicos e privados) nas áreas do turismo, do entretenimento, da sustentabilidade e do desenvolvimento econômico de modo mais
geral, resumidos a seguir:

Turismo
Por conta das características do Distrito Federal em termos de relevo, geografia,
história e cultura, o turismo foi o principal potencial identificado pelas regiões
administrativas, nos seguintes segmentos, que muitas vezes se interconectam:
• Turismo religioso. Identificado como tesouro pelas regiões administrativas de Brazlândia, Planaltina e Plano Piloto, por conta dos mais de
900 templos religiosos em todo o DF (incluindo a icônica Catedral de
Brasília, a Ermida Dom Bosco e o templo em forma de pirâmide da Legião da Boa Vontade) e outros locais de caráter religioso como o Vale
do Amanhecer, mas também pelas inúmeras manifestações populares religiosas que se expressam por meio de festas e eventos.
• Turismo rural. Identificado como tesouro pelas regiões administrativas de Brazlândia, Gama, Paranoá, Riacho Fundo 2, Santa Maria, São
Sebastião e Sobradinho. As regiões rurais do DF se caracterizam por
mata de cerrado pouco denso e fazendas relativamente pequenas,
propícias para turismo rural, trilhas, passeios em riachos e cachoeiras,
observação de pássaros e gastronomia regional nas antigas fazendas
locais e exploração arqueológica.
• Turismo gastronômico. Identificado como tesouro pelas regiões administrativas de Ceilândia, Gama, Guará e Núcleo Bandeirante. O Distrito Federal foi povoado por pessoas de praticamente todo o Brasil,
com predominância de mineiros, nordestinos e cariocas, que trouxeram sua cultura e, claro, sua gastronomia, de modo que é possível viajar por diversos estados brasileiros sem sair do DF.
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• Turismo cívico e arquitetônico. Identificado pelas regiões administrativas da Candangolândia, Paranoá, Planaltina e Plano Piloto. Apesar
de novo, o DF e seu entorno possuem uma rica história que remonta
aos tempos dos Bandeirantes. Planaltina foi a base para a idealização
do DF, a Candangolândia e o Paranoá guardam a memória das primeiras ocupações e instalações oficiais, enquanto o Plano Piloto conta
com uma estrutura urbana modernista, tombada pela Unesco como
patrimônio cultural da humanidade. A integração dessas regiões permite a criação de rotas de visitação com interesse cívico e arquitetônico, ressaltando a história da idealização e criação do Distrito Federal.

Entretenimento
O Distrito Federal tem um grande potencial para o entretenimento, seja por estar na rota de muitos eventos artísticos nacionais e internacionais, seja pela produção de sua própria população na música, no cinema, no design, na dança e em
tantas outras manifestações e possibilidades de lazer e cultura. Os segmentos
identificados pelas Regiões Administrativas foram os seguintes:
• Música. Diversas manifestações e tradições musicais tem bastante expressão não só no Distrito Federal, mas em âmbito nacional. É o caso
do Chorinho (Clube do Choro), do Samba (no Cruzeiro), do Forró (na
Ceilândia), do Rock (no Plano Piloto e em Samambaia, merecendo
muitas vezes o título de Capital do Rock) e a música clássica (no Plano
Piloto).
• Brasília Divertida. No SIA e no Núcleo Bandeirante, há muitos espaços amplos, distantes de residências, que podem ser utilizados para
montagem de empreendimentos culturais, como casas de shows
e eventos e grandes espetáculos artísticos. O Plano Piloto já possui
áreas ocupadas para essa finalidade, como a Concha Acústica, a orla
do Lago Paranoá e os Setores Comerciais Sul e Norte. Em Taguatinga, o Taguaparque pode acomodar um grande número de pessoas
em eventos de grande porte. Em Águas Claras, a residência oficial do
governador pode se transformar em mais uma opção de experiência
cultural, gastronômica e de lazer para o brasiliense pela concessão do
espaço para a gestão privada.
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Sustentabilidade
A demanda por uma cidade mais sustentável é recorrente nas diversas pesquisas
junto à população. O alto poder aquisitivo do DF resulta no descarte de resíduos urbanos sofisticados e altamente recicláveis. O tema da sustentabilidade foi
escolhido por várias regiões como um potencial para o desenvolvimento econômico e social.
• As Regiões Administrativas da Estrutural, Santa Maria e do Varjão possuem experiência e competências para ajudar na reciclagem e reutilização do resíduo urbano, reduzindo assim a carga sobre o Aterro
Sanitário.

Desenvolvimento Econômico
• Vários dos tesouros estão relacionados com formas de buscar oportunidades de trabalho e de aumento de renda para a população local,
em temas que passam pela agricultura familiar (com as hortas comunitárias na região do Pôr do Sol/Sol Nascente), pela reintegração de
apenados (no caso do Jardim Botânico), pela revitalização do polo
de cinema em Sobradinho I, o estímulo ao comércio no Park Way e o
fortalecimento dos laços sociais e das oportunidades de trabalho em
Vicente Pires e Itapoã.
Segue abaixo o detalhamento das ações de curto e médio prazos de cada
região administrativa, conforme proposto por alguns de seus representantes
e lideranças locais.

Águas Claras
Tesouro identificado
Residência oficial do Governador do Distrito Federal.
Ações propostas
• Ampliar a lei de ocupação do solo na área da Residência Oficial do
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Governador para que possa receber empreendimentos turísticos,
eventos, exposições, restaurantes, parques temáticos etc., que permitam a entrada e frequência da população.
• Implementar um modelo público-privado de exploração do parque da
Residência Oficial do Governador, nos moldes do Pontão do Lago Sul.

Brazlândia
Tesouro identificado
Santuário do Menino Jesus e suas festas religiosas, atrações naturais e a produção de frutas e hortaliças.
Ações propostas
• Apoiar a organização e a divulgação de um calendário anual de eventos religiosos.
• Apoiar e incentivar a instalação de empreendimentos de apoio ao turismo religioso e histórico, como pousadas, restaurantes, lanchonetes,
artesanato etc.
• Promover eventos periódicos sobre a produção agrícola da região
como reforço para as tradicionais festas do Morango e da Goiaba.
• Incentivar a criação de empresas de beneficiamento e industrialização
da produção local, agregando valor aos produtos comercializados.

Candangolândia
Tesouro identificado
Estúdio social, Trilha Pirá-Brasília e história local.
Ações propostas
• Apoiar projetos da classe artística local, como a Fábrica dos Sonhos.
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• Divulgar a trilha Pirá-Brasília como roteiro turístico.

Ceilândia
Tesouro identificado
Praça da Bíblia, gastronomia e cultura.
Ação proposta
• Apoiar a transformação da Praça da Bíblia em uma Vila Gastro-Cultural.

Cruzeiro
Tesouro identificado
Samba.
Ações propostas
• Criar um Complexo do Samba, em formato público-privado, dentro da
estrutura da Escola de Samba ARUC, com espaços de ensaios, fabricação de fantasias e adereços, artesanatos, shows de samba etc.
• Apoiar e incentivar, em parceria com universidade locais e organizações civis, cursos de formação de passistas, instrumentistas, cenógrafos e figurinistas voltados para a cultura do samba.

Estrutural
Tesouro identificado
Usina de reciclagem.
Ações propostas
• Criar uma usina de reciclagem e tratamento de resíduos urbanos e
orientar o Serviço de Limpeza Urbana (SLU) para destinar parte do
lixo não tratado para a usina, de preferência com a participação da
comunidade da região, no formato de uma cooperativa ou PPP.
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• Construir uma usina de produção de CDR (combustível derivado de
resíduo urbano) para aproveitamento do resíduo não reciclado, de
preferência com a participação da comunidade da região, no formato
de uma cooperativa ou PPP.

Fercal
Tesouro identificado
Cavernas e riquezas naturais.
Ações propostas
• Realizar obras nas cavernas que garantam a segurança dos turistas
visitantes das cavernas da região.
• Melhorar a sinalização e o acesso viário às cavernas da região.
• Utilizar dos meios institucionais para incentivar a exploração das cavernas da região.
• Apoiar, com incentivos fiscais temporários, a instalação de empresas
de turismo na Fercal.
• Desenvolver, junto com o Senac e universidades, programas de formação de guias turísticos para turismo de aventura.

