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1. A CODEPLAN  

 
Criada em 1964, pela Lei Federal nº 4.545, de 10.12.1964, inicialmente 

com a denominação de Companhia do Desenvolvimento do Planalto Central, a 

Codeplan iniciou suas atividades em 05 de dezembro de 1966 e manteve essa 

denominação até 02 de março de 2007, quando passou a denominar-se 

Companhia de Planejamento do Distrito Federal. 

  Inicialmente dedicada à produção e tratamento de informação de natureza 

socioeconômica, em 1979, agregou às suas funções atividades na área de 

processamento de dados para o Governo do Distrito Federal, com a inauguração 

de seu Centro de Processamento de Dados. 

  Em 1999, no bojo da reforma administrativa empreendida pelo GDF, 

passou a atuar mais especificamente na área da tecnologia da informação, 

ocasião em que abandonou e/ou secundarizou suas atividades típicas de 

pesquisa e estudos socioeconômicos. 

Em 2007, iniciou o processo de retorno às suas atividades originais, mas 

enfrentando, em 2010, o desgaste de situar-se no epicentro da crise política 

vivida pelo Distrito Federal. 

  A partir de 2011 até os dias atuais, a Empresa se reestruturou, por meio 

do retorno de seus técnicos que estavam cedidos, a retomada de projetos 

relevantes como a Pesquisa de Emprego e Desemprego (PED/DF), em parceria 

com o DIEESE, a melhoria de projetos já implantados como a Pesquisa Distrital 

por Amostra de Domicílios (PDAD/DF), realizada nas 33 Regiões Administrativas 

do DF, e implementação de novos projetos, como a Pesquisa Metropolitana por 

Amostra de Domicílios (PMAD) e outros. Reforçou sua missão de pensar as 

questões voltadas ao Distrito Federal e área de influência, criando fóruns de 

debates e lançando publicações relacionadas ao tema como a série Texto para 

Discussão e a revista Brasília em Debate. Esta última teve edição até dezembro 

de 2018. 

  Com essas ações, a Companhia reafirmou sua posição de órgão de 

planejamento, pesquisas e estudos socioeconômicos, contribuindo para o 

planejamento integrado do Distrito Federal e sua região de influência, constituída 

por municípios que compõem a RIDE e a AMB – Área Metropolitana de Brasília. 
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a. Capital social e acionistas, composição da participação acionária  
 

Conforme o Estatuto Social da CODEPLAN, em sua última versão, 

registrada em cartório em 2018: 

 

 

 

b. Estrutura Organizacional 

 
A estrutura organizacional da Companhia, determinada também pelo seu 

Estatuto Social, tem a seguinte composição:  

 

I - Órgãos da Administração Superior: 

a) Assembleia Geral; 

b) Conselho de Administração; 

c) Conselho Fiscal; 

d) Diretoria Colegiada. 

  

II – Órgão de apoio ao Conselho de Administração: Auditoria Interna; 

  

III – Órgãos de Direção Superior: 

  

a) Presidência; 

b) Diretoria Administrativa e Financeira; 
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c) Diretoria de Estudos e Políticas Sociais; 

d) Diretoria de Estudos e Pesquisas Socioeconômicas; 

e) Diretoria de Estudos Urbanos e Ambientais. 

 

 

2. FORÇA DE TRABALHO 

 

A força de trabalho da CODEPLAN é composta 382 empregados do 

quadro efetivo, 53 cargos em comissão, 30 estagiários, 4 Diretoras e 1 

Presidente, totalizando 470 pessoas. Destas, 222 já são aposentados pelo INSS. 

 
Tabela 01. Força de Trabalho CODEPLAN 2020 

DESCRIÇÃO QUANT MASC FEM APOSENTADOS 

Presidente 1 1   

Diretoras 4  4  

Tabela de Emprego Permanente 382 182 200 222 (*) 

Tabela de Empregos Em 
Comissão 

53 27 26  

Estagiários 30 12 18  

Total Geral 470 222 248  

*Incluídos 20 empregados aposentados por invalidez pelo INSS. 
** Média de idade dos Empregados da Tabela de Emprego Permanente: 59,84 anos. 
*** Dados de dezembro de 2020. 

 

 

3. PLANO DE DESLIGAMENTO VOLUNTÁRIO CODEPLAN 2020 

 

Em 2020, com a autorização do Decreto nº 40.433, de 03 de fevereiro de 

2020, foi instituído o Programa de Desligamento Voluntário da CODEPLAN por 

meio da Resolução nº 167/2020 - DICOL, o qual teve o seu período de inscrição 

de 1º de setembro de 2020 a 31 de novembro desse mesmo ano, contando com 

92 adesões. 

