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Apresentação  

 

Companhia de Planejamento do Distrito Federal – CODEPLA em 
parceria com o Instituto Brasileiro de geografia e Estatística – IB-
GE, divulga resultados do Produto Interno Bruto do Distrito Fede-

ral para o período de 2004 -2008, incluindo Brasil e demais Unidades da Fe-
deração.  

              Este trabalho segue um padrão uniforme para todas as unidades da 
federação, o que permite a comparabilidade dos seus resultados entre as 
mesmas e a convergência dos diversos estados para todo o Brasil. São apre-
sentadas informações sobre a composição e evolução do PIB-DF, valor adi-
cionado bruto para 17 atividades econômicas, além do PIB per capita em va-
lores correntes e variação em volume. Encontra-se também disponível a “re-
tração” da série histórica até 1995. O novo ano de referência das Contas Re-
gionais é 2002 e do Brasil 2000. 

 

 Uma nova série de Contas Regionais, que teve início a partir de 2007  
caracteriza-se pela amplitude de atualizações inseridas no âmbito de sua me-
todologia e procedimentos de cálculo. A série anterior das Contas Regionais 
do Brasil era baseada em censos, os últimos datam de 1985, os quais serviam 
de parâmetro e base de dados para a realização das contas nacionais e regio-
nais. 

 Em lugar dos levantamentos censitários, o IBGE passou a utilizar 
suas pesquisas estruturais anuais, que buscam alcançar os principais setores 
econômicos, alimentando, assim, o novo sistema de contas. Destacam-se a 
Pesquisa Industrial Anual (PIA), Pesquisa Anual dos Serviços (PAS), Pesqui-
sa Anual do Comércio (PAC), Pesquisa Anual da Indústria da Construção 
(PAIC) e Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD), passando 
o PIB regional a ser divulgado com 17 atividades econômicas, sendo ajusta-
das com os dados do Brasil em valores constantes e correntes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AA  



Nova série das Contas Regionais – 2004-2008 

  

Produto Interno Bruto do Distrito Federal – PIB-DF 5 

 

 

1. Introdução 

 As mudanças ocorridas na série de contas regionais com a incorpora-
ção das pesquisas estruturais do IBGE evidenciaram modificações no peso 
dos setores da economia que compõem o cálculo do PIB-DF, refletindo o 
dinamismo da economia local. 

 Com o novo método, o Distrito Federal passou a ocupar a 8ª posição 
no ranking brasileiro. As contas regionais alimentadas por tais pesquisas mos-
tram mudanças no peso das atividades econômicas: Comércio, Construção 
Civil, Serviços de Informação, Serviços Prestados às Famílias e Serviços 
prestados às Empresas. O Ganho da participação do Comércio e Construção 
Civil é explicado em parte pela melhoria da medição com a introdução das 
pesquisas anuais. 

Os Serviços de Informação, que antes englobavam os antigos seg-
mentos de Telecomunicações passaram a contabilizar consultoria em hardwa-
re, processamento de dados, atividade de banco de dados, distribuição on-line, 
cinema, rádio e agência de notícia. 

 A metodologia do cálculo do PIB do DF melhorou muito e ficou 
mais referenciada na realidade, detectando de forma mais precisa o peso da 
Administração Pública e demais atividades integrantes do Setor Serviços. Al-
terou-se principalmente o método do cálculo dos Aluguéis, do serviço de 
Administração Pública, dos Serviços Financeiros e do Serviço de Informa-
ção. 

 

2. As mudanças no método de medição 

          O ano de 2002 passou a ser o marco inicial para contas regionais nos 

anos seguintes. Dentre os vários motivos da escolha deste ano destacam-se: 

o fato da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios – PNAD, receber 