Gama
Tesouro identificado
Estádio Bezerrão.
Ação proposta
• Revitalizar, por meio de uma parceria público-privada, o Estádio Bezerrão e áreas adjacentes para permitir a fixação local de empresas
criativas e a realização de eventos culturais e esportivos.
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Guará
Tesouro identificado
Teatro de Arena.
Ação proposta
• Implementar uma gestão compartilhada com as entidades culturais
do Guará para exploração e desenvolvimento do Teatro de Arena.

Itapoã
Tesouro identificado
Recursos humanos locais.
Ação proposta
• Apoiar a criação de uma Agência Virtual de Empregos para ampliar
oportunidades de empregos para a população local, transformando
autônomos como jardineiros, cozinheiros e padeiros em MEI.

Jardim Botânico
Tesouro identificado
Parque Ecológico Jardins Mangueiral e o complexo prisional da Papuda.
Ações propostas
• Apoiar projeto de reintegração dos apenados, através da sua contratação para o plantio de mudas de plantas do cerrado no Parque Jardins
Mangueiral.
• Desenvolver e oferecer um programa de capacitação para as famílias
dos apenados para transformar as folhas e frutos do reflorestamento
em remédios fitoterápicos e arranjos decorativos para venda.
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Lago Norte
Tesouro identificado
Serrinha do Paranoá.
Ação proposta
• Criar o Parque da Serrinha do Paranoá, com infraestrutura para a exploração do turismo.

Lago Sul
Tesouro identificado
Ermida Dom Bosco.
Ação proposta
• Apoiar a organização de uma agenda de eventos de cunho religioso e
ecológico na região para a exploração da região da Ermida Dom Bosco, em parceria com a Cúria Metropolitana.

Núcleo Bandeirante
Tesouro identificado
História e setor de motéis.
Ação proposta
• Delimitar um espaço urbano, com acesso controlado e fiscalizado,
ao lado do Setor de Motéis, para a instalação de empreendimentos
de entretenimento voltado para o público adulto, definindo critérios
para a instalação e, se necessário, alterando as regras para ocupação
comercial da área.
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Paranoá
Tesouro identificado
Atrações naturais e fazendas.
Ações propostas
• Apoiar a realização de eventos mensais temáticos voltados para o turismo rural.
• Desenvolver, junto com o Senac e universidades, programas de formação de guias para turismo rural.
• Criar um selo de certificação para empresas que ofereçam serviços de
qualidade (pousadas, restaurante rural, excursões etc.).

Park Way
Tesouro identificado
Águas, trilhas ecológicas e histórico-culturais.
Ação proposta
• Incentivar o investimento de empresas para a geração de energia fotovoltaica (microgeração e geração de pequeno porte).

Planaltina
Tesouro identificado
Festas religiosas e pontos históricos.
Ações propostas
• Apoiar a organização e a divulgação de uma agenda de eventos religiosos e culturais e de um roteiro de pontos turísticos e históricos da
região.
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• Desenvolver, junto com o Senac e universidades, programas de formação de guias para turismo religioso e histórico.
• Criar um selo de certificação para empresas que ofereçam serviços de
qualidade (pousadas, excursões, artesão etc.).

Plano Piloto
Tesouro identificado
Mobilidade com capilaridade: o DNA de Brasília.
Ações propostas
• Conceder a exploração privada de serviço de transporte no Plano
Piloto, através de frota de vans elétricas que funcionariam por meio
de aplicativo.
• Construir eletropostos para carga das vans, em parceria com a
Neoenergia.

Riacho Fundo II
Tesouro identificado
Campo do Chuveirinho (APA) e seu sítio arqueológico.
Ações propostas
• Organizar a exploração turística do sítio arqueológico da região.
• Melhorar a sinalização e o acesso viário aos sítios arqueológicos.
• Providenciar fiscalização permanente para impedir o vandalismo no
sítio arqueológico.
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Samambaia
Tesouro identificado
Festival Samamba Rock.
Ações propostas
• Divulgar o evento Samamba Rock em escala nacional e inclui-lo na
agenda cultural do Distrito Federal.
• Apoiar a realização de eventos musicais de rock durante o ano, como
preparação ao Samamba Rock anual.
• Criar, junto com universidades e empresas patrocinadoras, uma Escola
do Rock para formação de músicos (nos moldes da Escola do Choro) e
fabricantes de instrumentos musicais.

Santa Maria
Tesouro identificado
Hortas comunitárias.
Ação proposta
• Utilizar o poder de compra do governo para transformar as hortas comunitárias existentes em fornecedores de alimentos orgânicos para a
merenda escolar das escolas da região.

São Sebastião
Tesouro identificado
População de imigrantes e hortas comunitárias.
Ações propostas
• Apoiar a organização de eventos gastronômicos e de divulgação
cultural dos imigrantes estrangeiros instalados na região (Semana
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da Venezuela, Semana do Haiti etc.) em conjunto com as respectivas
embaixadas.
• Promover capacitação para os imigrantes para que criem microempresas em parceira com brasileiros para divulgar suas culturas.
• Utilizar o poder de compra do governo para transformar as hortas comunitárias existentes em fornecedores de alimentos para a merenda
escolar das escolas da região.

SIA
Tesouro identificado
Vacância noturna.
Ações propostas
• Alterar a lei de ocupação do solo no SIA para permitir a instalação de
empresas de entretenimento no local.
• Incentivar a instalação de casas de shows musicais e de grandes eventos musicais que operam no período noturno.
• Melhorar a sinalização viária e indicativa local.

Sobradinho I
Tesouro identificado
Polo de cinema, fazendas e haras.
Ações propostas
• Revitalizar o polo de cinema local, reformando as instalações e dando
incentivo para as empresas de audiovisual se instalem lá.
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• Dar prioridade nas compras de serviços de vídeo pelo GDF, para as
empresas instaladas no polo de cinema.
• Criar, junto com as universidades, uma escola de formação de profissionais ligados ao audiovisual.
• Dinamizar a Rota do Cavalo, com ações para melhoria e divulgação dos
serviços prestados pelos haras locais.

Sobradinho II
Tesouro identificado
Parque Ecológico ‘’Canela da Ema’’ e Casa de Acolhimento da Mulher.
Ações propostas
• Construir uma cozinha industrial na Casa de Acolhimento para viabilizar a fabricação de doces, geleias e compotas por parte das mulheres
atendidas na Casa, tendo como base as frutas do cerrado no Parque
‘’Canela da Ema’’.
• Criar, junto com as universidades, um programa de formação de doceiras e quituteiras com receitas que usem as frutas da região.

Sol Nascente / Pôr do Sol
Tesouro identificado
Resíduo urbano reciclável.
Ações propostas
• Construir um galpão capaz de armazenar todo o material reciclável
recolhido.
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• Capacitar profissionais para confecção e produção de produtos como
bolsas e carteiras com resíduos recicláveis.

Taguatinga

Tesouro identificado
Circuito cultural e ecológico.
Ação proposta
• Mapear e divulgar, através da Secretaria do Turismo, os pontos de interesse culturais, ecológico e gastronômicos de Taguatinga.
• Identificar e sinalizar as vias de Taguatinga para facilitar o acesso aos
pontos turísticos.
• Oferecer, em parceria com o SENAC, programas de capacitação para a
formação de garçons, baristas, cozinheiros, pessoal e hotelaria e guias
turísticos para atender as empresas da região.
• Criar e divulgar a agenda de eventos da região.

Varjão
Tesouro identificado
Galpão de triagem do lixo reciclável.
Ações propostas
• Aumentar o espaço da estrutura de triagem existente.
• Adquirir um caminhão de coleta de recicláveis e maquinários para realizar a separação mecânica dos materiais.
• Adquirir maquinário para o tratamento de garrafas pet que as transforme em fios para produção de vassouras, objetos de uso diário etc.
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Vicente Pires
Tesouro identificado
A própria comunidade e os condomínios horizontais.
Ação proposta
• Apoiar, através da FAP-DF e da Secretara de Economia, o desenvolvimento de uma solução inovadora e escalável (via smartphones)
para a integração de condomínios (informações, notícias e câmeras de vigilância) e oferta de serviços de interesse dos síndicos desses condomínios.

