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APRESENTAÇÃO 
 
 

A Companhia de Planejamento do Distrito Federal - Codeplan apresenta 
esta Carta de Serviços, com o objetivo de facilitar o acesso às informações 
produzidas e disponibilizadas pela Companhia, especialmente por meio de seu 
sítio na internet (www.codeplan.df.gov.br). 

A Codeplan é uma empresa vinculada ao Governo de Brasília que, ao 
longo de sua trajetória tem elaborado inúmeros trabalhos que permitem uma 
melhor compreensão do Distrito Federal, seu território e população, seja em 
forma de publicações técnicas, seja seminários e palestras. Em 2015, a 
Companhia lançou os projetos Quintas Codeplan e Portas para o Futuro e, 
ainda, o Prêmio Codeplan de Monografias, este último renomeado para 
Concurso Codeplan de Trabalhos Técnico-Científicos. Em 2018, a premiação 
chegou à sua quarta edição. 

As pesquisas de Emprego e Desemprego (PED), Distrital por Amostra 
de Domicílio (PDAD) e Metropolitana por Amostra de Domicílios (PMAD); o 
Anuário Estatístico do Distrito Federal; publicações e estudos nas áreas de 
socioeconomia, política social e urbano-ambiental; as edições da revista 
Brasília em Debate e da série Texto para Discussão, entre outros, estão 
disponíveis no site da Companhia e são gratuitos. 

Em dezembro de 2018, a Codeplan lançou o Sistema de Informações 
Estatísticas do Distrito Federal (SIEDF). Ele é uma ferramenta digital na forma 
de portal WEB, desenvolvida e mantida pela Codeplan, e que tem por objetivo 
organizar de forma sistêmica os dados estatísticos gerados nos órgãos do 
Governo do Distrito Federal e em outras organizações governamentais e 
privadas, permitindo sua integração e compartilhamento.  

Para obter essas informações, clique nos links disponíveis nesta Carta 
de Serviços, que irão direcionar para as páginas específicas no site da 
Companhia ou visite o site (www.codeplan.df.gov.br). 

A Ouvidoria da Codeplan também pode ser outro canal de contato com 
a Companhia. Ela atua, ainda, como Serviço de Informação ao Cidadão (SIC) 
– em relação aos assuntos de sua competência. Por meio do e-SIC qualquer 
pessoa, física ou jurídica, pode encaminhar pedidos de informação para órgãos 
e entidades do Poder Executivo do Distrito Federal. 

O atendimento presencial é feito de segunda a sexta-feira, das 8h às 
12h e das 14h às 18h, no Edifício Sede da Codeplan, SAM, Bloco H, Térreo, 
Sala T-11 (atrás do Palácio do Buriti). 

Acesse também o portal da Lei de Acesso à Informação - LAI, na página 
da Codeplan (www.codeplan.df.gov.br). Por ele, estão disponibilizadas 
orientações específicas, caso haja necessidade de informações diferentes das 
que já estão publicadas. 

Horário de funcionamento: Segunda a sexta-feira, das 8 às 18 horas. 

Seja bem-vindo à Codeplan.   

http://www.codeplan.df.gov.br/
http://www.codeplan.df.gov.br/
http://www.codeplan.df.gov.br/servico-de-informacoes-ao-cidadao-sic/
http://www.codeplan.df.gov.br/category/acesso-a-informacao/
http://www.codeplan.df.gov.br/
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1. CODEPLAN 

1.1. Objetivos 

A Companhia de Planejamento do Distrito Federal - Codeplan é uma Empresa 
Pública de Direito Privado, sob a forma de sociedade por ações, criada pela Lei  
no 4.545, de 10 de dezembro de 1964, integrante da administração indireta do Distrito 
Federal e vinculada à Secretaria de Fazenda, Planejamento, Orçamento e Gestão do 
Distrito Federal. 

Conforme seu Estatuto Social, a Companhia tem por objetivos: 
 

I - realizar e promover pesquisas e estudos econômicos, sociais, demográficos, 
cartográficos, georreferenciados, urbanos e ambientais para subsidiar o Governo do 
Distrito Federal na formulação de políticas públicas, do planejamento governamental, 
de programas para o desenvolvimento do Distrito federal e Entorno - RIDE e de outras 
áreas de influência do território distrital; 

II - disponibilizar conhecimento e informações resultantes de pesquisas, 
estudos e acervo, para formulação de políticas públicas e preparação de planos e 
programas de governo; 

III - avaliar resultados e impactos de políticas públicas do Governo do Distrito 
Federal; 

IV - fornecer subsídios técnicos para a formulação de políticas públicas e para 
a preparação de planos e programas de governo; 

V - identificar, analisar e diagnosticar os problemas estruturais, econômicos, 
sociais, urbanos e ambientais do Distrito Federal, da RIDE e de outras áreas de 
influência do território distrital; 