uma nova classificação (CNAE Domiciliar – Classificação Nacional das Ati-

vidades Econômicas) para ficar compatível com os anos subsequentes. Neste 

mesmo ano, a Pesquisa Anual da Indústria da Construção – PAIC passou a 

ter um perfil semelhante ao das outras pesquisas anuais, isto é, com “estrato 

amostral e estrato certo”, deixando de ser apenas um painel. Dispõe-se tam-

bém da Pesquisa Industrial Mensal - PIM, tendo este indicador importância 

de destaque, pois com a ampliação da sua abrangência geográfica, a mesma 

possibilita a mensuração do desempenho real das atividades industriais, na 

quase totalidade das unidades da federação. Foram introduzidas ainda inte-

gralmente as pesquisas anuais do IBGE, informações anuais da Declaração 

de Informações Econômico – Fiscais da Pessoa Jurídica, os resultados da 

POF - Pesquisa de Orçamentos Familiares de 2002, o Censo Agropecuário 

1995, adotando-se também a classificação de atividades e produtos, inteira-

mente compatível com a Classificação Nacional das Atividades Econômicas 

– CNAE, e a pesquisa sobre a informalidade (ECINF – Pesquisa da Eco-
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nomia Informal Urbana). O novo método de medição avalia melhor a eco-

nomia, principalmente no setor serviços, na oferta de bens e geração de ri-

quezas. Refeitas as contas, foi constatado que embora o setor governo tenha 

perdido participação no PIB/DF para outros setores econômicos, houve 

crescimento em seus valores correntes, mostrando uma economia local mai-

or e melhor distribuída. O aumento do setor Serviços acompanhou o com-

portamento nacional, sendo que no que se refere ao setor público, este teve 

sua importância diminuída em comparação ao crescimento do setor Comér-

cio. Parte do aumento do PIB local ocorreu porque agora se avalia melhor o 

peso que algumas atividades de serviços adquiriram na economia, como a in-

trodução das pesquisas anuais do IBGE, no trabalho de contas regionais  

sendo esta a mudança mais significativa no processo de produção de agrega-

dos macroeconômicos.  

 Outras contribuições para elevação do PIB local:  

 Produção dos Serviços Financeiros Indiretamente Medidos (SIFIM) a 
partir das informações disponibilizadas pelos diversos setores produtivos 
da economia, o que possibilitou a eliminação do setor fictício dummy fi-
nanceiro, o qual possuía valor de produção igual a zero  e um consumo 
intermediário equivalente ao valor do SIFIM. No novo método a distri-
buição do consumo destes serviços financeiros foi feita pelas atividades 
econômicas obedecendo à sua participação no valor adicionado. 

 Serviços de Informação: nessa nova medição passam a incluir não ape-
nas a tradicional telefonia (fixa e móvel), também serviços como internet, 
TV por assinatura, Call Center, consultoria em hardware, software, Proces-
samento de Dados, atividade de banco de dados e distribuição on-line, 
atividades cinematográficas, atividades de rádio e agências de notícias. 

 Administração Pública (contas do governo): além dos salários de funcio-
nários e gastos de custeio com a máquina, passa a incorporar o consumo 
de capital fixo (depreciação de prédios, máquinas e equipamentos). 

 Atividades de Transportes: passa a incorporar a atividade de correios, 
que antes estava em comunicações, conforme a nova classificação de 
produtos e atividades integradas da CNAE. 

 A Agropecuária também sofreu reclassificação no método de mensura-
ção: a pecuária, com a substituição do cálculo realizado anteriormente 
por métodos matemáticos de produção para o atual método baseado no 
ciclo de vida dos animais. 

 Com as alterações metodológicas evidenciou-se melhoria na medição 
das contas regionais, sendo a mais palpável a mudança de concepção de não 
existir mais um ano-base a partir do qual a estrutura econômica de períodos 
posteriores era medida pela evolução de preços e quantidades. O resultado 
disso mostrou um retrato mais próximo da realidade do desempenho das 
economias regionais pelas políticas de atração de investimentos, instalações 
de novas plantas, bem como a criação e extinção de empresas. 
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3. Análise dos resultados 
 
3.1 - A economia do Distrito Federal 
 

 

PIB do DF sobe 3,8% e atinge R$ 117,6 bilhões em 2008 
 
          A Companhia de Planejamento do Distrito Federal – CODEPLAN 
divulga os resultados do Produto Interno Bruto do Distrito Federal – PIB-
DF, referente ao ano de 2008. O cálculo é desenvolvido em parceria com o 
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE e os demais órgãos 
estaduais de estatística, cuja metodologia adotada é integrada à das Contas 
Nacionais, o que torna as informações comparáveis.  
       