Concurso cultural “Como é o DF que você quer?”
Promovido pelo CODESE-DF, o concurso foi aberto a toda a sociedade, com
o objetivo de estimular a participação da população do Distrito Federal com
ideias que poderão direcionar propostas técnicas e fazer parte do plano estratégico “O DF QUE A GENTE QUER – VISÃO 2040”.
As ideias de propostas tinham que estar alinhadas com qualquer um dos eixos
estratégicos do CODESE-DF e as 10 melhores ideias, depois de avaliadas por
uma comissão julgadora, foram premiadas com R$ 1.000,00 cada, em cerimônia
realizada no dia 21 de abril de 2022, por ocasião da celebração do aniversário
do Distrito Federal16.

Ideias vencedoras
1. Estruturar um mercado de créditos de carbono no DF.
”Estruturar um mercado de créditos de carbono no DF No Brasil e no
mundo, governos e entidades técnicas debatem a formatação de sistemas para a compensação das emissões de gases de efeito estufa.
Este tema é mais que pertinente, visto a urgência para se mitigar os
____________________________________________________________________________________________________________
16. As dez propostas vencedores podem ser conferidas no site www.odfqueagentequer.org.

O DF QUE A GENTE QUER | VISÃO 2022-2040 - 155

CONTRIBUIÇÕES

DA

POPULAÇÃO

impactos das mudanças climáticas e a necessidade de se implementar medidas que tragam competitividade econômica aos países que
promovem um crescimento carbono neutro, circular e inclusivo. Em
São Paulo atualmente se discute a elaboração de um Projeto de Lei
para estabelecer o Sistema Estadual de Registro de Compensações
de Emissões de Gases de Efeito Estufa, com base nas políticas nacional e estadual de mudanças climáticas (Lei Federal n.º 12.187, de 29
de dezembro de 2009 e Lei Estadual n.º 13.798, de 9 de novembro de
2009). Trata-se de um passo importante rumo a precificação de emissões e a instalação de mercados de carbono. O Brasil possui condições de se tornar um player importante nesse cenário, com potencial
de suprir até 40% da oferta mundial desse tipo de redução de emissões de gás de efeito estufa. * O DF no mercado de compensações *
A criação do Sistema de Registro de Compensações de Emissões de
Gases de Efeito Estufa do DF (SERC-GEE/DF) pode posicionar o Distrito Federal como um polo para comércio de créditos de carbono. O
objetivo é credenciar padrões de certificação e entidades certificadoras de cada mercado de carbono. O SERC-GEE/DF poderá, também: •
Registrar e tornar público, acessível e interoperável, em ambiente digital, os projetos e programas de geração de reduções certificadas de
emissões; • Definir os critérios para credenciamento de plataformas
de negociação; • Sugerir parâmetros para padronizar as transações;
• Garantir e gerir processos de interoperabilidade de dados com outras jurisdições. Com uma estrutura institucional composta por um
comitê regulador e por uma entidade de registro central, o Sistema
poderá gerir a comercialização de três documentos. • Redução Certificada de Emissões (RCE): bem intangível, transacionável, fungível e
representativo de redução ou remoção de uma tonelada de dióxido
de carbono equivalente. • Certificado de Carbono Verificado (CCV) •
Certificado de Atributo de Carbono Verificado (CACV) Essa estruturação é um passo importante para trazer segurança às empresas que
compram créditos de carbono para neutralizar suas emissões.“
Alba Rodrigues Grilo, moradora do Plano Piloto

2. Criar parcerias para inclusão de estudantes no mercado de
trabalho.
“Vejo a dificuldade que os adolescentes da nossa cidade têm de en-
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contrar um estágio ou um curso de capacitação que atenda aqueles
que não estão em medida socioeducativa. Conversando com meus
alunos, a ideia que me passam é a de que, ser um bom estudante e
agir de acordo com as regras não faz deles merecedores de uma vaga
de estágio ou de um bom curso. A minha ideia é a de que façamos um
planejamento da secretaria de Educação, juntamente com empresas
como Senai, Senac, Sistema Fibra, Ciee e demais parceiras para encaminhar diretamente da escola esses alunos que merecem um curso,
que merecem uma vaga de estágio, para que sejam exemplo de que
dedicação e esforço, dentro e fora da escola conta e muito. Reconhecer o valor deles, para que todos percebam que a educação abre portas e transforma vidas. Estamos perdendo profissionais brilhantes por
falta de oportunidade, por não mostrar a eles que podemos sim ser
bons cidadãos, que temos boas oportunidades e que somos valorizados. O DF que a gente quer, é aquele que dá oportunidade, que ensina o jovem a lutar pelos seus sonhos, que mostra a ele que o caminho
não é fácil, mas que estaremos juntos para apoiá-lo.”
Amanda Nunes Leite, moradora de Samambaia

3. Hyperloop Brasília-Goiânia.
“Hyperloop BSB-GYN O trecho Brasília-Goiânia tem grande volume
de transito de pessoas e cargas entre as duas cidades. A construção
do Outlet em Alexania aumentou ainda mais o volume de carros entre esse empreendimento e as duas capitais. A ideia de uma linha de
trem entre Brasília e Goiânia (“expresso pequi”) é interessante mas
esbarra em problemas de viabilidade econômica (não existe ROI para
transporte de pessoas por via ferroviária) e de custos de desapropriação de terras para a construção da linha férrea. Nossa proposta é de
implementar uma linha de Hyperloop (cápsulas de alta velocidade
que correm dentro de tubos de aço com vácuo para reduzir o atrito.
As cápsulas (para 40 a 60 pessoas ou cargas) são suspensa por levitação magnéticas tracionadas por motores elétrico lineares sem contato. Toda energia usada é gerada por placas solares colocadas sobre
os tubos de aço (a energia gerada é maior que o consumido pelas
cápsulas e que permite vender o excedente). Os tubos (dois - um de
ida e outro de volta), que são suspenso por colunas, podem usar boa
parte do espaço da BR-060 reduzindo o volume de desapropriação. O
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hyperloop, com tarifas competitivas, oferece um ROI em menos de 10
anos. O serviço teria apenas duas estações intermediárias (por exemplo, no Outlet e em Anápolis) para permitir que as capsulas alcance
velocidade acima de 1.000 km/hora fazendo com que a viagem entre
BSB e GYN ocorra em menos de 20 minutos. A proposta é que o projeto seja implementado por uma PPP envolvendo um consórcio de
empresas privadas.”
Eduardo Alves Fayet, morador do Plano Piloto

4. Implantar uma fábrica de lã de garrafas PET.
”Fábrica de lã de PET A lã de PET é obtida do perfilamento de garrafas
PET em fios muito finos que são aglomerados em um emaranhado
com pouco espaço livre. Essa “lã” é um excelente isolante térmico e
pode substituir, com vantagens, o isopor e a lã de vidro para a construção de recipientes destinados a reter baixas temperaturas. Uma
fábrica de embalagens em Maceió patenteou uma caixa de papelão
que usa lã de PET para transporte de vacinas e remédios refrigerados. Todavia existem poucos fornecedores de lã de PET no Brasil. A
proposta é montar uma fábrica de lã de PET que aproveite as garrafas PETs recolhidas pelos catadores do DF. Essa solução dará uma
destinação útil para as garrafas PET (que poluem o ambiente) e pode
substituir uma parte importante das caixas de isopor, que são de difícil armazenamento e de decomposição muito lenta no ambiente. O
mercado nacional para a lã de PET tende a crescer com o desenvolvimento (inclusive por empresas do DF) de novas aplicações para este
isolante térmico. A proposta é de criar uma fábrica social, com apoio
inicial da FAP-DF para desenvolvimento das soluções tecnológicas de
produção da lã de PET, com a participação de cooperativas de catadores do DF. Esse projeto tem o mérito de reduzir o impacto ambiental das garrafas de PET e de caixas de isopor e ainda gerar renda extra
para os catadores locais.”
Eduardo Oliveira Peixoto, morador do Guará