VI - articular e promover o intercâmbio de informações e conhecimentos com 
instituições públicas e privadas, nacionais e internacionais; 

VII - produzir e organizar as informações sociais e econômicas relativas ao 
território do Distrito Federal; 

VIII - participar do Sistema de Planejamento Territorial e Urbano do Distrito 
Federal - SISPLAN e oferecer subsídios e apoio ao Sistema de Informações Territorial 
e Urbano do Distrito Federal - SITURB; 

IX - prestar consultoria técnica à administração do Distrito Federal; 

X - gerir e executar o Sistema de Informações Estatísticas do Distrito Federal – 
SIEDF; 

XI - apoiar a Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Gestão do 
Distrito Federal - SEPLAG no acompanhamento e análise periódica dos resultados 
pactuados no Modelo de Gestão para Resultados do Distrito Federal e, especificamente, 
proceder à análise de conjuntura, de cenários e de indicadores estratégicos; 

XII - participar da Infraestrutura de Dados Espaciais do Distrito Federal - 
IDE/DF, conforme dispõe o Decreto no 37.612/2016. 
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Para executar suas atividades, a Codeplan está estruturada em: Presidência, 
Diretoria Administrativa e Financeira, Diretoria de Estudos e Pesquisas Socioeconômicas, 
Diretoria de Estudos e Políticas Sociais e Diretoria de Estudos Urbanos e Ambientais. 

1.2. Organograma de serviços 

  

PRESIDÊNCIA

DIEPS

DIRETORIA DE ESTUDOS
E PESQUISAS 

SOCIOECONOMICAS 

SERVIÇOS

- Anuário Estatístico do DF

- Contas Regionais

- Índice Trimestral de 
Desempenho Econômico 
do DF - Idecon 

- Laboratório de Avaliação
da Gestão Pública - LAG

- Pesquisa de Emprego 
e Desemprego - PED

- Pesquisa Distrital por
Amostra de Domicílios -
PDAD

- Pesquisa Metropolitana 
de Domicílios - PMAD

- Preços ao Consumidor 
(IPCA/DF e INPC/DF) 

- SIEDF - Sistema de 
Informações Estatísticas 
do Distrito Federal

DIRAF

DIRETORIA 
ADMINISTRATIVA 

E FINANCEIRA

DIPOS

DIRETORIA DE ESTUDOS
E POLíTICAS SOCIAIS

SERVIÇOS

- Políticas Transversais

- Promoção Social

- Projeções Populacionais

- Proteção Social

- Série Demografia em 
Foco

DEURA

DIRETORIA DE ESTUDOS 
URBANOS E AMBIENTAIS

SERVIÇOS

- Estudos Urbanos e 
Ambientais 

- Revista Brasília em Debate 
- Texto para Discussão 
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1.3. Localização 
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2. SERVIÇOS 

2.1. Pesquisas 

Pesquisa Distrital por Amostra de Domicílios - PDAD 

Trata-se de levantamento estatístico de dados e informações socioeconômicos, 
relativos à caracterização do perfil populacional e dos domicílios urbanos do Distrito 
Federal, realizado por meio de amostra domiciliar, com representatividade por Região 
Administrativa e periodicidade bianual, com resultados apresentados na forma de 
Boletim Analítico, podendo-se gerar uma série de cruzamentos a partir do manuseio da 
Base Estatística da Pesquisa. 

A Codeplan já realizou essa pesquisa em 2004, 2011, 2013, 2015 e 2017/2018 
e seus resultados encontram-se no site da Companhia. 

Pesquisa Metropolitana por Amostra de Domicílios - PMAD 

Trata-se de levantamento estatístico de dados e informações socioeconômicos, 
relativos à caracterização do perfil populacional e dos domicílios urbanos dos 12 
municípios que compõem a Periferia Metropolitana de Brasília (PMB), podendo-se 
avaliar o grau de dependência da periferia em relação ao Distrito Federal. É realizado 
por amostragem domiciliar, com periodicidade bianual e com resultados apresentados 
na forma de Boletim Analítico, por município, podendo-se gerar uma série de 
cruzamentos a partir do manuseio da Base Estatística da Pesquisa. 

Os municípios que compõem a PMB são: Águas Lindas de Goiás, Alexânia, 
Cidade Ocidental, Cristalina, Cocalzinho, Formosa, Luziânia, Novo Gama, Padre 
Bernardo, Planaltina, Santo Antônio do Descoberto e Valparaíso de Goiás. As pesquisas 
foram realizadas em 2013, 2015 e 2018. Os resultados podem ser acessados no site da 
Codeplan - www.codeplan.df.gov.br 

Pesquisa de Emprego e Desemprego - PED 

Consiste em levantamento estatístico de dados e informações socioeconômicos, 
relativos à caracterização do mercado de trabalho no Distrito Federal, quanto à situação 
ocupacional, do desemprego, da inatividade e do rendimento médio dos trabalhadores, 
utilizando metodologia desenvolvida pelo Departamento Intersindical de Estatística e 
Estudos Socioeconômicos (DIEESE) e pela Fundação SEADE/SP.  

A PED/DF é uma pesquisa contínua, realizada no Distrito Federal desde 1991, 
por meio de amostragem domiciliar, com representatividade por grupos de Regiões 
Administrativas e com periodicidade mensal. Os resultados são disponibilizados na 
forma de Boletim Analítico, podendo-se gerar uma série de cruzamentos a partir do 
manuseio da Base Estatística da Pesquisa. 

http://www.codeplan.df.gov.br/pdad/
http://www.codeplan.df.gov.br/pesquisa-metropolitana-por-amostra-de-domicilios-pmad/
file://///lun_dados_02/docserver/presi/ascom/ASCOM/CARTA%20DE%20SERVIÇOS/www.codeplan.df.gov.br
http://www.codeplan.df.gov.br/ped-pesquisa-de-emprego-e-desemprego/
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Atualmente a PED/DF é realizada em parceria com a Secretaria do Trabalho do 
Distrito Federal e com o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos 
Socioeconômicos (DIEESE). Seus resultados podem ser consultados no site da 
Codeplan.  

Projeções Populacionais 

A Codeplan realiza, a partir dos Censos Demográficos do Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE), projeções de população do Distrito Federal por Regiões 
Administrativas. Em 2018, ela atualizou as projeções para o período 2010-2020. 

2.2. Projetos 

Laboratório de Avaliação da Gestão Pública 

O Laboratório de Avaliação da Gestão Pública (LAG Codeplan) é uma iniciativa 
visando à criação de um espaço público de debates e uma rede de pesquisadores 
voltada para a análise de questões fiscais, tributárias, de políticas e serviços públicos e 
seus impactos na qualidade de vida da população. O LAG Codeplan é composto  
por pesquisadores de diversas instituições locais, nacionais e internacionais, 
comprometidos com a avaliação científica e criteriosa do conjunto de elementos que 
compõem o gasto público. 

Concurso Codeplan de Trabalhos Técnico-Científicos 

Em 10 de agosto de 2015, a Codeplan lançou o I Prêmio Codeplan de 
Monografias concebido para “estimular as pesquisas socioeconômicas, sobre políticas 
sociais e urbano-ambientais, áreas-fins da Instituição, voltadas para o Distrito Federal e 
a Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno - RIDE”. 

Em 2016, o prêmio passou a denominar-se Prêmio Codeplan de Trabalhos 
Técnicos-Científicos. Em 2018, a premiação chegou à sua quarta edição. 

2.3. Publicações 

2.3.1. Análises e Estudos Socioeconômicos  

Oferecem informações e estatísticas socioeconômicas, demográficas, 
populacionais, sobre o mercado de trabalho, Produto Interno Bruto (PIB), desempenho 
da atividade econômica do DF (Idecon), indicadores de preços e finanças públicas. 

 Preços ao Consumidor - Análises Mensais e Indicadores da Inflação 
Medida pelo IPCA/DF e INPC - Disponibilização de boletins mensais contendo 
análises sobre a inflação no Distrito Federal, medida pelo Índice de Preços ao 
Consumidor Amplo (IPCA) e Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC), 
produzidos pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE); 

 Contas Regionais - Indicadores do Produto Interno Bruto Anual do Distrito 
Federal (PIB-DF), Discriminado por Setores Produtivos (Serviços, Comércio, 

http://www.codeplan.df.gov.br/demografia/
http://www.codeplan.df.gov.br/laboratorio-de-avaliacao-da-gestao-publica/
http://www.codeplan.df.gov.br/concurso-codeplan-de-trabalhos-tecnico-cientificos/
http://www.codeplan.df.gov.br/ipca-inpc/
http://www.codeplan.df.gov.br/ipca-inpc/
http://www.codeplan.df.gov.br/produto-interno-bruto-do-df-pib/
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Indústria, Agropecuária). O Produto Interno Bruto é o principal indicador de 
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. 

 Índice Trimestral do Desempenho Econômico do Distrito Federal - Idecon - O 
índice permite acompanhar e avaliar trimestralmente, o desempenho da 
atividade econômica do Distrito Federal, com melhor compreensão e com 
informações mais atualizadas, sobre o desempenho da economia local, por setor 
e subsetor de atividade. 