         O Produto Interno Bruto é o principal indicador de análise do de-
sempenho de uma economia, pois sintetiza todo o processo da renda gera-
da em uma região por todos os seus agentes produtores, num período de 
tempo determinado. Contabiliza toda a produção de bens e serviços finais 
das empresas, governo, famílias e instituições sem fins lucrativos. Mostra a 
dinâmica das atividades econômicas, e existem três formas de medição, seja 
pela ótica da produção ou oferta,  pela ótica da renda  e pela ótica da des-
pesa ou demanda. 
 
          No Brasil, o PIB é calculado pelas três óticas, o que não ocorre com 
as unidades da federação. No caso do Distrito Federal, o PIB é apresenta-
do apenas pela ótica da produção, dada a insuficiência de informações re-
gionalizadas.     

          
         A economia do Distrito Federal em 2008 acompanhou o bom de-
sempenho do resto do país, beneficiando-se dos incrementos da renda, 
emprego e crédito. Entretanto, nos últimos meses do ano houve um arre-
fecimento no ritmo da atividade econômica, marcado principalmente pela 
cautela do empresariado local, que suspendeu parte dos investimentos a 
espera de definições mais consistentes sobre a crise financeira internacio-
nal.  
 
         O Produto Interno Bruto a preço de mercado apresentou em 2008, 
elevação de 3,8% em comparação com 2007. O valor adicionado a preço 
básico aumentou 3,4% e os impostos sobre produtos cresceram 7,1%. O 
deflator foi de 13,3%. No período 2004-2008, o crescimento acumulou 
27,9%, com média anual de 5%. Entre os setores que contribuíram para a 
geração do valor adicionado, a indústria cresceu 3,9%, seguida pelos servi-
ços com 3,5% e a agropecuária recuou 15,3%. 
 
         A variação em volume, denominada taxa de crescimento real apresen-
ta mudanças na produção física das atividades, no acréscimo da economia 
quantitativamente medido. O deflator do PIB mede a variação média dos 
preços de todos os bens e serviços produzidos internamente, sendo prova-
velmente o índice de preços mais abrangente da economia. 
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          Em valores correntes, o PIB-DF chegou a R$ 117,6 bilhões, man-
tendo a oitava posição no ranking nacional. Com uma população de 2,6 mi-
lhões de habitantes, o PIB per capita atingiu R$ 46 mil, o primeiro colocado 
entre as unidades da federação, com valor quase o triplo da renda per capita 
do Brasil (R$ 16 mil), e superior aos R$ 24,5 mil registrados por São Paulo, 
o segundo na lista.  
  
          O aumento no valor nominal do PIB é resultado do fato da região 
estar produzindo mais, os bens e serviços estarem sendo transacionados a 
preços mais elevados do que no período anterior, ou a combinação dos 
dois fatores.  
 
         No Brasil, o PIB do Distrito Federal participava com 3,9% em 2008, 
e na região Centro-Oeste com 42,1%. Das 27 unidades da federação, 13 
delas registraram índice de crescimento acima do nacional (5,2%), incluin-
do os três outros estados do Centro-Oeste, o que resultou na expansão de 
6% para a região.  
 
         O potencial econômico do Distrito Federal está concentrado no se-
tor de serviços e um dos maiores motivos é a grande parcela que a adminis-
tração pública detém na estrutura produtiva, que por assim dizer, balanceia 
o índice geral. A estabilidade no emprego do funcionalismo poupa a eco-
nomia de grandes oscilações, em função do seu grande contingente, 40% 
dos empregos formais em 2008.  

         A administração pública tem grande representatividade na composi-
ção da economia, por ser o Distrito Federal o centro administrativo do pa-
ís, mas, aos poucos, principalmente por sua localização privilegiada, o DF 
começa a reduzir essa dependência e se consolida como um centro comer-
cial e de integração econômica.  

         O dinamismo é evidente no consumo, em 2008, Brasília era o quarto 
município brasileiro com maior potencial de consumo, e onde há mercado, 
as empresas passam a se estabelecer. Setores como a construção civil, ser-
viços e comércio atraem tanto companhias de fora do Distrito Federal 
quanto empreendedores locais. 