5. Criar um aplicativo de gestão para fortalecer a participação da
sociedade nos Conselhos Comunitários.
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“Os conselhos com participação da sociedade civil são importantes
meios de envolvimento da comunidade nas discussões sobre temas
relevantes de suas localidades. Exemplos são os Conselhos Comunitários de Segurança, os Conselhos Regionais de Saúde, os Conselhos Locais de Planejamento de cada RA e os Conselhos Gestores
Consultivos das unidades de conservação. No entanto, mesmo que
esses conselhos tenham ampla normatização, o Estado pouco tem
se preocupado com sua atuação, que tem sido esvaziada e relegada ao escanteio, isso os que pelo menos são constituídos. A própria
comunidade se sente apartada dessas discussões e pouco representada nesses conselhos, quando não simplesmente desconhece completamente sua existência. Os conselhos que ainda possuem alguma
atuação tem sua efetividade severamente limitada pela falta de um
certo profissionalismo, pois geralmente são liderados por cidadãos
que possuem boa vontade e entusiasmo, mas não possuem as ferramentas e a qualificação para conduzir e divulgar as ações do conselho, que acabam sendo pouco transparentes. Minha proposta é a
seguinte: O fortalecimento da participação civil por meio do empoderamento dos conselhos comunitários, materializado pela criação
de uma FERRAMENTA (APLICATIVO), que fosse uma verdadeira plataforma viabilizadora e alavancadora da atuação do conselhos, e que
permitisse a realização e gravação das reuniões, divulgação e elaboração das agendas dos encontros, disponibilização das atas, espaços
para comentários, mural com os objetivos alcançados e os encaminhamentos, processos de eleição dos membros, divulgação nas redes
sociais etc. Essa ferramenta seria gerida em parceria entre o GDF e a
comunidade: o GDF seria o agente gestor e fiscalizador do sistema,
e a comunidade faria a operacionalização e a criação do conteúdo,
após ter participado de um mini curso de qualificação específico (a
capacitação dos membros é essencial). Em tempos de comunicação
de massa por mídias sociais e internet das coisas, é impensável que a
ação de um conselho oficialmente instituído seja relegada a uma ata
impressa, de uma reunião de pouquíssimas pessoas, grudada na porta de uma salinha escondida em algum lugar de difícil acesso. Transparência, efetividade e qualificação dos conselhos comunitários já!”
Felipe Resende Oliveira, morador de Taguatinga
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6. Criar uma Rua do Lazer em Ceilândia.
”Inicialmente, destaco que a minha proposta está nos eixos de lazer,
cultura e esporte, passando por transformações urbanas de baixo
custo e de consideravel simplicidade. Pois bem, informo que desde o
meu nascimento resido em Ceilândia, mais precisamente no setor “P
Norte”. Há anos, nas proximidades daquela localidade (precisamente
na QNN 37), um expressivo número de pessoas se utiliza de uma rua
para a prática de exercícios diários, sobretudo a “caminhada” e corrida de rua. Muito embora esta rua não esteja servida de estrutura
adequada, como faixas próprias para corrida, caminhada ou ciclismo,
há anos, ela vem sendo frequentada por toda a população local, ganhando o apelido carinhoso de “Avenida das Baleias”. A tal “Avenida
das Baleias” não possui nem mesmo redutores de velocidade de automóveis, sendo comum se deparar com veículos passando pelo local,
em considerável velocidade, ainda que entre pedestres que se utilizam do local. Trata-se, portanto, de local bastante propício a criação
da primeira rua de lazer na cidade de Ceilândia, sendo esta a minha
proposta. Registro que para instituição desta rua de lazer bastaria
pequenas intervenções urbanas, tais como a criação de faixas (corredores) exclusivos para circulação de pedestre e ciclistas, com a inclusão de redutores para veículos que continuariam a transitar em suas
faixas, entretanto, em espaço próprio, com a velocidade adequada. A
rua é bastante larga, há, dessa forma, espaço para todos os usos, sem
que qualquer destes usos saia prejudicado em detrimento de outro.
E não é só, a “Avenida das Baleias” possui espaços públicos vagos, os
quais poderiam ser destinados a criação de pequenos parques infantis ou instalações assemelhadas, há, por exemplo, espaço para intervenções menores como pintura no próprio asfalto para brincadeiras
de rua (amarelinha, por exemplo). Partindo destas intervenções a
“Avenida das Baleias” passaria a agregar maior público infantil, sendo
certo que uma rua que é boa para crianças será igualmente boa a
todos. Intervenções urbanas similares já foram experimentadas por
outros estados e se revelaram como experiências exitosas, tornando
o ambiente mais agradável e acolhedor, permitindo maior integração
geracional e sentimento de pertencimento, além de se mostrar capaz de revitalizar espaços ociosos, cujo potencial não fora totalmente
explorado. Além da prática de exercícios, o que já está no cotidiano
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daquela localidade, e do potencial para instalação de espaços destinados ao público infantil, ao longo da “Avenida das Baleias” já estão
instaladas uma ou duas hortas comunitárias. Fruto da boa vontade
da população local as hortas carecem de melhor estrutura e planejamento, até para que se possa desenvolver de forma harmônica atividades entre os moradores. As hortas comunitárias (ou jardins) oferecem oportunidades para atividades intergeracionais, socialização,
desenvolvimento de habilidades e atividades ao ar livre. Intervenções
lúdicas podem ser um meio de promover a regeneração urbana e de
criar locais vibrantes e divertidos. Este é mais um dos potenciais a ser
explorado naquela localidade, que para além do potencial já descrito acima, pode ser verdadeiro instrumento de transformação urbana
naquela localidade, agregando uma dinâmica mais funcional e vivaz
ao setor em que está localizada (próximo à feira permanente, faculdades, escolas, residências, comércio). É certo que os “olhos nas ruas”
(famoso conceito de Jane Jacobs) a ocupação por pessoas diversas
e o constante uso da rua acabará ainda por afastar a criminalidade,
preocupação de boa parte dos moradores daquela região e também
do poder público, o que se acentuou após a recente morte do adolescente Gabriel Gomes Barbosa. Apesar de trágica a morte do jovem
Gabriel Gomes Barbosa pode servir como “start” para que verdadeiras mudanças ocorram naquela localidade, trazendo a comunidade
para o espaço público que lhe pertence e fazendo deste verdadeiro
símbolo de união, paz, integração e transformação urbana. Destaco
ainda que não há na cidade de Ceilândia nenhuma rua de lazer, não
há qualquer avenida que fica fechada aos fins de semana para prática
de exercícios, brincadeiras lúdicas... nada. Além disso a região administrativa conta com apenas um parque, que, certamente, não serve a
sua população, a maior do Distrito Federal. Trata-se de população que
carece de lazer e locais públicos de uso democrático e compartilhado,
sendo esta necessidade urgente, que não pode escapar aos cuidados
do poder público. Aquele população há anos vem lutando não apenas por segurança, mas, também pelo direito a cidade, reivindicando
espaços públicos. Sem dúvidas, temos na “Avenida das Baleias” uma
rua já utilizada pela população, já integrada aquela urbanidade, mas,
carente de infraestrutura e subutilizada em todos os seus potenciais.
Em breves linhas, esta é a minha proposta.”
Júlio César Silva dos Santos, morador de Ceilândia
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7. Formar um ecossistema de inovação pública, privada e comunitária para projetos ligados aos Objetivos de Desenvolvimento
Sustentável da ONU.
”Plataforma de Desenvolvimento Comunitário - FIB2030 tem por objetivo ampliar o índice da Felicidade Interna Bruta - FIB nas cidades
a partir das suas comunidades e organizações, tendo como estratégia de ampliação da FIB o fomento de um ecossistema de inovação
pública, privada e comunitária voltado para cocriação, incubação e
aceleração de projetos locais replicáveis ligados aos 17 Objetivos de
Desenvolvimento Sustentável (ODS) que compõem a Agenda 2030
da Organização das Nações Unidas - ONU. Nossa estratégia de estruturação consiste em conectar pessoas e organizações em rede colaborativa, com objetivo de promover modelos de desenvolvimento
local replicáveis que tenham no seu DNA social elos criativos (pessoas e organizações) comprometidos com a promoção da FIB e a
Agenda 2030. Será um projeto executado em três etapas. A primeira
etapa, consiste em tornar o equipamento Público do Centro de Práticas Sustentáveis (CPS), situado no bairro Jardins Mangueiral, uma referência local, nacional e internacional de promoção da Agenda 2030
da ONU, através da ativação de um ecossistema de inovação social e
aberta, estruturado em rede local, voltado para a promoção projetos
comunitários ligados aos 17 ODS a ser ativada através da implementação do Coworking Público FIB2030 em seus espaços. Após a instituição do Coworking Público FIB2030, na segunda fase será cocriado,
experimentado e validado o primeiro Modelo de Desenvolvimento
Comunitário - FIB2030 no bairro Jardins Mangueiral e na terceira etapa ocorre o processo de replicação do modelo de desenvolvimento
comunitário FIB2030 em outros 9 territórios escolhidos que contam
com instituições e redes locais de parceria, sendo sete do DF: Guará,
Paranoá, Gama, Ceilândia, Estrutural, São Sebastião e Plano Piloto; e
dois da Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal e
Entorno (RIDE): Planaltina - GO e Cidade Ocidental - GO, através do
Parque Tecnológico Alphaville. Como benefícios e resultados esperados para o Distrito Federal e para a RIDE: - Ativação e animação de um
ecossistema de inovação social e aberta favorável à implementação
da Agenda 2030 nos territórios do DF e RIDE de forma promover os
eixos ODS constantes no livro “O DF QUE A GENTE QUER!”, do CODE-
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SE/DF, e parte fundamental do Planejamento Estratégico do Distrito
Federal - PEDF; - Posicionamento positivo das cidades e comunidades
do Distrito Federal e da RIDE como referências de desenvolvimento
local inspirado pela ampliação do índice FIB e pela promoção da
Agenda 2030 em âmbito comunitário; - Transformação do CPS em um
Polo de Inovação Social referência em promoção da Agenda 2030 via
desenvolvimento colaborativo de projetos locais ODS replicáveis via
Coworking Público FIB2030; - Equipes de 9 escolas treinadas e certificadas em FIB, ODS e gamificação, de maneira a permitir a autonomia
das comunidades locais e possibilitar a ativação dos ecossistemas
de inovação e das redes locais; - Disponibilização livre do Modelo de
Governança e Gestão Comunitária FIB2030 para associações, coletivos e organizações ligadas ao desenvolvimento local; - Fomento da
produção, disseminação e a troca de informação e conhecimentos
relacionados aos FIB e a Agenda 2030 através da implementação da
Primeira Escola Aberta FIB2030, no CPS; - Implementação do primeiro
Laboratório Social 09/17 fomentado por entusiastas comprometidos
com FIB e Agenda 2030; - Projetar a primeira Aceleradora & Incubadora voltada para o fomento de projetos FIB e Agenda 2030; - Implementação de HUBs de Ativação de Ecossistema de Inovação FIB2030
nas escolas e comunidades do DF e RIDE; - Implementação de 3 Espaços Maker nas escolas do DF ou RIDE como resultado do 1° Prêmio Escolas FIB2030; - Favorecimento do fomento e financiamento de projetos ODS, impulsionados pela promoção de 9 Hackathons escolares
no DF e RIDE, 1 Hackathon comunitário e 17 Hackathons distritais realizados no Coworking Público FIB2030, um para cada ODS; - Acesso
a dados de mensuração e análise do índice FIB dos 10 territórios DF e
RIDE; - Disponibilização e treinamento em metodologia de pesquisa
de mensuração de impacto de projetos ODS baseado na ampliação
do FIB; - Disponibilização da metodologia de classificação de projetos
locais por ODS; - Transformação do bairro Jardins Mangueiral em uma
Cidade Protótipo FIB2030, referência de modelo de desenvolvimento
local comprometido com a ampliação do índice FIB local e promoção da Agenda 2030 em âmbito comunitário; - Desenvolvimento da
Plataforma Comunitária Georreferenciada FIB2030, em formato WEB
e estruturada em formato de rede local cujo principal objetivo é ser
o mapa e a vitrine digital responsável por deixar visível e acessível os
projetos ODS e as boas práticas ligadas ao FIB e Agenda 2030 reali-
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zadas nos territórios do DF e RIDE; - Disponibilização da Plataforma
de Fundos de Investimentos e Moedas Sociais FIB2030 responsável
por incentivar e facilitar investimentos e aplicações financeiras de fomento de projetos locais ODS; - Promoção de Moedas Comunitárias
de incentivo ao fomento de boas práticas ligados à promoção do FIB
e da Agenda 2030.”
João Paulo Barboza, morador do Plano Piloto

