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Apresentação 

 

A Companhia de Planejamento do Distrito Federal – Codeplan tem a satisfação de 

apresentar os resultados do Produto Interno Bruto do Distrito Federal – PIB-DF relativos 

ao ano de 2011. 

A Codeplan, instituição oficial perante o Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística – IBGE no Sistema de Contas Nacionais, calcula o PIB/DF desde 1998, cujos 

resultados integram-se ao produto final do Sistema de Contas Nacionais. 

Atualmente, o IBGE está procedendo à revisão do Sistema de Contas Nacionais, 

que além de incorporar novas técnicas e aperfeiçoamentos, também mudará o ano de 

referência da série de índices para 2010, resultando, portanto, em possíveis alterações 

nos resultados já apurados a partir do ano de 2010 nas contas nacionais, e 

consequentemente, nas regionais do Brasil.  

Nesse contexto, o atual Sistema de Contas Regionais, referenciado em 2002, será 

ajustado e também passará a apresentar os resultados referenciados em 2010, 

compatibilizando-se ao Sistema de Contas Nacionais do Brasil. 

Preliminarmente, este trabalho apresenta informações sobre a evolução do 

Produto Interno Bruto do Distrito Federal - PIB-DF, bem como estimativas do valor 

adicionado bruto por atividade econômica, expressas em valor corrente e em volume, 

para a série 2002-2011, além do PIB a preços de mercado e PIB per capita do Brasil e 

das Unidades Federativas. 

Os resultados das Contas Regionais de 2011 serão reapresentados em 2015, 

data agendada pelo IBGE para divulgação da nova série referenciada em 2010 e 

integrada à nova base do Sistema de Contas Nacionais. 

 

 

 

Júlio Miragaya 

Presidente da Codeplan 
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1 - Introdução 
 

O Produto Interno Bruto caracteriza-se como principal indicador para análise de 

desempenho econômico de uma região ou país. Representa a soma de bens e serviços 

finais produzidos durante determinado período de tempo, permitindo mensurar a renda 

gerada na economia pelos diversos agentes produtores. 

Para o conjunto do País, o PIB é medido sob três óticas - produção, renda e 

demanda, o que não ocorre para as Unidades da Federação, como no caso do Distrito 

Federal, para o qual o indicador permite avaliar apenas a dimensão da produção, dada a 

insuficiência de informações regionalizadas. 

A dimensão da produção permite estimar o valor adicionado bruto das principais 

atividades econômicas, expresso a preços correntes, bem como seus indicadores de 

crescimento em volume. O valor adicionado bruto somado aos impostos sobre produtos 

líquidos de subsídios resulta no PIB a preço de mercado. 

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE iniciou, em 2011, os 

trabalhos de Implantação da Série do Sistema de Contas Nacionais - Referência 2010, 

para incorporar as novas recomendações metodológicas contidas no manual Sistema de 

Contas Nacionais 2008, publicado pelas Nações Unidas. Esse processo envolve, 

também, a atualização e compatibilização com a Classificação Nacional de Atividades 

Econômicas - CNAE 2.0, já adotada nas pesquisas utilizadas para o cálculo do PIB, além 

da realização da mudança do ano de referência da série de Contas Nacionais de 2000 

para 2010, incluindo o Sistema de Contas Regionais, que alterará sua base de 2002 para 

2010. A divulgação dos resultados no novo ano de referência está prevista para 2015. 

Em relação ao manual de 2008, é importante mencionar que foram introduzidos 

aperfeiçoamentos em determinados conceitos e também algumas modificações que 

podem ter impacto nos resultados do PIB, sendo uma delas a redefinição do conceito de 

atividades de ativos financeiros, ampliando o que deve ser considerado como Formação 

Bruta de Capital Fixo. Todos os gastos em bancos de dados, pesquisa e 

desenvolvimento e gastos militares do governo com equipamentos, por exemplo, passam 

a ser FBCF, e não mais consumo intermediário. 

A realização da implantação da nova série do Sistema de Contas Nacionais levou 

à definição de um período de transição em que a divulgação dos resultados anuais 

definitivos de 2010 e 2011 das Contas Nacionais do Brasil foram suspensos. Um dos 

motivos para essa suspensão é evitar revisões frequentes dos resultados, visto que uma 
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mudança desse tipo tende a apresentar novas estruturas para os agregados 

macroeconômicos das Contas Nacionais. Nesse período os resultados anuais definitivos 

do Sistema de Contas Nacionais foram substituídos pelos do Sistema de Contas 

Nacionais Trimestrais. 