Dessa forma, até 31 de agosto de 2021, a Tabela de Emprego 

Permanente diminuirá para 290 empregados, gerando uma economia 
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aproximada de R$ 65.641.881,21 no período de 5 anos, representando uma 

desoneração da folha de pagamentos de cerca de 13,6%. 

 

 

4. EXECUÇAO FINANCEIRA  

 

Em 2020, a execução financeira da CODEPLAN foi a seguinte: 

 

 Tabela 02. Execução Financeira CODEPLAN 2020 

 

 É importante destacar o recebimento do valor de R$ 351.000,00 

(trezentos e cinquenta e um mil) em emendas destinadas por deputados da 

CLDF para a realização de pesquisas pela CODEPLAN. Trata-se de um reforço 

inédito ao orçamento da empresa, fruto da aproximação institucional entre a 

Companhia e o poder legislativo local.  

 A execução financeira de 2020 segue como exemplo, uma vez que não 

foi votado ainda o orçamento de 2021.  

 

 

5. NEGÓCIOS EM 2020: PROJETOS, PESQUISAS E PRODUTOS  
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Causa estranheza a aplicação do conceito de “negócios” às atividades 

realizadas pela CODEPLAN, uma vez que a empresa é totalmente dependente 

de recursos do Tesouro do Distrito Federal e não realiza atividade econômica – 

o que evidencia, mais uma vez, a necessidade de mudança institucional do 

caráter jurídico da CODEPLAN.  

Assim, utilizaremos aqui um conceito ampliado de negócios, não como 

atividade que traz retorno financeiro ou lucros, mas como os projetos financeiros 

e não-financeiros realizados pela CODEPLAN e seus resultados para cidadãos, 

servidores públicos, pesquisadores e gestores do Distrito Federal.  

Como exemplo, apresentaremos os projetos realizadas em 2020.  

 

Tabela 03. Projetos CODEPLAN 2020 

2020 

Projetos  Descrição Resultados 

1. Criação de Instituto 

de Pesquisa e 

Estatística - IPEDF 

Criação do Instituto de Pesquisa e 
Estatísica – IPEDF, com a colocação 
da CODEPLAN em liquidação e 
manutenção do vínculo com os 
empregados.  

Projeto de Lei 
enviado à CLDF 

Realização do 
PDV 

2. Desenvolvimento 

de Plataforma 

Integrada de Dados 

Integrar, numa única plataforma – o 
#InfoDF –, dados, informações e 
resultados de pesquisas da 
CODEPLAN, de forma padronizada 
(interface amigável, dados abertos, 
navegabilidade, etc), com estrutura 
para receber os resultados de novas 
pesquisas e desenvolver novos painéis, 
integrados.  

Expansão do 
#InfoDF 

Desenvolvimento 
do Brasília/DF em 
Números 

Desenvolvimento 
do Observatório da 
Mulher 

Desenvolvimento 
do Sistema 
Jornada 

Desenvolvimento 
da Prêmio 
Codeplan 
digitalizado 

3. Pesquisa de 

Emprego e 

Desemprego do 

Distrito Federal – 

PED/DF. 

Acompanhamento do cenário do 
emprego e desemprego do Distrito 
Federal. 

Apresentação 
mensal da análise 
de emprego e 
desemprego.  

4. Pesquisa de 

Emprego e 

Desemprego – PED 

Metropolitana 

Produzir e oferecer dados, análises e 
informações para o acompanhamento 
da dinâmica e conhecimento da 
realidade do mercado de trabalho da 
Periferia Metropolitana de Brasília. 

Apresentação 
mensal da análise 
de emprego e 
desemprego. 
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5. Pesquisa 

Metropolitana por 

Amostra de 

Domicílios – PMAD-

DF 2019/2020 

Produzir e oferecer dados, análises e 
informações para o acompanhamento 
da dinâmica social, econômica e 
urbana da Periferia Metropolitana de 
Brasília, subsidiando o planejamento 
governamental. 

Coleta de ados 
realizada. 

6. Criação de 

Mapas/Estudos 

Espaciais 

Construção de visualizações 
geográficas para dar suporte a estudos 
e pesquisas da CODEPLAN e GDF. 

Oferta de mapas 
acurados e 
atualizados aos 
gestores. 

7. Atlas do Distrito 

Federal 

Proporcionar a disseminação do 
conhecimento territorial e melhorar a 
divulgação de dados e informações do 
Distrito Federal para cidadãos e para o 
cenário nacional e internacional. 