       Outra peculiaridade é o perfil do parque industrial, concentrado na 
produção de bens de consumo não duráveis e semiduráveis. São produtos 
de uso contínuo, cuja aquisição é pouco influenciada por fatores externos, 
dependendo mais dos níveis de emprego e de rendimento da população, 
além de possuir o governo como cliente.  

           A expansão do mercado interno ditou o desempenho da economia 
em 2008 e vários indicadores ilustraram esse cenário. O mercado de traba-
lho, que reage com defasagem ao ritmo da atividade econômica, seguiu re-
gistrando trajetória favorável até o final do ano. O número de empregos 
formais alcançou 1 milhão, 6% maior que o estoque de 2007, conforme a 
Relação Anual de Informações Sociais – RAIS. Esta performance equivaleu a 
56,4 mil novos postos com carteira assinada.  
 



Nova série das Contas Regionais – 2004-2008 

  

Produto Interno Bruto do Distrito Federal – PIB-DF 9 

 

 
          As atividades que mais empregaram foram serviços (21.558) e admi-
nistração pública (14.364), representando juntas 63,7% das novas ocupa-
ções. A construção civil com 17,8%, e indústria de transformação, 15,3% 
tiveram os melhores desempenhos relativos. Como cada novo trabalhador 
empregado representa um consumidor a mais, esse é um fator significativo 
para o aumento da demanda. 
 
          As informações da Pesquisa de Emprego e Desemprego – PED 
também mostraram um comportamento favorável do mercado de trabalho 
de 2007 para 2008, com redução da taxa de desemprego de 17,7% para 
16,6%, e aumentos da ocupação (6,1%) e do rendimento médio real dos 
ocupados (7,2%). 
 
          Outro aspecto positivo foi a ampliação da massa salarial que, de 
acordo com o Cadastro Central das Empresas – CEMPRE, do IBGE, atin-
giu R$ 51,8 bilhões no Distrito Federal, 14,5% acima do montante de 2007. 
O salário médio mensal, expresso em salários mínimos de 2008, era de 7,5 
no DF, enquanto o Brasil tinha média de 3,4. Como a massa salarial é o 
produto entre a remuneração média dos empregados e o número de em-
pregos, seu crescimento está fundamentado no aumento da produção.  
 

 

Análise Setorial  
        

Agropecuária 
 
          A variação em volume da agropecuária caiu 15,3%. Ao comparar 
2007 e 2008, a queda deve-se ao fraco desempenho da lavoura temporária, 
que representava 44% do setor, teve menor plantio no Distrito Federal, se-
gundo a Pesquisa Agrícola Municipal – PAM, do IBGE. A pecuária recuou 
27,3%, reflexo da redução na criação de aves e bovinos. 
 
          Como a agropecuária é uma atividade inexpressiva no Distrito Fede-
ral, respondendo apenas por 0,4% do valor adicionado total, as elevações 
ou quedas ocorridas na sua produção repercutem com mais força nas taxas 
de desempenho.  
 

Indústria  
 

O setor industrial registrou, em 2008, variação real de 3,9% em re-
lação ao ano anterior, resultado do comportamento da indústria extrativa 
mineral, 35,3%, indústria de transformação, 9,7%, construção civil, 2,1% e 
produção e distribuição de eletricidade, gás, água, esgoto e limpeza urbana, 
2%. O crescimento é explicado principalmente pelo desempenho da indús-
tria de transformação, que aumentou sua participação na estrutura produti-
va para 1,9%, ante 1,5%, em 2007, com destaque para os ramos de alimen-
tos e bebidas, cimento e indústrias gráficas. 
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         A construção civil variou 2,1% em volume e manteve seu nível de 
participação em 3,6%, 57% do total da indústria. A atividade está direta-
mente relacionada ao dinamismo econômico e contribui decisivamente pa-
ra a taxa de investimento. O Governo do Distrito Federal incentivou a ge-
ração de empregos e a movimentação da economia, na construção civil, 
além de criar novos setores habitacionais, executou diversas obras de infra-
estrutura.  
 