O Sistema de Contas Regionais não interrompeu suas estimativas, em virtude da 

vinculação do resultado do PIB per capita por Unidade da Federação, que é um dos 

fatores utilizados para o cálculo das quotas do Fundo de Participação dos Municípios 

(FPM), realizado pelo Tribunal de Contas da União - TCU. 

Nesse contexto, a estimativa do PIB das Unidades Federativas relativos aos anos 

de 2010 e 2011 não adotou como parâmetro os resultados definitivos do Sistema de 

Contas Nacionais brasileiro, tendo sido utilizados como referência os valores do Sistema 

de Contas Nacionais Trimestrais, o que proporcionou um processo de ajustamento dos 

resultados estaduais aos nacionais em menor grau de abertura, impossibilitando o ajuste 

integral. 

A resultante limitação das Contas Regionais referente ao ano de 2011 ocorre 

especialmente no nível de detalhamento, que está apresentado em 12 atividades 

econômicas como em 2010, e não em 17 como na série 2002-2009, restringindo a 

possibilidade de comparações entre estas séries temporais. 

Em 2011 o ajuste das Contas Regionais com as Contas Nacionais Trimestrais foi 

realizado somente em valor corrente, não ocorrendo o ajuste em valor constante (índice 

de volume). 

Os resultados em volume (taxas reais de crescimento) divulgados para 2011 não 

podem ser comparados com as demais unidades da federação e devem ser analisados 

com restrições, já que não houve ajuste dos seus valores constantes com as Contas 

Trimestrais do Brasil. Caso o ajuste fosse realizado a ordem de crescimento real dos 

Estados e do Distrito Federal poderia ser mudada, visto que as contas trimestrais são 

preliminares. Por serem indicadores de curto prazo as Contas Nacionais Trimestrais 

utilizam informações de pesquisas conjunturais, diferente da metodologia adotada pelas 

Contas Regionais, que preconiza o uso de indicadores estruturais para determinação do 

crescimento real das atividades econômicas. 

A defasagem temporal de dois anos entre a divulgação dos resultados do PIB e o 

período a que se referem os dados, se deve à também defasagem observada na 

disponibilidade das informações das pesquisas estruturais anuais, produzidas pelo IBGE, 

que só ficam totalmente acessíveis aproximadamente 18 meses após o fechamento do 

exercício das empresas pesquisadas. Essas informações estruturais são incorporadas à 
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base de dados tanto das Contas Nacionais quanto Regionais, e só a partir de então 

assumem o caráter definitivo, condição para os resultados dos PIBs das Unidades da 

Federação serem encaminhados ao Tribunal de Contas da União - TCU. 

É importante salientar que o Sistema de Contas Regionais, no modelo atual (ano 

de referência 2002), é totalmente integrado ao resultado final do Sistema de Contas 

Nacionais. Por precaução, alerta-se que em virtude de alguns procedimentos adotados, 

os dados referentes ao ano de 2011 devem ser utilizados com ressalva para análises da 

série 2002-2011. 
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2 - Análises dos resultados 

2.1 - Desempenho da economia brasileira - 2011 

 

No ano de 2011 o Produto Interno Bruto do Brasil cresceu 2,7% em relação ao ano 

anterior. Contribuíram para esse resultado as expansões de 2,5% no valor adicionado 

bruto e de 4,3% nos impostos sobre produtos líquidos de subsídios. Em valores correntes 

alcançou R$ 4,143 trilhões, somatório dos R$ 3,531 trilhões do valor adicionado aos      

R$ 612,142 bilhões dos impostos sobre produtos. O PIB per capita brasileiro alcançou   

R$ 21.535,65. 

O resultado evidenciou relativo bom momento da economia brasileira, ante as 

dificuldades econômicas enfrentadas pela Europa e Estados Unidos. A alta de 2,7% 

contabilizada para o PIB brasileiro em 2011 ficou bem abaixo do desempenho de 2010, 

que foi de 7,5%. Segundo o IBGE, o comportamento da economia em 2011 foi puxado 

pelo consumo das famílias que, mesmo desacelerando, teve expansão de 4,1% frente 

aos 6,9% de 2010. Uma das explicações para a redução pode ser associada ao 

comportamento da taxa básica de juros, que voltou a subir em meados de 2010. 