8. Elaborar um Plano de Ação Integrado de atendimento a famílias
vulneráveis.
“Proteção, Prevenção, Promoção e Educação Objetivo: Realizar um
plano de ação que centraliza em um único projeto diversas ações que
já existem e outras que podem existir, afim de intensificar/fortificar
o papel do estado junto às famílias mais vulneráveis. No caso deste projeto, o Estado atuará em um papel de busca ativa. - O Projeto
é baseado em 4 eixos: Proteção, Prevenção, Promoção e Educação.
1.: Proteção: - Utilizar programas que já existem, exemplo do Criança
Feliz (que já fiz parte) para ser um braço forte da assistência social
(CREAS, CREAS, etc), atuando como uma espécie de urgência para as
famílias mais necessitadas, até porque estas famílias possuem crianças em suas residências e diversas passam muita fome. - Terminar
com o agendamento do CRAS, pois diversas famílias estão esperando
cerca de 01 ano para serem atendidas, estas não podem ser tratadas
simplesmente como números. 2.: Prevenção e Promoção: - Utilizar
melhor projetos como os centros de juventude para a juventude de
baixa renda, afim de prevenir os más atos e consequente perda de direitos. O Estado precisa atuar com busca ativa em jovens da periferia
e incluí-los em oficinas, cursos profissionalizantes e estágios, promovendo assim os direitos destes. 3.:Educação: - O Jovem de baixa renda precisa ter acesso não somente à educação básica de qualidade,
mas também ao ensino técnico e profissionalizante. Educação financeira, sócio emocional etc. Conclusão: Existem diversos projetos que
podem ser melhor utilizados pelo poder público, no caso específico
aqui, para jovens de baixa renda, afim de quebrar um ciclo vicioso de
miséria e falta de oportunidades. Seria interessante o estado cuidar
de famílias e jovens não somente com a transferência de renda, mas
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ativamente na proteção e promoção dos direitos, integrando vários
setores.”
Loham Ferreira Fernandes, morador da Ceilândia

9. Flexibilizar os usos dos Setores Hoteleiros e Setores Comerciais
Sul e Norte.
“FLEXIBILIZACÃO DOS USOS DO SETOR HOTELEIRO E SETOR COMERCIAL SUL E NORTE Houve uma proposta da própria SEDUH para a
LUOS de flexibilizar o uso no setor hoteleiro e nos setores comerciais
sul e norte . Acredito que por questões políticas estas propostas foram retiradas . Contudo venho reiterar esta idéia pois em todas grandes cidades do mundo os centros entraram em decadência em um
passado recente e uma das maneiras encontradas foi a ocupação residencial destas áreas. Além deste aspecto, com a pandemia , o “Home
office” e o trabalho virtual se tornaram uma realidade que , na minha
opinião , continuarão crescendo cada vez mais alterando os hábitos
de trabalho. Estas alterações vão diminuir a demanda por escritórios
e Hotéis . As viagens de negócios vão diminuir e a demanda por escritórios também . Assim sendo vamos ter cada vez mais ociosidade de
escritórios e hotéis. Para diminuir esta ociosidade , também por questão social , devemos propor a flexibilização de usos nestes setores. A
questão social , aliada a questões de segurança e sustentabilidade (
menor emissão de CO2 ) , vão proporcionar mais vida nestas áreas
Novas moradias deixarão de ser edificadas , além de proporcionar
moradias de qualidade e baixo custo. Esta proposta está suportada
por diversos estudos urbanísticos que tive oportunidade de ler em
várias capitais do mundo. Concluindo , só há vantagens na flexibilização do uso nestas áreas.”
Rodrigo Ferreira Nogueira, morador do Lago Sul