         O pessoal empregado na indústria é um bom termômetro do setor, 
em 2008, o segmento da indústria de transformação cresceu 15,3% e cons-
trução civil, 17,8% e apresentaram as maiores variações no pessoal for-
malmente ocupado, conforme dados da RAIS, juntos representavam 90% 
de toda a mão de obra da indústria do Distrito Federal, que está se tornan-
do competitiva em áreas como tecnologia da informação, gráfica e farma-
cêutica.  

 
         O aumento real da renda do trabalhador beneficiou a cadeia produti-
va do Distrito Federal. Com maior poder de compra da população, as ven-
das aumentaram e, consequentemente, o volume de encomendas junto à 
indústria local também se elevou. 
    

Serviços 
 
              O setor de serviços representava 93,3% da economia do Distrito 
Federal em 2008 e cresceu 3,5% em relação a 2007. Das 11 atividades que 
constituem o setor, 10 registraram variações em volume positivas, em igual 
período. A atividade com maior variação foi a de serviços de intermediação 
financeira, seguros e previdência complementar, com 11,1%. Os negócios 
realizados no subsetor, notadamente as operações de crédito do sistema fi-
nanceiro, confirmaram uma trajetória de taxas expressivas nos últimos qua-
tro anos. O segmento contribuiu com 32% na composição do índice geral 
do valor adicionado. 
 
              Destacam-se a seguir os serviços de informação (7%), serviços 
domésticos (5,5%), transportes, armazenagem e correio (4,8%), serviços 
prestados às empresas (4,5%) e serviços de alojamento e alimentação 
(3,6%). 
       

   O comércio registrou taxa de crescimento de 2,4% entre 2007 e 
2008, desempenho menor que os verificados nos quatro anos anteriores. 
Por ser uma das primeiras atividades a captar as mudanças na economia, 
absorveu a crise de confiança que despontava no consumidor no quarto 
trimestre de 2008 e os efeitos da ampliação da massa salarial e das facilida-
des de financiamentos observados nos nove primeiros meses do ano foram 
atenuados. Contudo, a participação do comércio na estrutura da economia 
subiu de 6,6% em 2007 para 7,5% em 2008, influenciado pela variação dos 
preços, compondo o valor adicionado de R$ 7,7 bilhões a preços correntes.   
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         Segundo dados da Pesquisa Mensal do Comércio – PMC, do IBGE, 
a atividade comercial varejista registrou crescimento de 3,9% na taxa anual 
do volume de vendas reais, comparado 2008 com 2007. Incorporando as 
variações observadas nas vendas de material de construção e de veículos e 
motocicletas, partes e peças, as vendas evoluíram somente 0,7% no concei-
to ampliado, reflexo do recuo de 4,8% no ramo de veículos. 
 
          O desempenho de vendas, captado pela Pesquisa Conjuntural do 
Comércio Varejista do Distrito Federal - Fecomércio apontou um cresci-
mento de 3,7% em 2008, confrontado com o ano anterior. As vendas de 
bens semiduráveis e não duráveis como vestuário e acessórios; hipermerca-
dos, supermercados, produtos alimentícios, bebidas e fumo; e combustíveis 
e lubrificantes, por se tratarem de produtos que são consumidos com mai-
or frequência, mantiveram-se mais estáveis ao longo do ano.  
 
          As atividades imobiliárias e aluguel cresceram 2,5% em volume, 
comparados 2008 e 2007. Segundo levantamento realizado pelo IBGE, o 
mercado imobiliário da cidade é o mais aquecido de todo o Brasil e ainda 
há muita demanda, tanto para compra quanto para aluguel.  Conforme a 
Associação Brasileira do Mercado Imobiliário - ABMI, a grande população 
do Distrito Federal, a alta renda e o contingente de servidores públicos le-
vam otimismo ao setor.  

           A atividade administração, saúde e educação públicas, segmento 
com maior peso na estrutura econômica do Distrito Federal, 53,6%, regis-
trou acréscimo de 2,2%. 

O Distrito Federal tem demonstrado ser um local no qual o setor 
privado vem conquistando espaço. Ao longo de 2008 recebeu diversos in-
vestimentos, empreendimentos no setor de ensino, comércio varejista, 
construção civil, setor farmacêutico e mercado imobiliário e financeiro. A 
localização geográfica facilita a logística de distribuição. 