Entre os setores analisados, a agropecuária liderou o crescimento no ano com alta 

de 3,9%, seguida por serviços, 2,7%, e indústria, 1,6%. O crescimento da agropecuária 

foi atribuído ao aumento da produção de diferentes culturas e aos ganhos de 

produtividade. 

A indústria foi o setor mais afetado pelo cenário externo, cresceu 1,6% após 

evoluir 10,4% em 2010. A participação industrial na estrutura produtiva brasileira ficou em 

27,5%. O impacto foi maior na indústria de transformação que ficou praticamente estável 

na comparação com o ano anterior, 0,1%. A atividade de produção e distribuição de 

eletricidade, gás, água, esgoto e limpeza urbana cresceu 3,8%, seguida pela construção 

civil (3,6%) e indústria extrativa mineral (3,2%). 

O setor de serviços cresceu 2,7%, atingindo R$ 2.366,1 bilhões no respectivo valor 

adicionado, apresentando variações positivas em todas suas atividades, com destaque 

para serviços de informação (4,9%), intermediação financeira, seguros e previdência 

complementar (3,9%), comércio (3,4%), e transporte, armazenagem e correio (2,8%), 

influenciados pela expansão do emprego, massa real de salários e crédito. 

Administração, saúde e educação públicas e outros serviços cresceram, ambas, 2,3%, 

seguidas por serviços imobiliários e aluguéis (1,4%). 
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Analisando a demanda no período 2011/2010, a despesa de consumo das famílias 

cresceu 4,1%, a despesa do consumo da administração pública subiu 1,9% e a formação 

bruta de capital fixo aumentou 4,7%, proporcionando taxa de investimento de 19,3%, 

inferior à taxa de 2010, quando registrou 19,5%. No âmbito externo, as exportações de 

bens e serviços aumentaram 4,5%, enquanto as importações evoluíram 9,7%, devido à 

valorização cambial que reduziu a competitividade dos produtos brasileiros no exterior e 

favoreceu as importações. 

Em relação ao PIB das grandes regiões brasileiras, no ano de 2011, a Região 

Centro Oeste aumentou sua participação de 9,3% em 2010, para 9,6%, consequência 

dos ganhos obtidos por Goiás (de 2,6% para 2,7%) e Mato Grosso (de 1,6% para 1,7%) 

no mesmo período. A Região Norte ganhou participação, saindo de 5,3% em 2010 para 

5,4% em 2011, enquanto a Região Nordeste perdeu (de 13,5% em 2010 para 13,4% em 

2011), devido à perda da Bahia (de 4,1% para 3,9%). Na Região Sul a perda participativa 

de 16,5% para 16,2% foi provocada pelo desempenho do PIB do Rio Grande do Sul. O 

Sudeste manteve sua participação em 55,4%, onde São Paulo caiu de 33,1% para 

32,6%, queda compensada pelo ganho computado nos demais estados da região. 

 

2.2 - Desempenho da economia do Distrito Federal - 2011 

 

O Produto Interno Bruto do Distrito Federal acumulou ao longo de 2011, em 

valores correntes, R$ 164,5 bilhões, resultado que coloca o DF à frente da Bahia e na 

sétima posição entre as maiores economias do Brasil. O resultado foi composto por      

R$ 144,5 bilhões referentes ao valor adicionado a preços básicos e R$ 20 bilhões aos 

impostos sobre produtos. Em 2010, com R$ 149,906 bilhões o DF ocupada a oitava 

posição no ranking nacional. 

A participação do Distrito Federal no PIB nacional permaneceu em 4,0%. Na 

Região Centro Oeste reduziu de 42,8% para 41,5%, em virtude dos aumentos nas 

participações relativas de Goiás e Mato Grosso, 28,1% e 18%, respectivamente. 

O índice de volume do PIB-DF, que mede o produto real gerado pela atividade 

econômica, expandiu 4,1% em 2011, superior à média brasileira de 2,7%. Contribuíram 

para esse desempenho as variações positivas de 3,9% do valor adicionado a preços 

básicos e de 5,6% dos impostos sobre produtos líquidos de subsídios. O setor 

agropecuário cresceu 43,1%, o industrial 9,8% e o de serviços 3,4%. 
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A evolução do volume do PIB Brasil e do PIB/DF, em termos percentuais, pode ser 

observada no Gráfico 1.  