10. Instalar estações de resíduos sólidos urbanos nas escolas públicas do DF.
“Os resíduos sólidos urbanos, especialmente os recicláveis são excelentes matérias-primas para a produção de diversos produtos, são
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fonte de renda para mais de 4 mil pessoas no DF. Conforme o Relatório
do Diagnóstico de Resíduos Sólidos do Distrito Federal, em 2014 foram
produzidas cerca de 8.500 toneladas de lixo diariamente, sendo cerca de
2.500 toneladas de resíduos sólidos urbanos e mais de 6.000 toneladas
resultantes da construção civil no DF. Da quantidade de lixo produzida
pelas residências e comércio apenas 5% é reciclada. Ou seja, um índice
muito baixo. Para aumentar o índice de reciclagem do DF é necessário a adoção de estratégias diversificadas e uma delas é a colocação de
Estações de Reciclagem da Molécoola nas escolas públicas do DF. As
pessoas se cadastram no site (https://www.molecoola.eco), juntam os
recicláveis limpos e separados e levam para a estação. Cada tipo de material gera uma pontuação diferente. Estes pontos podem ser trocados
por produtos, serviços e descontos nas lojas parceiras. Há tb o aplicativo
em que o usuário pode acompanhar os pontos arrecadados.”
Simone Pinheiro Santos, moradora do Jardim Botânico
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4. Nota metodológica
Este documento foi elaborado em duas grandes fases: uma primeira fase de
diagnóstico e uma segunda fase de formulação.

Fase de diagnóstico
A fase de diagnóstico demandou uma série de atividades de pesquisa qualitativa, levantamento e análise de indicadores socioeconômicos, todas com o mesmo propósito: identificar a situação atual do Distrito Federal, na percepção dos
membros do CODESE-DF e da sociedade, bem como por meio de indicadores
socioeconômicos constantes em bases de dados oficiais nacionais e do próprio
Distrito Federal. Segue uma descrição das atividades desenvolvidas nesta fase:

Análise do documento “O DF que a Gente Quer”,
elaborado em 2018
A consultoria avaliou o processo de elaboração e gestão do documento elaborado em 2018, identificando pontos positivos, pontos a melhorar e o que poderia
ter sido feito diferente.
A avaliação foi feita em duas partes: primeiro, foi verificado o processo de elaboração propriamente dito, da ideação à conclusão do documento; em seguida, foi
avaliada a gestão e o monitoramento das ações propostas no documento junto
ao GDF. Em cada parte, três aspectos foram avaliados, conforme mostra a figura
a seguir, usando como fonte um conjunto de entrevistas baseadas em roteiro
semi-estruturado, realizadas com membros voluntários do CODESE-DF de diferentes câmaras técnicas e da análise do próprio documento de 2018.
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Figura 3. Estrutura da Avaliação do Documento de 2018.

Ao final, foram feitas as seguintes recomendações para o atual ciclo de planejamento:
1. Definir os objetivos estratégicos com clareza. Um bom plano é composto por poucos e bons objetivos estratégicos que comunicam o
que será alcançado de forma clara para os membros da organização
e para a sociedade, servindo de norte para a elaboração de metas e
ações estratégicas.
2. Obter compromisso dos candidatos ao governo. As sabatinas com os
candidatos tornam público o debate e suas posições com relação às
propostas. Ainda durante a eleição, é importante acompanhar a inclusão das propostas nas plataformas dos candidatos.
3. Monitorar o plano é tão importante quando elaborá-lo. É necessário
manter um processo de comunicação interno que informe periodicamente sobre o andamento das ações propostas.
4. Engajar os participantes do CODESE na elaboração e no monitoramento: É importante valorizar e reconhecer os membros do CODESE-DF, que possuem grande experiência nas suas áreas de atuação e
relacionamentos sólidos com diversos atores sociais, não só na etapa
de elaboração do documento, mas ao longo da execução e monitoramento das ações propostas.
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5. Comunicar os resultados alcançados. Os resultados concretos precisam ser monitorados e comunicados, colocados à disposição dos
membros do CODESE-DF e da população de forma simples, acessível
e intuitiva, preferencialmente valendo-se de tecnologias digitais.

Pesquisa online
Como forma de captar a opinião dos membros do CODESE-DF sobre a situação
atual do Distrito Federal e suas perspectivas para o futuro, a consultoria preparou e conduziu uma pesquisa qualitativa online em fevereiro de 2022. O questionário, com 15 perguntas de conteúdo e 4 perguntas de perfil, teve 103 respondentes de todos os eixos e câmaras técnicas.
Os principais resultados dizem respeito ao que mais as pessoas gostam e não
gostam sobre o Distrito Federal, os aspectos que o diferenciam, o desejo de mudar ou continuar vivendo no DF e as principais ideias e desejos ligados ao futuro.
Além disso, foi perguntado também sobre a expectativa das propostas deste documento serem incorporadas às ações do próximo governo. Vale dizer que 86%
dos respondentes moram em Regiões Administrativas consideradas “nobres”, de
mais alto poder aquisitivo, como Plano Piloto, Lago Sul, Lago Norte, Park Way,
Jardim Botânico, Sudoeste e Águas Claras, o que pode ter afetado as respostas.
Um resumo dos resultados pode ser visto a seguir:
• Os respondentes deram nota 7,3 em média ao Distrito Federal.
• 99% dos respondentes gostam (38%) ou adoram (61%) morar no DF.
• 95% consideram o DF como um lugar com qualidade de vida, bom ou
excelente para se viver e criar os filhos, 82% consideram o DF um lugar
bom ou excelente para se trabalhar e 70% acham que é um lugar bom
ou excelente para se aposentar, números reforçados pelo fato de que
73% dos respondentes têm probabilidade baixa ou muito baixa de se
mudar do Distrito Federal nos próximos 5 anos.
• Os respondentes consideram os aspectos mais positivos do DF a qualidade dos parques (71%), a aparência geral da cidade (70%), água,
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esgoto e eletricidade (65%), os espaços públicos (61%), a situação do
meio ambiente (61%) e a limpeza da cidade (60%).
• Quanto aos aspectos negativos, foram citados o custo de vida (90%), a
qualidade do sistema de transporte (89%), da representação política
(78%) e da gestão pública (69%), além da conexão com a comunidade
(69%) e a Imagem e reputação do DF (68%).
• Para os respondentes, 5 aspectos diferenciam o Distrito Federal de outros estados: a arquitetura e o urbanismo, ser a capital do país e centro
político nacional, aposição geográfica, a natureza e as áreas verdes e a
presença de pessoas de todo o Brasil e do mundo.
• A violência e a insegurança, a qualidade da gestão pública, o trânsito
e as invasões e ocupações irregulares são as coisas que mais preocupam os respondentes quanto ao futuro.
• As principais palavras que devem fazer parte da visão de futuro para
2040, na opinião dos respondentes, são sustentável (63%), segura e
tecnológica (ambas com 41%), inovadora (39%), oportunidades (32%)
e inclusiva (32%).