 

3.2 - A economia brasileira 
          

 Em 2008, o país experimentou dois momentos distintos na eco-
nomia. O primeiro foi observado nos três primeiros trimestres do ano, 
quando a economia brasileira cresceu a taxas elevadas, sustentada por ex-
pansões no consumo e nos investimentos; o segundo, marcado pela reces-
são que se instalou no último trimestre, evidenciando os efeitos da crise fi-
nanceira internacional. Contudo, o bom desempenho acumulado ao longo 
dos nove primeiros meses garantiu a manutenção do ciclo de crescimento 
da economia brasileira ao final do ano.  
 
          Pela ótica da produção, o PIB do Brasil a preço de mercado foi de 
R$ 3,032 trilhões em 2008, com crescimento de 5,2% em relação a 2007. 
Essa variação resultou da elevação de 4,8% do valor adicionado e do au-
mento de 7,6% nos impostos sobre produtos  líquidos de subsídios. Com o 
crescimento fortemente lastreado na demanda interna, a maioria dos seto-
res da economia nacional demorou a indicar sinais de desaceleração. 
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          A agropecuária apresentou a maior expansão setorial com 6,1%, im-
pulsionada pelo aumento da safra de grãos, que obteve ganhos médios de 
produtividade e estímulos para investimentos, devido à evolução dos pre-
ços de comercialização.  
        

  A indústria cresceu 4,1%, com taxas positivas nos segmentos mais 
representativos, construção civil e indústria de transformação. O primeiro 
foi influenciado por obras públicas e o aumento das operações de crédito 
direcionadas à habitação e, o segundo pela estabilidade econômica e as me-
lhores condições nos mercados de crédito e de trabalho sobre a demanda 
por bens de capital e por bens de consumo duráveis, estimulando a produ-
ção. 
 
         O setor de serviços cresceu 4,9 %, registrando acréscimos expressi-
vos em intermediação financeira (12,6%), serviços de informação (8,8%) e 
transportes (7,0%). Segundo o IBGE, esse resultado é reflexo da elevação 
da massa salarial dos trabalhadores e do aumento do crédito. 
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4. Tabelas 
 

Tabela 1 

Valor Adicionado Bruto a preço básico, Impostos e Produto Interno Bruto a preço 
de mercado corrente - Distrito Federal, Centro-Oeste e Brasil - 2004-2008. 

                                                                                                               Em R$ milhão 

Anos 
Valor Adiciona-

do Bruto a preço 
básico corrente 

Mais Impos-
tos sobre 
produtos, 

líquidos de 
subsídios. 

Produto Interno 
Bruto a preço  
de mercado 

corrente 

Variação real 
anual (%) 

     
Distrito Federal 

2004 62.963 7.761 70.724 4,9 

2005 71.240 9.286 80.527 5,2 

2006 80.070 9.559 89.629 5,4 

2007 89.799 10.146 99.946 5,9 

2008 103.749 13.823 117.572 3,8 

     Centro-Oeste 

2004 156.856 19.955 176.811 6,3 

2005 167.815 22.363 190.178 4,7 

2006 182.049 24.236 206.284 2,8 

2007 209.138 26.826 235.964 6,8 

2008 244.721 34.294 279.015 6,0 

     Brasil 

2004 1.666.258 275.240 1.941.498 5,7 

2005 1.842.253 304.986 2.147.239 3,2 

2006 2.034.421 335.063 2.369.484 4,0 

2007 2.287.858 373.487 2.661.345 6,1 

2008 2.580.110 451.754 3.031.864 5,2 

 Fontes: IBGE e CODEPLAN 
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Tabela 2 

 Valor Adicionado a preço básico, segundo as atividades econômicas , Produto Interno Bruto a preço de mercado corrente e 
participação percentual das atividades econômicas no Valor Adicionado Bruto- Distrito Federal - 2004-2008 

Atividades econômicas Valor adicionado (R$ milhão) Participação (%) 

  2004 2005 2006 2007 2008 2004 2005 2006 2007 2008 

Agropecuária      198  175 169 262 432 0,3 0,2 0,2       0,3  0,4 

Agricultura, silvicultura e exploração florestal.      139  122 105 193 347 0,2 0,2 0,1       0,2  0,3 