 

 

Em 2011, o Distrito Federal preservou algumas das características mais 

peculiares de sua atividade econômica: renda elevada da população; alto nível de 

formalização do trabalho; pouca expressividade dos setores agropecuário e industrial e 

forte presença da administração pública. E em razão de sua estrutura produtiva, na qual 

o setor terciário respondeu por 93,3% do PIB, a economia do Distrito Federal (4,1%) 

cresceu em níveis mais altos que a economia nacional (2,7%). Nesse contexto, a 

indústria de transformação nacional sentiu mais os efeitos desfavoráveis do mercado 

externo e da apreciação do real. 

Considerando a população do DF de 2,610 milhões de habitantes estimada para 

2011, o PIB per capita foi calculado em R$ 63.020,02, praticamente o triplo do PIB per 

capita nacional (R$ 21.535,65), e quase o dobro do observado em São Paulo               

(R$ 32.449,06), o segundo maior do País. Vale ressaltar que o quantitativo populacional 

acima mencionado foi o enviado ao TCU em 2010, para cálculo das quotas do Fundo de 

Participação dos Municípios. 
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Os rankings do PIB em valor corrente e PIB per capita podem ser observados nos 

Gráficos 2 e 3. 
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A boa performance da economia do Distrito Federal pode ser corroborada pelos 

resultados do mercado de trabalho, cujos empregos formais chegaram a 1,157 milhão em 

2011, representando expansão de 5,2% em relação ao estoque do ano anterior, com a 

criação de 57,1 mil novos postos de trabalho, de acordo com a Relação Anual de 

Informações Sociais (RAIS), do Ministério do Trabalho e Emprego. A taxa média de 

desemprego diminuiu, passando de 13,6% em 2010 para 12,4% em 2011, a menor taxa 

registrada desde 1992, quando a Pesquisa de Emprego e Desemprego do Distrito 

Federal (PED-DF) foi iniciada. 

A massa de rendimentos local, que sinaliza a capacidade de consumo da 

sociedade, aumentou 8,1% em termos nominais e alcançou R$ 50.666 milhões em 2011, 

4,9% do montante nacional, segundo o Cadastro Central de Empresas (Cempre), do 

IBGE. O nível de emprego, a massa salarial e a expansão do crédito criaram condições 

para a manutenção do ritmo de expansão da economia do Distrito Federal. 

 

Agropecuária 

 

O valor adicionado bruto da Agropecuária atingiu R$ 501 milhões, e registrou 

crescimento real de 43,1%, após apresentar redução de 27,5% em 2010. Em âmbito 

nacional a atividade evoluiu 3,9%. A participação relativa do setor na estrutura produtiva 

do Distrito Federal permaneceu em tímidos 0,3% e impactou pouco no índice geral.  

Segundo dados da pesquisa Produção Agrícola Municipal (PAM), do IBGE, as 

principais culturas agrícolas no Distrito Federal tiveram acréscimo na produção com 

aumento de produtividade. O rendimento médio do milho (8.111 kg/ha), soja (3.355 

kg/ha) e feijão (3.010 kg/ha), além do tomate (80.787Kg/ha) foram superiores ao ano de 

2010 e superaram a média nacional. As lavouras de feijão e tomate registraram 

produtividades 121,9% e 92,7% acima da média brasileira. Esse resultado foi alcançado 

em razão do grande investimento técnico e tecnológico adotado pelos produtores rurais. 

Na pecuária, o efetivo de aves aumentou 21,4% em relação a 2010, e a avicultura 

foi responsável por 52,8% do valor bruto da produção do subsetor. 

 

Indústria 

 
O setor Industrial assinalou alta de 9,8% em 2011, na comparação com o ano 

anterior, gerando R$ 9,178 bilhões no período, com participação relativa no valor 

adicionado total de 6,4%. A média nacional do setor foi de 1,6%. 
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O crescimento do setor foi alavancado, principalmente, pela atividade de 

construção civil, que representava 60,9% de toda a indústria (R$ 5.591 milhões) e 

cresceu 13,2%. Os desempenhos positivos da indústria extrativa mineral (15,8%), 

indústria de transformação (3,8%) e produção e distribuição de eletricidade e gás, água e 

esgoto e limpeza urbana (3,4%), também contribuíram para o resultado. 