Diagramação, 
publicação e 
distribuição do 
Atlas do Distrito 
Federal 

8. Anuário Estatístico Atualização dos indicadores do Anuário 
Estatístico relativos à PDAD. 

Atualização do 
Anuário Estatístico 

9. Saneamento 

Ambiental e 

Sustentabilidade 

Desenvolver estudos e pesquisas sobre 
saneamento ambiental, conservação e 
preservação ambiental, 
desenvolvimento sustentável integrado, 
soluções baseadas na natureza, 
monitoramento da qualidade ambiental 
e dos impactos ambientais no âmbito 
do Distrito Federal. 

Assinado Acordo 
de Cooperação 
Técnica com 
ADASA, SLU, 
SEMA 

10. Mobilidade Urbana Realizar estudos, pesquisas e ações no 
âmbito do transporte público, com 
vistas à melhoria na mobilidade da 
população do DF, da Área 
Metropolitana de Brasília-AMB e 
Região Integrada de Desenvolvimento 
do Distrito Federal e Entorno-RIDE/DF. 

Análise da 
dinâmica de 
transporte no DF a 
partir da PDAD. 

11. Publicação de 

estudos na área 

social, com 

recortes de gênero, 

classe, etário e 

racial 

Apresentar estudos e pesquisas sobre 
as condições de vida da população e as 
políticas sociais relativas ao Distrito 
Federal, à Região Integrada de 
Desenvolvimento do Distrito Federal e 
Entorno (RIDE), à Área Metropolitana 
de Brasília (AMB) e a outras áreas de 
influência do território distrital, e 
apresentar análises sociodemográficas 
e/ou socioeconômicas de segmentos 
específicos da população a partir de 
dados disponíveis, priorizando a 
desagregação territorial e salientando 
heterogeneidades identificadas. 

Publicação de 16 
estudos. 

12. Execução de 

pesquisas 

demandadas por 

Secretaria do GDF 

-Estudo sobre perfil dos estudantes em 
escolas de gestão compartilhada  
-Elaboração de Índice de 
Vulnerabilidade Social do DF 
- Avaliação da percepção de moradores 
e comerciantes sobre a W3 Sul 
- Apresentação de análises semanais 
de dados da economia do DF conforme 

Oferta a gestores 
de informação 
qualificada para 
subsídio do 
processo de 
tomada de 
decisão.  
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demanda específica da Secretaria de 
Estado de Economia 
- Cálculo do Índice de GINI pelo censo 
2010  
- Proposta de nova alocação dos 
Conselhos Tutelares 
- Cálculo da amostra para Projeto Setor 
Primavera 
- Análises de localidade do Arapoanga, 
Vale do Amanhecer e do 
SCIA/Estrutural 
- Levantamento do perfil 
socioeconômico dos carroceiros do DF 

13. Informes 

econômicos 

mensais 

Análise dos indicadores de atividade 
econômica, preços e mercado de 
trabalho do Distrito Federal. 

Apresentação de 8 
informes mensais  

14. Produto Interno 

Bruto do Distrito 

Federal 2018 

Construção do PIB anual do DF em 
conjunto com o Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE). 

Apresentação do 
PIB DF 2018 

15. Produto Interno 

Bruto da RIDE 2018 

Construção do PIB anual da RIDE. Apresentação do 
PIB RIDE 2018 

16. Boletim de 

Conjuntura do 

Distrito Federal  

Estudo dos principais fatores 
conjunturais que afetaram a 
performance da economia do Distrito 
Federal ao longo dos trimestres e seu 
efeito sobre o desempenho da atividade 
econômica. 

Apresentação de 4 
boletins 
trimestrais.  

17. Índice de 

Desempenho 

Econômico do 

Distrito Federal 

(Idecon) 

No Distrito Federal, a estimativa do PIB 
possui periodicidade anual e tem uma 
defasagem de dois anos entre o ano do 
PIB estimado e o resultado de sua 
estimativa. Dessa forma, faz-se 
necessário tentar antecipar os 
movimentos da economia distrital para 
desenvolver e aperfeiçoar as políticas 
públicas.  

Cálculo do 
IDECON trimestral 

18. Boletim de 

Acompanhamento 

do IPCA e do INPC 

do Distrito Federal  

Fazer o acompanhamento da evolução 
dos preços no Distrito Federal, 
destacando os fatores conjunturais que 
colaboraram para as variações mensais 
observadas e os itens que tiveram as 
maiores oscilações positivas e 
negativas. 

Apresentação do 
Boletim IPCA 

19. Enfrentamento à 

COVID-19 

Gerar dados e informações que 
subsidiem a tomada de decisão a 
respeito das medidas para o 
enfrentamento da pandemia e no 
cenário pós-Covid19. As análises 
realizadas pela CODEPLAN englobam: 
projeção de contaminação, avaliação 
da rede de saúde, distribuição 
geoespacial de casos, impacto 

Desenvolvimento 
da metodologia de 
calculo da taxa de 
reprodução.  
 
Publicação do 
Boletim 
CODEPLAN 
COVID semanal; 
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econômico da pandemia, 
consequências sobre a relação 
empregoXdesemprego.  

acompanhamento 
diário de taxa de 
contaminação, 
óbito e 
recuperação.  

20. Pesquisa de Clima 

Organizacional  

Realização da pesquisa de clima 
organizacional da CODEPLAN, visando 
levantar a percepção dos empregados 
e implementar medidas de melhoria.  

Criação da 
Comissão da 
Pesquisa de Clima 
Organizacional.  

 

 

6. PLANO DE NEGÓCIOS 2021: PROJETOS, PESQUISAS E PRODUTOS  

 

Para 2021, apresentaremos a lista de projetos planejados e os resultados 

esperados.  

 

Tabela 04. Projetos CODEPLAN 2021 

2021 

Projetos  Descrição Resultados 

1. Criação de 

Instituto de 

Pesquisa e 

Estatística – 

IPEDF * 

Criação do Instituto de Pesquisa e 
Estatísica – IPEDF, com a colocação 
da CODEPLAN em liquidação e 
manutenção do vínculo com os 
empregados.  

Aprovação do Projeto 
de Lei de Criação do 
Instituto  

Instituição de novas 
carreiras para o quadro 
de servidores 

Plano de Comunicação 

2. Expansão de 

Plataforma 

Integrada de 

Dados * 

Expandir o #InfoDF com os dados, 
informações e resultados de pesquisas 
da CODEPLAN, seguindo mesmos 
padrões (interface amigável, dados 
abertos, navegabilidade, etc), com 
estrutura para receber os resultados de 
novas pesquisas e desenvolvimento de 
novos painéis.  

Desenvolvimento do 
Atlas Digital do DF, 
integrado ao #InfoDF 

Desenvolvimento do 
Anuário Estatístico 
Digitalizado, integrado 
ao #InfoDF 

3. Pesquisa de 

Emprego e 

Desemprego do 

Distrito Federal – 

PED/DF * 

Acompanhamento do cenário do 
emprego e desemprego do Distrito 
Federal. 

Apresentação mensal 
da análise de emprego 
e desemprego.  

4. Pesquisa de 

Emprego e 

Desemprego – 

PED 

Metropolitana * 

Produzir e oferecer dados, análises e 
informações para o acompanhamento 
da dinâmica e conhecimento da 
realidade do mercado de trabalho da 
Periferia Metropolitana de Brasília. 

Apresentação mensal 
da análise de emprego 
e desemprego. 

5. Pesquisa 

Metropolitana 

Produzir e oferecer dados, análises e 
informações para o acompanhamento 
da dinâmica social, econômica e 

Divulgação dos 
resultados da Pesquisa 
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por Amostra de 

Domicílios – 

PMAD-DF PMAD 

2020 * 

urbana da Periferia Metropolitana de 
Brasília, subsidiando o planejamento 
governamental. 

6. Pesquisa 

Distrital por 

Amostra de 

Domicílios DF – 

PDAD 2021 * 

Atualizar, acompanhar, radiografar e 
monitorar a situação socioeconômica, 
demográfica e de moradia da 
população urbana residente nas 33 
(trinta e três) Regiões Administrativas 
do Distrito Federal, no que se refere ao 
seu perfil, dinâmica populacional, 
características do domicílio, trabalho e 
rendimento, entre outras informações, 
disponibilizando importantes subsídios 
para o planejamento governamental, 
especialmente para a tomada de 
decisões e elaboração de políticas 
públicas. 

Realização da 
atividade de campo, 
coleta de dados, 
checagem e divulgação 
dos resultados. 

7. Pesquisa 

Distrital por 

Amostra de 

Domicílios DF – 

Área Rural – 

PDAD Rural 2021 

** 

Realizar a pesquisa distrital por 
amostra de domicílios contemplando a 
população rural residente no DF. 

Elaboração e 
planejamento da 
pesquisa.  

8. Atlas do Distrito 

Federal 

Digitalizado * 

Digitalização e atualização dos dados 
do Atlas do Distrito Federal, em painel 
integrado ao #IndoDF. 

Digitalização do Atlas 
do DF.  

9. Anuário 

Estatístico 

Digitalizado * 

Digitalização do Anuário Estatístico, 
em painel integrado ao #IndoDF. 

Digitalização do 
Anuário Estatístico.  

10. Saneamento 

Ambiental e 

Sustentabilidade 

** 

Elaboração dos estudos técnicos: a) 
Diagnóstico do Saneamento básico na 
Área Metropolitana de Brasília; b) 
Consumo de água pós crise hídrica; c) 
Estudo Índice de desempenho 
ambiental do Distrito Federal. 

- Apresentação dos 
microdados; 
- Análise dos dados; 
- Apresentação do 
Relatório de Pesquisa.  

11. Mobilidade 

Urbana * 

Realizar estudos, pesquisas e ações 
no âmbito do transporte público, com 
vistas à melhoria na mobilidade da 
população do DF, da Área 
Metropolitana de Brasília-AMB e 
Região Integrada de Desenvolvimento 
do Distrito Federal e Entorno-RIDE/DF. 

ACT com Secretaria de 
Desenvolvimento da 
Região Metropolitana 
voltado para a questão 
do transporte 
semiurbano. 
Análise da dinâmica de 
transporte no DF a 
partir da PDAD e 
PMAD. 

12. Publicação de 

estudos na área 

social, com 

recortes de 

Apresentar estudos e pesquisas sobre 
as condições de vida da população e 
as políticas sociais relativas ao Distrito 
Federal, à Região Integrada de 

Publicação de estudos 
com recortes temáticos 
ou populacionais 
específicos.  
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gênero, classe, 

etário e racial * 

Desenvolvimento do Distrito Federal e 
Entorno (RIDE), à Área Metropolitana 
de Brasília (AMB) e a outras áreas de 
influência do território distrital, e 
apresentar análises 
sociodemográficas e/ou 
socioeconômicas de segmentos 
específicos da população a partir de 
dados disponíveis, priorizando a 
desagregação territorial e salientando 
heterogeneidades identificadas 

13. Execução de 

pesquisas 

demandadas por 

Secretaria do 

GDF ** 

A partir de aproximações institucionais 
com as Secretarias de Estado do GDF, 
serão apresentadas à CODEPLAN as 
demandas de pesquisa, análise de 
dados e informações.  

Oferta a gestores de 
informação qualificada 
para subsídio do 
processo de tomada de 
decisão.  

14. Cenários 

Demográficos * 

 

Entre outros pontos, pretende construir 
a projeção da população do Distrito 
Federal por RA até 2030. A informação 
é de interesse de praticamente todos 
os órgãos e entidades do GDF. 

Estimativa da 
população por RA para 
os anos de 2021 a 
2030 

15. Primeira Infância 

DF ** 

 

Conhecer aspectos da primeira 
infância (0 a 6 anos) no DF por meio de 
pesquisa domiciliar. Dados a serem 
coletados pela aplicação do 
questionário do projeto PIPAS. 

Relatório da pesquisa 
para subsidiar as 
diversas secretarias 
que realizam políticas 
para primeira infância 

16. Agenda 

LGBTQIA+ ** 

 

Produzir estudos e pesquisas sobre 
população LGBTQIA+ no DF. Os 
dados sobre o perfil da população 
LGBTQIA+ serão coletados por meio 
da PDAD 202 e suplemento on line 
específico.  
 

Estudos aprofundados 
sobre aspectos desse 
debate ainda a ser 
escolhidos. 

17. Recicla Mais, DF 

** 

 

Utilizar a abordagem de insights 
comportamentais para aumentar a 
qualidade do lixo segregado para 
reciclagem.  
 

Desenho de 
intervenções 
experimentais a serem 
realizadas 
  

18. Perfil da 

População em 

Situação de Rua 

** 

 

Levantar a quantidade e o perfil de 
pessoas vivendo em situação de rua 
no Distrito Federal, considerando as 
informações relevantes para as 
secretarias de estado e o legislativo 
planejarem e desenvolverem ações 
para esse público. 
 

-Relatório completo da 
pesquisa 
-Relatório da pesquisa 
-Mapas dos serviços de 
abordagem 

19. O que informa as 

políticas 

distritais? * 

 

Compreender as principais fontes de 
informações utilizados pelos gestores 
para as políticas distritais  
 

-Relatório da pesquisa 
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20. Evasão e 

abandono 

escolar no DF ** 

 

Busca identificar nos dados de evasão 
e abandono escolar do DF padrões 
que possam predizer esses desfechos 
para outras crianças e sugerir ações 
para evitá-los 
 

-Relatório da pesquisa 

 

21. Uso do tempo e 

dinâmica de 

gênero ** 

 

Demanda da Secretaria da Mulher, 
realizada em parceria com eles. Busca 
comparar dinâmicas de uso do tempo 
entre homens e mulheres, RAs e 
grupos sociais específicos. Dados 
coletados por meio de questionário 
complementar ao questionário 
principal da PED, pelo Dieese.  

Questionário em 
campo desde outubro 
de 2020. Primeiros 
resultados previstos 
para março.  

22. Perfil e Trajetória 

dos 

Socioeducandos 

no DF ** 

 

Algumas partes da pesquisa serão 
realizadas pela empresa Prover, 
contratada por meio de licitação. 
Dados serão coletados por meio de 
questionário e entrevistas específicas.  

Aguarda autorização 
da Justiça para iniciar a 
coleta de campo. 
Previsão de 
finalização: outubro de 
2021. 
 

23. Gravidez na 

Adolescência no 

DF ** 

 

Busca identificar como o problema se 
apresenta no DF entre diferentes 
regiões administrativas. Mais 
especificamente, analisa 
características epidemiológicas 
desses nascimentos e características 
de perfil demográfico dessas jovens 
mães.  

Em revisão interna. 
Relatório final será 
discutido com técnicos 
da Secretaria de Saúde 
e Unfpa e diagramado. 
Previsão de 
lançamento: fevereiro 
de 2021. 

24. Profissionais do 

sistema 

socioeducativo 

do DF ** 

 

Diagnóstico do perfil e da percepção 
dos profissionais acerca das suas 
atribuições para aprimorar as 
estratégias de capacitação e cuidados 
com a saúde do trabalhador. Usou 
dados coletados por meio de survey 
específico.  
 

Relatório resumido em 
elaboração. Previsão 
de publicação: 
fevereiro de 2021.  

25. Infecções 

Sexualmente 

Transmissíveis 

no DF ** 

 

Descrever a ocorrência dos principais 
tipos de ISTs entre jovens por regiões 
administrativas do DDF 

-Relatório da pesquisa 

26. Empregabilidade 

e Pessoas com 

Deficiência ** 

 

Investiga quais são as dificuldades 
para inserção das pessoas com 
deficiência no mercado de trabalho 
 

-Relatório de pesquisa 

27. Informes 

econômicos 

mensais * 

Análise dos indicadores de atividade 
econômica, preços e mercado de 
trabalho do Distrito Federal. 

Apresentação de 8 
informes mensais  

28. Produto Interno 

Bruto do Distrito 

Federal 2019 * 

Construção do PIB anual do DF em 
conjunto com o Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE). 

Apresentação do PIB 
DF 2019 
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29. Produto Interno 

Bruto da RIDE 

2019 * 

Construção do PIB anual da RIDE. Apresentação do PIB 
RIDE 2019 

30. Boletim de 

Conjuntura do 

Distrito Federal * 

Estudo dos principais fatores 
conjunturais que afetaram a 
performance da economia do Distrito 
Federal ao longo dos trimestres e seu 
efeito sobre o desempenho da 
atividade econômica. 

Apresentação de 4 
boletins trimestrais.  

31. Índice de 

Desempenho 

Econômico do 

Distrito Federal 

(Idecon) * 

No Distrito Federal, a estimativa do PIB 
possui periodicidade anual e tem uma 
defasagem de dois anos entre o ano do 
PIB estimado e o resultado de sua 
estimativa. Dessa forma, faz-se 
necessário tentar antecipar os 
movimentos da economia distrital para 
desenvolver e aperfeiçoar as políticas 
públicas.  

Cálculo do IDECON 
trimestral 

32. Boletim de 

Acompanhament

o do IPCA e do 

INPC do Distrito 

Federal * 

Fazer o acompanhamento da evolução 
dos preços no Distrito Federal, 
destacando os fatores conjunturais que 
colaboraram para as variações 
mensais observadas e os itens que 
tiveram as maiores oscilações 
positivas e negativas. 

Apresentação do 
Boletim IPCA 

33. Construção do 

PIB trimestral do 

DF ** 

Elaborar metodologia para o cálculo do 
PIB trimestral do Distrito Federal, uma 
estatística nova e que permitirá um 
acompanhamento mais sincronizado 
do desempenho da economia local de 
forma a suprir a defasagem de dois 
anos desse indicador produtivo. 

Desenvolvimento da 
metodologia de cálculo 
do PIB Trimestral DF e 
apresentação de 
resultados 
preliminares.  

34. Mapa do 

Investimento ** 

Desenvolver aplicação para o 
acompanhamento das atividades de 
empresas do Distrito Federal, em 
parceria com a Secretaria de 
Desenvolvimento Econômico.  

Painel, integrado ao 
#InfoDF, com 
informações 
atualizadas sobre 
possibilidades de 
investimento no DF. 

35. Mapa do 

Emprego Verde 

** 

Realizar o mapeamento das empresas 
que atuam com infraestrutura verde, 
energias renováveis e demais 
negócios que atuam no 
desenvolvimento sustentável do DF. 

Análise do mercado e 
de oportunidades de 
criação de empregos.  

36. Pesquisas 

Central 

Telefônica 156 ** 

SLU: Realização de Pesquisa 
utilizando a Central de Atendimento ao 
Cidadão, construção de relatório 
metodológico e tratamento da base de 
dados para posterior análise e 
construção de relatório final. 

Identificação da 
percepção da 
população sobre o 
serviço realizado pelo 
SLU. 

37. Enfrentamento à 

COVID-19 * 

Gerar dados e informações que 
subsidiem a tomada de decisão a 
respeito das medidas para o 
enfrentamento da pandemia e no 
cenário pós-Covid19. As análises 

Boletim CODEPLAN 
COVID semanal; 
acompanhamento 
diário de taxa de 
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realizadas pela CODEPLAN 
englobam: projeção de contaminação, 
avaliação da rede de saúde, 
distribuição geoespacial de casos, 
impacto econômico da pandemia, 
consequências sobre a relação 
empregoXdesemprego.  

contaminação, óbito e 
recuperação.   

38. Impacto da 

COVID-19 no 

Mercado de 

Trabalho e na 

Renda * 

Identificação dos impactos das 
medidas de combate à disseminação 
do novo Coronavírus (Covid-19) sobre 
o mercado de trabalho brasileiro e 
distrital, e análise das medidas 
adotadas pelos governos federal e 
distrital a fim de minimizá-los por meio 
de ações de manutenção da renda e 
do emprego.  

Apresentação de 
relatório analítico.   

39.  Observatório de 

boas práticas 

urbanas e 

ambientais * 

Identificar e dar visibilidade às 
experiências exitosas, buscando 
construir um conhecimento que 
possibilite dar subsídio às políticas 
públicas que impactem positivamente 
na melhoria dos seguintes aspectos: 
planejamento territorial; regularização 
fundiária; déficit habitacional; 
mobilidade; infraestrutura; 
saneamento básico; conservação e 
qualidade ambiental; licenciamento 
ambiental; gestão da água e energia 
limpa. 

Elaboração de Fichas 
descritivas de boas 
práticas no Brasil e no 
mundo; Elaboração de 
textos conceituais; 
Geolocalização das 
iniciativas; 
Implementação de 
plataforma virtual; 
Implementação da 
rede de  parcerias; 
Realização de eventos 
de disseminação. 

40. Planejamento 

Territorial * 

Elaborar estudos técnicos que 
subsidiem o Governo do Distrito 
Federal na elaboração e revisão das 
políticas públicas de ordenamento 
territorial e desenvolvimento local. 

Elaboração dos 
estudos técnicos: a) 
Sinergia entre o 
Zoneamento Ecológico 
Econômico e o Plano 
Diretor de 
Ordenamento 
Territorial no âmbito do 
Distrito Federal; b) 
Análise do Rural e 
Urbano no Distrito 
Federal; c)Relatório da 
UPT Central (revisão), 
seguido dos relatórios 
das demais UPTs 
revisados.  

41. Serviços 

Ecossistêmicos * 

Determinar e gerar indicadores de 
serviços ecossistêmicos (SE) no 
Distrito Federal, Área Metropolitana de 
Brasília e Região Integrada de 
Desenvolvimento do Distrito Federal e 
Entorno - Ride-DF, com vistas a 
propor estratégias para aumentar a 
resiliência para o desenvolvimento 
sustentável. 

Elaboração dos 
estudos técnicos: a) 
Sequestro de carbono 
no Distrito Federal; 
b)Áreas suscetíveis ao 
alagamento no Distrito 
Federal. 
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42. Estudos sobre o 

Conjunto 

Urbanístico de 

Brasília * 

Produzir levantamento de medidas 
urbanísticas e fiscais que incentivem o 
aumento da ocupação dos imóveis 
comerciais localizados no Conjunto 
Urbanístico de Brasília com base nas 
características, histórico e nos 
desafios identificados na localidade. 

Elaboração de 
pesquisa sobre 
potencial comercial e 
de vitalidade urbana 
para os Setores 
centrais e Avenida W3 

43. Game do circuito 

turístico do DF ** 

Desenvolvimento de um aplicativo 
mobile que utiliza base de dados 
georreferenciados de pontos de 
interesse do DF e proporciona ao 
usuário uma forma gamificada e 
interativa de experienciar o passeio 
turístico, denominado de Game do 
Circuito Turístico do DF. 

Desenvolvimento de 
aplicativo gamificado 
com os principais 
pontos turísticos de 
Brasília; Relatório de 
avaliação do Projeto e 
lições aprendidas; 
Evento de divulgação 
do aplicativo e dos 
resultados. 

44. Salas de 

monitoramento 
territorial ** 

Ativar redes sociotécnicas para 
atuação na governança do 
desenvolvimento territorial e nas 
políticas públicas, por meio, da 
capacitação de pessoas para 
desenvolver competências técnicas e 
conversacionais para a atuação do 
egresso nos espaços de governança e 
disponibilização de um dispositivo de 
inteligência cooperativa para a 
cidadania nas Regiões Administrativas 
do DF, para a promoção de territórios 
saudáveis e sustentáveis no DF. 

Acordo de Cooperação 
Técnica com a Fiocruz. 
Desenvolvimento de 
competências técnicas 
e conversacionais para 
a atuação do egresso 
nos espaços de 
governança, de gestão 
de políticas públicas e 
de ações públicas 
locais; Elaboração de 
“Dispositivo” de 
Inteligência 
Cooperativa para a 
cidadania 
(monitoramento e 
avaliação) sobre as 
vulnerabilidades 
sociais relacionadas à 
agenda 2030 dos ODS 
da ONU; Mapa das 
áreas e populações em 
condição de 
vulnerabilidade nas 
Regiões 
Administrativas. 

45. Área 

Metropolitana de 

Brasília * 

Desenvolver análises e estudos a 
partir dos resultados da PMAD-2020 
com vistas a subsidiar a tomada de 
decisão. 

Elaboração de: a) 
Relatórios da Pesquisa 
Metropolitana por 
Amostra de Domicílio - 
2020; b) Indicadores 
de Desempenho 
ambiental AMB; c) 
Índice de Bem Estar 
Urbano da Área 
Metropolitana de 
Brasília. 
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46. Turismo Rural no 

Distrito Federal ** 

Realizar análise do cenário local de 
turismo rural e ecológico com vistas à 
compreender seu potencial voltado 
para a preservação ambiental no 
Distrito Federal, assim como mapear 
os principais gargalos dessa prática 
visando gerar subsídios para a 
elaboração de políticas públicas. 

Mapeamento dos 
empreendimentos 
rurais no DF; 
Levantamento das 
atividades econômicas 
e 
produtos  desenvolvida
s na área rural; 
Levantamento de 
dados 
socioeconômicos dos 
empreendimentos; 
Identificação de 
soluções sustentáveis 
praticadas. 

47. Questão 

habitacional no DF 

* 

Desenvolver pesquisa sobre padrão 
de habitação e cenários futuros de 
demanda por habitação com tipologia 
de empreendimentos imobiliários 

Levantar dados da 
PDAD sobre habitação 
e relacioná-los a 
cenários demográficos 
e econômicos. 

* Projetos a serem realizados com orçamento próprio.  

** Projetos a serem realizados com orçamento dos parceiros institucionais.  

 

7. PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 

 

Em março de 2019, foi instituída a Comissão Elaborada de Proposta do 

Planejamento Estratégico 2020-2023, que apontou como grande objetivo dessa 

gestão a transformação da Codeplan em uma think tank governamental, 

contribuindo para a inovação da gestão e o desenvolvimento econômico e social 

sustentável do Distrito Federal, por meio da produção de conhecimento e 

estatísticas e da sistematização e disseminação de dados e informações. 

 

a. Mapa Estratégico  
 

O Mapa Estratégico sintetiza os caminhos a serem seguidos pela 

CODEPLAN no quadriênio 2020-2023, quando se dará a elaboração do próximo 

Planejamento Estratégico. Cada um dos objetivos estratégicos é monitorado a 

partir de métricas específicas.  

 

     Imagem 03. Mapa Estratégico CODEPLAN 2020 
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8. CONTROLE INTERNO 

 

A estrutura de controle interno da Companhia é formada pela 

Controladoria, Ouvidoria, pelas áreas de Auditoria Interna e de Conformidade e 

Gestão de Riscos, contando ainda com o Conselho Fiscal, órgão colegiado de 

Administração Superior, responsável por acompanhar e fiscalizar a gestão 

orçamentária e financeira da Empresa, essas Unidades possuem atribuições 

específicas, contudo integradas entre si, a fim de auxiliar a Empresa no alcance 

de seus objetivos. 

As áreas de Auditoria Interna e de Conformidade e Gestão de Riscos 

foram criadas no exercício de 2018, em atendimento à Lei Federal nº 13.303/16, 

com o propósito de oferecer suporte à consecução das exigências dispostas na 

referida norma e nos princípios de integridade e controle interno. Entre as 

principais realizações, desde então, destacam-se: publicação do Código de 

Conduta e Integridade e da Política de Integridade, Conformidade e Gestão de 

Riscos; lançamento do Programa de Integridade da Codeplan; aprovação do 

Manual de Provisão de Contingência – Resolução 160A/2018 e do Regulamento 

de Licitações e Contratos. Ações de divulgação, conscientização e treinamento 
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a respeito de princípios, práticas e conduta têm sido realizadas com os 

empregados, colaboradores e parceiros da Empresa.  

As demais áreas/órgãos de controle interno (Controladoria, