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Motivação 

• Quais as potencialidades produtivas do Distrito Federal? 

• O que mais compramos/vendemos?  

• Quem são os maiores compradores dos nossos produtos? 

• Como se distribuem as nossas vendas pelo Brasil? E nossas 
compras? 

• De quais setores da economia o DF é mais dependente? 

• Quanto, do total adquirido, vem da Indústria de Transformação? 

• Quais atividades se destacam? 

 



Nota Fiscal eletrônica  

• É um documento de existência apenas digital, emitido e 
armazenado eletronicamente com a finalidade de documentar 
transações comerciais entre empresas 

• Realidade na legislação desde 2005 - a partir daí, diversos 
protocolos, convênios e ajustes foram estabelecidos, 
regulamentando a sua obrigatoriedade e adequando suas 
particularidades técnicas 

• Desafios: adequação dos registros administrativos e trabalhar 
com sigilo fiscal 



Método das Peneiras Sucessivas na Extração de 
Dados da Nota Fiscal Eletrônica no Distrito Federal  

• Metodologia utilizada nos demais trabalhos 

• Consiste na proposta de método de tratamento de dados tributários 
sigilosos do Distrito Federal 

• Pontos de atenção: i) CFOP  ii) algoritmo de extração (peneiras) 
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Método das Peneiras Sucessivas na Extração de 
Dados da Nota Fiscal Eletrônica no Distrito Federal  



Levantamento do Perfil Comercial do Distrito 
Federal baseado nas Notas Fiscais Eletrônicas 

Objetivo: análise descritiva do perfil comercial do Distrito Federal analisando quem 
são os principais parceiros do Distrito Federal, a origem das suas compras, o destino 

das suas vendas e os principais produtos transacionados. 

• Parceiros 

• Atividades 

• Produtos 

• Modelo Gravitacional 



Compras realizadas pelo Distrito Federal  
do restante do País, 2014 



Vendas realizadas do Distrito Federal  
para o restante do País, 2014 



Atividades econômicas de onde vieram as compras 
interestaduais do Distrito Federal, 2014 



Atividades econômicas de onde vieram as compras 
locais do Distrito Federal, 2014 



Atividades econômicas para onde foram as vendas 
interestaduais do Distrito Federal, 2014 



Atividades econômicas para onde foram as vendas 
 locais do Distrito Federal, 2014 



Produtos mais comprados das demais unidades da 
Federação, por atividade de origem, 2014 



Produtos mais comprados do próprio DF,  
por atividade de origem, 2014 



Produtos mais vendidos para as demais 
unidades da Federação por atividade de destino, 2014 



Modelo gravitacional, 2014 

• Relação direta com o “tamanho” e inversa com a distância 



Conclusões 

• A identificação do tamanho da dependência de São Paulo e de 
Goiás, bem como o grau de dependência da Indústria de 
Transformação dos demais estados: a NFe permitiu a mensuração 
dos volumes comercializados com cada unidade da Federação, 
dentro de cada atividade e por cada grupo de produto  

• Há espaço para intensificar o fluxo comercial com parceiros como 
Goiás, Tocantins, Mato Grosso do Sul e outros parceiros pequenos. 

• Resultados amplos e problemas de especificidade ligados ao sigilo 

 



Efeitos Encadeados dos Investimentos no Distrito 
Federal 

Objetivo: Mapear efeitos encadeados dos investimentos no Distrito Federal a partir 
de mecanismos da matriz insumo-produto 

• Motivação 
– Tendo em vista as descritivas obtidas, como é possível analisar a interação entre os 

setores, considerando a realização de investimentos pontuais? 
– Período de restrição fiscal e crescente monitoramento dos gastos públicos: quais os 

efeitos de se investir em cada setor? 

• Iniciativas de desenvolvimento produtivo 
• Metodologia: operações com matriz insumo-produto 
• Relação intersetorial – quais atividades são mais dinamizadoras “para frente” 

e “para trás” da sua cadeia produtiva 
• Simulações de investimentos 



Efeitos Encadeados dos Investimentos no Distrito 
Federal 

Participação da Indústria no Valor Adicionado Total e período de implantação de cada iniciativa, 
1985-2014 



Efeitos Encadeados dos Investimentos no Distrito 
Federal 

Indicador Hirschmann-Rasmussen para trás 

Indicador Hirschmann-Rasmussen para frente 

A Construção teve efeitos “para trás” cerca de 20,2% 
acima da média dos outros setores e a Indústria de 
Transformação teve efeitos “para frente” cerca de 90,7% 
acima da média dos outros setores. Teve destaque 
também o setor de Atividades científicas, profissionais e 
técnicas, 15,1% acima da média nos efeitos “para trás” e 
22,7% acima da média nos efeitos “para frente”. 

Atividades científicas, profissionais e técnicas dinamizam 
a economia em 15,1% acima da média dos demais 
setores, do ponto de vista dos setores que a antecedem 
dentro da sua cadeia produtiva, e 22,7% acima dos 
outros setores do ponto de vista dos setores que a 
sucedem dentro da sua cadeia produtiva. 



Efeitos Encadeados dos Investimentos no Distrito 
Federal 



Efeitos Encadeados dos Investimentos no Distrito 
Federal 



Conclusões 

• A Construção é o setor que mais dinamiza investimentos do 
ponto de vista dos setores que a antecedem dentro da sua 
cadeia produtiva. A Indústria de Transformação é o setor que 
mais dinamiza investimentos do ponto de vista dos setores que 
a sucedem dentro da sua cadeia produtiva. 

• Destaque para Atividades Científicas e Técnicas, Informação e 
Comunicação e Artes, cultura, esporte e recreação 

• Importância de se considerar a estrutura de interdependência 
produtiva na realização de investimentos (ex. saúde). 

 