Com crescimento de 13,2%, a construção civil conservou o ritmo forte de 2010, 

quando subiu 14,1%. O bom desempenho refletiu os investimentos públicos e privados 

realizados em obras no Distrito Federal. O governo local investiu em obras de 

infraestrutura e recuperação de equipamentos públicos, além da construção de unidades 

habitacionais.  Alguns empreendimentos foram a construção do Estádio Nacional de 

Brasília Mané Garrincha e da Torre de TV Digital, a implantação e restauração de 

rodovias e obras de saneamento (abastecimento de água na Fercal e Estrutural e 

sistema de esgotamento sanitário em Arapoanga). As construções residenciais 

continuaram apresentando bons desempenhos com obras no setor Noroeste e Águas 

Claras. 

O aumento da população ocupada, que avançou 11,9% no período 2010/2011, com 

a criação de 7,6 mil postos de trabalho formal, confirmou a boa fase da construção civil. A 

evolução do setor estimulou as atividades produtoras de insumos para a construção, 

como o cimento, segmento relevante na indústria de transformação do Distrito Federal. 

A indústria de transformação revelou um incremento de 3,8% no volume do valor 

adicionado, e sua participação na economia aumentou de 1,7% para 1,8%, entre 2010 e 

2011. Os segmentos mais representativos da indústria local foram fabricação de produtos 

alimentícios e bebidas (35,9%), indústrias gráficas (12,2%), fabricação de cimento 

(11,4%), de produtos de minerais não metálicos (8,5%) e de móveis e produtos das 

indústrias diversas (6,3%). 

As atividades produção e distribuição de gás, água, esgoto e limpeza urbana e 

indústria extrativa mineral, que juntas representavam apenas 0,6% da estrutura 

econômica, evoluíram 3,4% e 15,8%, respectivamente. 
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A participação produtiva de cada uma das doze atividades divulgadas para 2011 

pode ser observada no Gráfico 4. 

 

 

Serviços 

 
O setor Serviços é preponderante na economia do Distrito Federal e representava 

93,3% em 2011, com R$ 134,8 bilhões. Seu crescimento de 3,4% em relação ao ano 

anterior foi superior à média nacional (2,7%). O destaque foi a atividade de serviços de 

informação com crescimento de 25,9%. Também foi a atividade que registrou a maior 

taxa de crescimento (4,9%) no Brasil. 

Outras atividades que contribuíram para o resultado foram intermediação financeira, 

seguros e previdência complementar e serviços relacionados (6,1%), transportes, 

armazenagem e correio (4,5%) e atividades imobiliárias e aluguéis (4,5%). A atividade de 

administração, saúde e educação públicas e seguridade social que representava 54,7% 

de todo o valor adicionado no Distrito Federal e 13,7% do total da atividade no Brasil, em 

2011, apresentou crescimento modesto de 1,5%, inferior ao observado no País (2,7%). 

O destaque do setor foi a atividade de serviços de informação com crescimento em 

volume de 25,9%. A quantidade de acessos da telefonia móvel celular e o número de 

assinaturas de TV paga cresceram 18,3% e 25,9%, respectivamente, de 2010 para 2011. 

Segundo resultados do suplemento “Acesso à internet e Posse de Telefone Móvel Celular 
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para Uso Pessoal” da PNAD 2011, o Distrito Federal era líder entre as unidades da 

federação em posse de telefone móvel celular (87,1%) e acesso à internet (71,1%) entre 

a população com 10 anos ou mais de idade. 

Parte do expressivo aumento registrado no indicador de volume da atividade no DF, 

deveu-se à melhoria das informações regionalizadas repassadas pelas empresas de 

telefonia ao IBGE. Com a revisão, dados foram transferidos para o Distrito Federal. 

A taxa de crescimento da atividade de intermediação financeira, seguros e 

previdência chegou a 6,1% em 2011, após crescer 9,3% em 2010. Os negócios 

realizados pela atividade, notadamente as operações de crédito do sistema financeiro, 

confirmaram o bom desempenho. Apesar de atuarem em todo o País, a presença, em 

Brasília, de grandes instituições financeiras, como o Banco do Brasil e a Caixa 

Econômica Federal, confere peso expressivo à atividade no Distrito Federal, 9,7% em 

2011. 