 Anuário Estatístico do Distrito Federal - Publicação anual da Codeplan que 
reúne um grande número de dados e informações, sob a forma de séries 
estatísticas da realidade local, como aspectos físico-territorial, demográfico, 
socioeconômico, financeiro e administrativo do Governo do Distrito Federal, 
produzido desde 1977. As séries de dados e informações são sistematizadas e 
consolidadas ao longo do tempo, de forma a atender demandas do setor privado, 
da academia, e especialmente, ao setor público, subsidiando ações e diretrizes 
de planejamento e de formulação de políticas públicas. 

 Revista Brasília em Debate - além dos conteúdos próprios, tem a colaboração 
de economistas, professores, pesquisadores, cientistas políticos e sociais, entre 
outros especialistas. Os textos (artigos, opiniões, resenhas literárias) trazem 
prioritariamente abordagens da conjuntura econômica e social do DF, aspectos 
populacionais, sustentabilidade ambiental, planejamento urbano e territorial. A 
Brasília em Debate tem registro no ISSN. 

 Texto para Discussão - veículo de divulgação de conhecimento, análises e 
informações, por meio do qual pesquisadores interessados em assuntos 
relativos ao Distrito Federal, Área Metropolitana de Brasília (AMB) e Região 
Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno (RIDE) podem 
elaborar e submeter trabalhos de caráter acadêmico e científico para publicação 
na série Texto para Discussão. São bem-vindos estudos sobre o 
desenvolvimento econômico, social, político, sobre gestão e política públicas 
com foco no DF, AMB e na RIDE e estudos comparados mais amplos, 
envolvendo os casos acima. 

2.3.2. Análises e Estudos de Políticas Sociais 

Oferecer informações subsidiárias às Políticas de Proteção Social, de Promoção 
Social e de Políticas Transversais, por meio de estudos e análises, nas áreas de: 
 

Políticas Transversais: 
 Raça 

 Etnia 

 Gênero 

 Infância 

 Adolescência 

 Juventude 

 Velhice 

 Direitos Humanos 

 
  

http://www.codeplan.df.gov.br/idecon/
http://www.codeplan.df.gov.br/anuario-estatistico-do-distrito-federal/
http://www.codeplan.df.gov.br/brasilia-em-debate/
http://www.codeplan.df.gov.br/texto-para-discussao/
http://www.codeplan.df.gov.br/estudos-disponiveis/
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Promoção social: 
 Educação 

 Cultura 

 Esporte 

 Inclusão Social Produtiva 

 Agricultura Familiar 

 Reforma Agrária 

 Economia Solidária 

 Qualificação profissional 

 Trabalho e Renda e Áreas Correlatas 

 
Proteção social: 
 Saúde 

 Assistência Social 

 Previdência Social 

 Transferência de Renda 

 Segurança Alimentar 

 Pobreza 

 Desigualdades Sociais e Correlatas 
 

 Série Demografia em Foco - estudos e artigos sobre a dinâmica demográfica 
do Distrito Federal e Periferia Metropolitana de Brasília, especialmente com foco 
nas variáveis demográficas de fecundidade, mortalidade e migração. 

2.3.3. Estudos Urbanos e Ambientais 

Com foco nas Administrações Regionais e Unidades de Planejamento Territorial, 
os estudos oferecem informações estatísticas, urbanas, ambientais e territoriais sobre 
as localidades, como, por exemplo, localização física, características geográficas, 
hidrográficas, topográficas e hipsométricas (Hipsometria é uma técnica de 
representação dos climas de um terreno através de cores); infraestrutura econômica e 
equipamentos públicos, cada uma com suas características peculiares. 

 
  

http://www.codeplan.df.gov.br/demografia/
http://www.codeplan.df.gov.br/publicacoes-disponiveis/
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3. OUTROS SERVIÇOS 

3.1. SIEDF 
 

O Sistema de Informações Estatísticas do Distrito Federal (SIEDF) é uma 
ferramenta digital na forma de portal WEB, desenvolvida e mantida pela Codeplan, e 
que tem por objetivo organizar de forma sistêmica os dados estatísticos gerados nos 
órgãos do Governo do Distrito Federal e em outras organizações governamentais e 
privadas, permitindo sua integração e compartilhamento. 
 

O SIEDF agrega antigas ferramentas disponibilizadas pela Codeplan como o 
Brasília Metropolitana, Cobertura da Terra, Geo Serviço, Geo Code, Monitor do Mercado 
de Trabalho, Pesquisa SIEDF e um Catálogo de Mapas.  

 
 
 

http://siedf.codeplan.df.gov.br/


 

 

 
 

Companhia de Planejamento 
do Distrito Federal - Codeplan 

 
Setor de Administração Municipal 

SAM, Bloco H, Setores Complementares 
Ed. Codeplan 

CEP: 70620-080 - Brasília-DF 
Fone: (0xx61) 3342-2222 
www.codeplan.df.gov.br 

codeplan@codeplan.df.gov.br 