Entrevistas individuais em profundidade
As entrevistas são um instrumento de pesquisa qualitativa, vastamente utilizadas quando se deseja mapear opiniões e analisar temas em profundidade junto
a grupos específicos de atores. São importantes para os processos de planejamento estratégico onde as percepções dos atores escolhidos, que representam
uma amostra intencional e não probabilística, tem peso no processo de formação de opinião de um conjunto maior de pessoas e/ou conseguem exprimir visões e posicionamentos de grupos relevantes. As possíveis perdas de precisão
de contexto e ênfase das opiniões e o risco de subjetividade são compensados
pelos ganhos em profundidade e riqueza de opiniões, abordando vários ângulos
de um mesmo tema.
No caso da elaboração deste documento, foram realizadas 21 entrevistas, com
base em roteiro semi-estruturado, junto a representantes do poder público e do
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setor privado, pessoas com experiência legislativa e com atuação no judiciário,
lideranças comunitárias, acadêmicos com forte atuação em pesquisa e na comunidade, além de jornalistas e comunicadores de opinião, todos com grande
conhecimento sobre o Distrito Federal e tendo vivenciado vários ciclos de desenvolvimento.
As perguntas aos entrevistados foram divididas em duas grandes áreas de atenção: a situação atual do Distrito Federal em seus aspectos mais gerais, e pontos positivos e a melhorar nas diversas temáticas citadas por eles; e o futuro do
Distrito Federal para o horizonte de 2040, permeada pelas principais vocações
econômicas12.
Alguns pontos gerais foram identificados:
• Há unanimidade na percepção de um enorme potencial de desenvolvimento para o Distrito Federal e uma das soluções para aproveitar
esse potencial é o aumento da participação da iniciativa privada na
geração de riqueza e uma menor dependência do serviço público.
• Em termos de desenvolvimento econômico, a aposta parece estar nos
serviços avançados, na logística, na biotecnologia e nas cadeias da
economia criativa e do turismo.
• As cidades do DF possuem necessidades diferentes e qualquer planejamento deve levar isso em conta.
• A visão do futuro do Distrito Federal é otimista, mas condicionada
à capacidade da sociedade e do poder público de elaborar e implementar políticas e iniciativas de longo prazo, estruturantes e que não
sofram descontinuidade.
• O papel das entidades e lideranças da sociedade é algo a ser sempre
enfatizado e o CODESE-DF tem a legitimidade e a competência para
contribuir com o debate público.

____________________________________________________________________________________________________________
12. O relatório completo das entrevistas em profundidade, assim como o resultado do estudo de benchmarking e do levantamento
de dados socioeconômicos do DF constam do documento “Panorama do Desenvolvimento do Distrito Federal”, disponível no site
www.codesedf.org.br.
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Os entrevistados têm a seguinte opinião sobre a situação atual do Distrito Federal:
• Com a pandemia e as restrições econômicas, os pobres ficaram mais pobres e os ricos, mais ricos, aprofundando a desigualdade, aumentando
a concentração de renda e a inflação; os pequenos negócios foram
os mais prejudicados, em grande medida por conta do aumento do
trabalho a partir de casa (home office), que modificou a dinâmica
econômica.
• Ser a capital do país traz vantagens e desvantagens, e é um ativo importante que não deve ser desconsiderado ou olhado com desdém,
mas há a sensação unânime de que o desenvolvimento deve ser menos dependente do setor público.
• A presença dos três poderes federais, representações políticas, diplomáticas, institucionais e empresariais do Brasil e do mundo tem vários benefícios: (1) gera empregos e oportunidades de trabalho para
muita gente; (2) garante renda estável para uma parte significativa
da população que depende direta ou indiretamente do serviços público – apesar da recente evasão de servidores e de consumo com a
normatização do home office –; (3) atrai pessoas do Brasil e de todo
o mundo, dinamizando a cultura local e aumentando a diversidade;
e (4) proporciona um acréscimo importante de orçamento público,
aplicado na segurança, saúde e educação.
• O Brasil é uma das locomotivas do agronegócio mundial e o Distrito
Federal é a capital do Brasil e fica no Centro-Oeste, o que pode ser
utilizado como alavanca para o desenvolvimento.
• A imagem e a reputação do Distrito Federal no Brasil estão ligadas
quase que exclusivamente às questões políticas, e geralmente de forma negativa, o que acaba eclipsando os muitos outros ativos locais e
todos os aspectos da vida do brasiliense.
• O Distrito Federal não é homogêneo: a maior parte de sua população
não está no Plano Piloto, mas nas diversas Regiões Administrativas,
que se constituem, na prática, como cidades de um mesmo estado:
são bastante diversas entre si e suas populações demonstram um
sentimento de pertencimento primeiramente à cidade onde moram
e, depois, ao Distrito Federal.
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Levantamento socioeconômico (diagnóstico)
Com o intuito de auxiliar na identificação dos desafios ao desenvolvimento do
Distrito Federal, a consultoria fez um trabalho de levantamento e seleção de
indicadores socioeconômicos em 10 dimensões: demografia, saúde, educação,
segurança pública, economia e empresas, trabalho e renda, saneamento e sustentabilidade, desenvolvimento social, habitação e desenvolvimento urbano.
A análise foi retrospectiva, comparando o Distrito Federal com ele mesmo na
última década – e, portanto, permitindo uma análise da evolução de sua situação socioeconômica – e também comparativa, analisando o desempenho atual
do DF e sua evolução com as demais unidades da federação e algumas cidades
selecionadas (Goiânia e Belo Horizonte, pelo tamanho da população e proximidade com o Distrito Federal), além da RIDE.
Foram utilizados indicadores de fontes oficiais disponíveis para efeito de comparação e, em alguns casos, indicadores produzidos pela CODEPLAN – Companhia de Planejamento do Distrito Federal, especialmente no que se refere aos
dados por Região Administrativa.
Os principais pontos positivos e pontos críticos do Distrito Federal que surgiram em
decorrência da análise dos indicadores podem ser resumidos na figura a seguir13:

Figura 4 - Pontos positivos e críticos do Distrito Federal.

____________________________________________________________________________________________________________
13. O relatório completo consta do documento “Panorama do Desenvolvimento do Distrito Federal”, disponível no site www.
codesedf.org.br.
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Se tentarmos captar a evolução do desempenho do Distrito Federal na última
década e compará-lo com as demais unidades da federação, baseado nos últimos dados disponíveis, teremoagem:

Figura 5. Variação da posição relativa do DF
em relação às Unidades da Federação na última década14.

Benchmarking
O benchmarking é uma palavra em inglês que significa “avaliação comparativa”.
É um processo de comparação sistemática e mapeamento de práticas bem-sucedidas. No caso do Distrito Federal, o objetivo foi o de identificar boas práticas
de planejamento de longo prazo, para apoiar o CODESE-DF na elaboração do
documento “O DF que a Gente Quer – Visão 2040”.
O estudo analisou os planos de longo prazo de três capitais federais de outros
países que, assim como o Distrito Federal, não fossem o centro econômico de
seus respectivos países e que também tivessem sido cidades planejadas, preferencialmente localizadas em países populosos e com disponibilidade de infor____________________________________________________________________________________________________________
14. Fonte: DGE - Desafios da Gestão Estadual, estudo publicado periodicamente pela Macroplan que compara a gestão pública dos
estados brasileiros. Os indicadores foram atualizados para o ano mais recente disponível. A última versão está disponível em https://
www.desafiosdosestados.com.
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mações na em inglês internet. Assim, foram selecionadas as cidades de Ottawa
(capital do Canadá), Washington, DC (capital dos Estados Unidos) e Canberra
(capital da Austrália). Em termos de comparação, o Distrito Federal é a capital
mais nova, mais populosa e maior em termos de área geográfica entre as quatro
capitais.
Para cada cidade, foi feita uma síntese de sua respectiva visão de futuro, objetivos, princípios e temas abordados em cada plano, além das principais diretrizes
definidas para conduzir essas cidades ao futuro desejado. Como resultado, é
possível tirar as seguintes lições:
1. Elaboração de Planos por Região Administrativa. Os planos das
três capitais analisadas são organizados por temas, como mobilidade, educação, meio ambiente etc., mas também possuem um desdobramento em planos por localidade. No caso do Distrito Federal, isso
significaria a elaboração de planos por Região Administrativa, com
base em um plano geral para todo o território, aplicando os temas
tratados para as suas respectivas realidades.
2. Planejamento conjunto com o governo federal. Pela característica
única de serem capitais federais, as três cidades analisadas elaboram
seus planos de forma integrada com os governos federais de seus respectivos países, com cada ente sendo responsável pela parte que lhe
cabe. No caso do Distrito Federal, o governo federal poderia participar de uma comissão conjunta de planejamento para a capital.
3. Patrimônio histórico e cultural. Nos três planos analisados, há uma
grande preocupação com a manutenção do caráter distintivo que o
patrimônio natural, histórico e cultural confere às respectivas capitais
federais. Esse tema faz parte integral da visão de futuro dessas cidades, e se expressa por meio do planejamento, das políticas e do investimento na preservação do patrimônio. Como patrimônio cultural da
humanidade, condição que nenhuma das capitais analisadas possui,
Brasília tem um ativo valioso nas mãos que não pode ser desperdiçado, mesmo reconhecendo que há conflitos na forma como isso deve
ser feito.
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4. Orgulho em ser capital nacional. As três capitais deixam muito claro, em seus planos, o orgulho que sentem em serem a capital nacional de seus respectivos países, símbolo e síntese de suas culturas. No
caso do Distrito Federal, é preciso torná-lo motivo de orgulho para
todos os brasileiros, modificando a imagem atual fortemente ligada
à política e valorizando seus aspectos positivos e mais permanentes,
como a arquitetura e o urbanismo, a natureza, a diversidade de culturas e de possibilidades, sua diversidade, história e sua população.

Projeto Hackathon
O hackathon é um evento do tipo sprint de design, no qual frequentemente
programadores de computador e outros envolvidos no desenvolvimento de
software, colaboram intensamente por um curto espaço de tempo (daí o termo
“-thon”, de “marathon”) em projetos de software.
Utilizando a metodologia dos hackathons, e para possibilitar a participação da
população e seu engajamento, moradores de todas as Regiões Administrativas
do DF participaram da maratona com o objetivo de descobrir os tesouros de
cada cidade: um recurso especial que a região tem e que as outras regiões não
têm, ou têm pouco, seus ativos, riquezas e oportunidades. Além disso, foram
propostas, de forma colaborativa, soluções para aproveitar esses tesouros. Cada
proposta pode, então, tornar-se objeto de ações concretas de políticas públicas
para o desenvolvimento econômico e social da região, e ainda impactar toda
uma cadeia produtiva.
O hackathon foi realizado em quatro etapas, na Faculdade de Tecnologia e Inovação Senac-DF, onde representantes convidados das 33 regiões se revezaram
em grupos, definindo seus tesouros e competindo para ganhar como a melhor
solução para aproveitá-los15. O resultado compõe este documento.

____________________________________________________________________________________________________________
15. O resultado do Projeto Hackathon compõe este documento e o relatório final pode ser acessado no site www.codesedf.org.br.
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Evento aberto ao público no Museu Nacional da República
Realizado no dia 26 de março de 2022, o evento contou com a participação
de lideranças de entidades representativas, líderes públicos, representantes da
academia, empresários e pessoas de todas as Regiões Administrativas do Distrito Federal.
Com duração de um dia, o evento apresentou e debateu as visões de futuro e
principais ações de cada eixo estratégico, fruto da reflexão dos membros de
cada eixo estratégico e câmara técnica do CODESE-DF. Contou ainda com a participação de alunos e professores do CEUB, que registraram o evento e consolidaram suas impressões e contribuições em um artigo que também foi utilizado
na elaboração deste documento.
Todos esses insumos, quais sejam, a análise do documento anterior, a pesquisa online, as entrevistas em profundidade, o levantamento socioeconômico, o
benchmarking, o Projeto Hackathon, o evento no Museu Nacional e o Concurso
Cultural foram realizados em busca de consenso sobre a situação atual de partida e de insumos para a elaboração da visão de futuro, diretrizes e ações, por
meio de atividades da fase de elaboração, detalhadas a seguir:

Fase de elaboração
A fase de elaboração do documento demandou um conjunto de reuniões e oficinas de trabalho, gerais e por eixo estratégico, com o intuito de, aos poucos,
construir consenso entre as pessoas que participaram e opinaram em torno de
uma imagem ousada, porém factível do Distrito Federal para o futuro.

Fórum CODESE-DF em fevereiro de 2022
Realizado pela própria entidade, com apoio da consultoria e do Sebrae-DF, ocasião em que foram coletadas as opiniões dos membros do CODESE-DF a respeito
do conjunto de palavras que expressavam os aspectos mais relevantes a serem
destacados na visão de futuro para o Distrito Federal no horizonte de 2040.
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Para tanto, foi utilizada a metodologia Future Backwards, que solicita aos participantes, em grupos, que definam a situação atual do DF em 3 frases curtas,
depois o conjunto de eventos passados que tornou a situação presente possível.
Depois, foi solicitado que os grupos descrevessem uma situação utópica e uma
situação distópica, para em seguida registrarem os eventos que teriam tornado
possível cada um desses dois futuros opostos, até chegar a um momento antes
do momento atual. A metodologia auxilia na definição de uma visão de futuro
possível pela exacerbação de extremos impossíveis, com base em uma relação
causal de eventos.

Fórum CODESE-DF em maio de 2022
Realizado pela própria entidade, com participação ativa da consultoria, ocasião
em que foram coletadas as opiniões dos membros do CODESE-DF a respeito do
conjunto de palavras que expressavam os aspectos mais relevantes a serem destacados na visão de futuro para o Distrito Federal no horizonte de 2040.

Consolidação da visão de futuro síntese e visão
dos eixos estratégicos
Foram compiladas as opiniões e percepções sobre o futuro, expressas por meio
de palavras ou frases, coletadas ao longo de todo o processo pelos instrumentos
já citados e mostrados de modo resumido a seguir:

Figura 6. Processo de elaboração do “DF que a Gente Quer”
* Depois da definição da visão de futuro e seus atributos, são elaboradas as metas finalísticas para 2040.
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As informações, opiniões e percepções de todos os atores envolvidos no “DF que
a Gente Quer - Visão 2040” foram analisadas e consolidadas, gerando a visão de
futuro síntese para o DF e as visões de futuro para cada eixo estratégico, além
das diretrizes estratégicas.

Seleção e definição de indicadores e metas
Com base nas visões de futuro e diretrizes estratégicas de cada eixo, foram definidos alguns indicadores que pudessem aferir o impacto do resultado das ações
estruturantes e ações de curto prazo. Os indicadores selecionados foram obtidos
a partir de bases públicas oficiais, que possuem regularidade de publicação e
possibilidade de comparação com outras unidades federativas e cidades.
Para cada indicador, foi estabelecida uma meta para cada ano de final de mandato do governo do Distrito Federal, até o ano de 2040, para sinalizar com clareza
qual a expectativa dos resultados finalísticos atrelados a cada eixo.
A premissa é a de que a execução do conjunto de ações de curto prazo e estruturantes gerará os resultados quantitativos expressos nas metas. Ao mesmo
tempo, as metas sinalizam que, ao final, o que se quer é produzir os resultados
descritos nas metas, sendo as ações estruturantes e de curso prazo os meios
atualmente possíveis e/ou disponíveis que contribuem para tornar realidade as
diretrizes e as visões de futuro.
As estimativas de metas foram elaboradas de maneiras diferentes para cada indicador, mas em geral seguiu um dos parâmetros a seguir:
• Identificação da relação a mais direta possível entre o indicador e a
diretriz ou a visão de futuro do eixo estratégico.
• Cálculo da taxa de evolução do indicador para o DF e demais unidades
da federação, bem como algumas cidades, ao longo da última década,
para identificar uma taxa de projeção possível para o futuro. Em geral,
não foram feitas estimativas com taxas de evolução acima das taxas
já praticadas por alguma unidade da federação ou cidade similar ao
Distrito Federal.
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• Projeção da meta para cada indicador, em geral utilizando o método
logístico, que considera que, quanto mais uma meta tende ao seu limite (por exemplo, para uma taxa de mortalidade infantil igual a 0
óbitos por 100 mil habitantes), mais lento é o progresso em direção
a essa meta.
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