As atividades imobiliárias e aluguéis cresceram 4,5% em volume, comparando 2011 

com 2010, e passaram a representar 6,3% na economia do DF, ante 6,0% no ano 

anterior. O mercado imobiliário da cidade é muito aquecido, com demanda tanto para 

compra quanto para aluguel de imóveis. Transportes, armazenagem e correio avançaram 

iguais 4,5% em volume, influenciado pelos modais aéreo e rodoviário. 

O desempenho do Distrito Federal no comércio foi de 2,3%, inferior aos 3,4% 

captados para o Brasil. Em 2010 o comércio local cresceu 7,1%. 

O comércio varejista no Distrito Federal apontou alta de 4,3% no volume de 

vendas e 7,7% na variação da receita nominal de vendas em 2011, em relação ao ano 

anterior. A Pesquisa Mensal do Comércio (PMC), do IBGE, indicou que o DF apresentou 

médias inferiores às nacionais na maioria dos 10 segmentos comerciais pesquisados, 

somente combustíveis e lubrificantes (7,3%) e móveis e eletrodomésticos (17,3%) foram 

superiores à média do Brasil. O aumento do primeiro está ligado ao caráter de uso 

essencial e permanente dos produtos e do segundo à redução dos preços, 

principalmente dos eletrodomésticos. Apenas três segmentos registraram crescimento 

maior que em 2010: combustíveis e lubrificantes (7,3%), equipamentos e materiais para 

escritório, informática e comunicação (5,2%) e artigos farmacêuticos, médicos, 

ortopédicos, de perfumaria e cosméticos (4,1%). 

A Administração, saúde e educação públicas, que representa mais da metade do 

PIB do Distrito Federal (54,7%), apresentou crescimento moderado de 1,5% em 2011 na 

comparação com 2010, inferior ao observado no País em igual período (2,3%). No Brasil 

a atividade representa 16,3% da economia. 
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A atividade administração, saúde e educação públicas tem como finalidade 

prestar serviços de natureza gratuita à coletividade, financiados pelos impostos, taxas e 

contribuições sociais pagos pela sociedade. Dentre os principais serviços prestados 

estão segurança, defesa civil, justiça, saúde e educação públicas. 

As despesas realizadas pelo Governo do Distrito Federal tiveram incremento 

nominal de 12,2% de 2010 para 2011. Os gastos com educação passaram de 23,8% do 

total das despesas em 2010 para 24,2% em 2011, e os efetuados com saúde saíram de 

13,5% para 15,8% no mesmo período. 

O número de empregos formais na administração pública cresceu 2,8%, quando 

comparados 2010 e 2011, conforme dados da RAIS, representando 36,8% do 

contingente de trabalhadores. 

As atividades administração, saúde e educação públicas (0,8%) e intermediação 

financeira, seguros e previdência complementar (0,8%) foram as que mais impactaram o 

índice geral do valor adicionado (3,9%), contribuindo com 21,5% e 19,2%, 

respectivamente. 

 

Impostos 

 

Os impostos sobre produtos, descontados os subsídios, cresceram 5,6% e 

arrecadaram, no Distrito Federal, R$ 20,013 bilhões em 2011, ante R$ 16,671 bilhões no 

ano anterior. O valor representou 12,2% do PIB. O valor adicionado bruto somado aos 

impostos sobre produtos líquidos de subsídios resulta no PIB a preço de mercado. 

No conjunto dos impostos sobre produtos a Contribuição para o Financiamento da 

Seguridade Social (COFINS) continuou sendo o mais representativo, com participações 

de 38,7% em 2010 e 35,2% em 2011. O segundo maior volume arrecadado foi do 

Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguros (IOF), que aumentou sua 

participação em 2,4 pontos percentuais, atingindo 26,1% contra 23,7% em 2010, seguido 

pelo Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços (ICMS) com 

25,2%. (Gráfico 5). 
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A maior representatividade da COFINS é peculiar ao Distrito Federal e se deve ao 

fato dos tributos administrados pela Receita Federal do Brasil serem recolhidos de forma 

centralizada no estabelecimento matriz da pessoa jurídica e por Brasília sediar 

importantes instituições financeiras, o que vale também para o IOF. 
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3 - Tabelas 
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