Pecuária e pesca        59  53 65 69 85 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

Indústria   4.287     5.323     5.105     5.879        6.567        6,8        7,5        6,4        6,5        6,3  

Indústria extrativa mineral        65         81           6           9            19        0,1        0,1        0,0        0,0        0,0  

Indústria de transformação 1.105    1.221     1.366     1.366        1.989        1,8        1,7        1,7        1,5        1,9  

Construção civil 2.240    3.094     2.831     3.230        3.719        3,6        4,3        3,5        3,6        3,6  

Produção e distribuição de eletricidade, gás, água, 
esgoto e limpeza urbana 

877      928       902     1.274          840        1,4        1,3        1,1        1,4        0,8  

Serviços 58.477   65.742   74.796   83.658      96.751      92,9      92,3      93,4      93,2      93,3  

Comércio e serviços de manutenção e reparação 3.610    4.318     4.881     5.959        7.732        5,7        6,1        6,1        6,6        7,5  

Alojamento e alimentação 655      826       770     1.139        1.592        1,0        1,2        1,0        1,3        1,5  

Transportes, armazenagem e correio. 1.424    1.546     1.861     2.024        2.495        2,3        2,2        2,3        2,3        2,4  

Serviços de informação 2.268    2.398     3.104     3.105        3.740        3,6        3,4        3,9        3,5        3,6  

Intermediação financeira, seguros e previdência 
complementar. 

5.541    7.413     8.387     8.983      10.181        8,8      10,4      10,5      10,0        9,8  

Serviços prestados às famílias e associativos 1.586    1.935     2.009     2.156        2.407        2,5        2,7        2,5        2,4        2,3  

Serviços prestados às empresas 2.378    2.311     2.715     3.099        3.742        3,8        3,2        3,4        3,5        3,6  

Atividades imobiliárias e aluguel 3.798 4.238 4.319 5.772 5.845       6,0        5,9        5,4        6,4        5,6  

Administração, saúde e educação públicas. 35.174  38.688   43.912   48.272      55.582      55,9      54,3      54,8      53,8      53,6  

Saúde e educação mercantis 1.610    1.606     2.305     2.547        2.731        2,6        2,3        2,9        2,8        2,6  

Serviços domésticos 432      464       533       602          706        0,7        0,7        0,7        0,7        0,7  

Valor Adicionado Bruto a preços básicos 62.963   71.240   80.070   89.799    103.749       100       100       100       100       100  

(+) Impostos sobre produtos, líquidos de subsídios.   7.761     9.286     9.559   10.146      13.823   _   _   _   _   _  

Produto Interno Bruto a preços de mercado 70.724   80.527   89.629   99.946    117.572   _   _   _   _   _  

Fontes: IBGE e CODEPLAN 
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Tabela 3 

 
 Variação em volume do Valor Adicionado Bruto a preço básico segundo as atividades econômicas, dos impostos e do Pro-

duto Interno Bruto a preço de mercado corrente - Distrito Federal - 2004-2008. 
 

Atividades econômicas 

Variação em volume (%) 

2004 2005 2006 2007 2008 
Variação 

acumulada 
2004-2008 

Variação 
média anual            
2004-2008 

Agropecuária (32,1) (14,6) (13,4) 35,2 (15,3) (42,5) (10,5) 

Agricultura, silvicultura e exploração florestal. (38,5) 7,6 (32,5) 58,6 (11,0) (37,0) (8,8) 

Pecuária e pesca (12,1) (66,6) 31,2 (2,5) (27,3) (72,7) (22,9) 

Indústria 5,7 6,3 8,0 4,8 3,9 32,2 5,7 

Indústria extrativa mineral (8,2) (2,5) (16,8) 17,2 35,3 18,0 3,4 

Indústria de transformação (2,3) 7,8 19,6 10,3 9,7 52,5 8,8 

Construção civil 10,4 6,6 5,4 (0,1) 2,1 26,6 4,8 

Produção e distribuição de eletricidade, gás, água, 
esgoto e limpeza urbana. 

7,4 4,6 3,5 11,8 2,0 32,6 5,8 

Serviços 5,1 4,7 5,0 5,5 3,5 26,0 4,7 

Comércio e serviços de manutenção e reparação 6,0 8,5 10,3 10,9 2,4 43,9 7,6 

Alojamento e alimentação 7,1 5,8 5,5 8,9 3,6 34,9 6,2 

Transportes, armazenagem e correio. 14,2 (1,0) 2,2 4,7 4,8 26,7 4,9 

Serviços de informação 11,3 19,5 2,8 8,8 7,0 59,1 9,7 

Intermediação financeira, seguros e previdência 
complementar. 

2,5 10,8 12,0 16,2 11,1 64,2 10,4 

Serviços prestados às famílias e associativos 1,7 6,7 1,7 2,3 (2,2) 10,5 2,0 

Serviços prestados às empresas 5,7 12,9 4,2 7,6 4,5 39,9 6,9 

Atividades imobiliárias e aluguel 2,4 7,1 3,5 6,9 2,5 24,3 4,4 

Administração, saúde e educação públicas. 4,9 1,7 3,8 2,3 2,2 15,9 3,0 

Saúde e educação mercantis 7,1 5,4 1,7 7,4 1,7 25,3 4,6 

Serviços domésticos 12,5 (1,2) 2,7 2,9 5,5 24,1 4,4 

Valor Adicionado Bruto a preços básicos 5,0 4,7 5,1 5,5 3,4 26,1 4,7 

(+) Impostos sobre produtos, líquidos de subsídios 4,8 8,9 7,7 9,4 7,1 44,0 7,6 

Produto Interno Bruto a preços de mercado 
corrente 

4,9 5,2 5,4 5,9 3,8 27,9 5,0 

Fontes: IBGE e CODEPLAN 
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Tabela 4 

Produto Interno Bruto total e per capita, a preço de mercado corrente, participa-
ção percentual e população residente do Brasil, segundo as Grandes Regiões e 

Unidades da Federação - 2008 

Grandes Regiões e 
Unidades da Federação 

PIB total a 
preço merca-
do corrente               
(R$ milhão) 

PIB per 
capita (R$) 

Participação      
(%) 

População 
(hab.) 

Brasil 3.031.864 15.990 100,00 189.612.814 

Norte 154.704 10.216 5,10 15.142.684 

Rondônia 17.888 11.977 0,59 1.493.566 

Acre 6.730 9.896 0,22 680.073 

Amazonas 46.823 14.014 1,54 3.341.096 

Roraima 4.889 11.845 0,16 412.783 

Pará 58.519 7.993 1,93 7.321.493 

Amapá 6.765 11.033 0,22 613.164 

Tocantins 13.091 10.223 0,43 1.280.509 

Nordeste 397.503 7.488 13,11 53.088.499 

Maranhão 38.487 6.104 1,27 6.305.539 

Piauí 16.761 5.373 0,55 3.119.697 

Ceará 60.099 7.112 1,98 8.450.527 

Rio Grande do Norte 25.481 8.203 0,84 3.106.430 

Paraíba 25.697 6.866 0,85 3.742.606 

Pernambuco 70.441 8.065 2,32 8.734.194 

Alagoas 19.477 6.227 0,64 3.127.557 

Sergipe 19.552 9.779 0,64 1.999.374 

Bahia 121.508 8.378 4,01 14.502.575 

Sudeste 1.698.590 21.183 56,02 80.187.717 

Minas Gerais 282.522 14.233 9,32 19.850.072 

Espírito Santo 69.870 20.231 2,30 3.453.648 

Rio de Janeiro 343.182 21.621 11,32 15.872.362 

São Paulo 1.003.016 24.457 33,08 41.011.635 

Sul 502.052 18.258 16,56 27.497.970 

Paraná 179.270 16.928 5,91 10.590.169 

Santa Catarina 123.283 20.369 4,07 6.052.587 

Rio Grande do Sul 199.499 18.378 6,58 10.855.214 

Centro-Oeste 279.015 20.372 9,20 13.695.944 

Mato Grosso do Sul 33.145 14.188 1,09 2.336.058 

Mato Grosso 53.023 17.927 1,75 2.957.732 

Goiás 75.275 12.879 2,48 5.844.996 

Distrito Federal 117.572 45.978 3,88 2.557.158 

Fonte: IBGE e CODEPLAN 
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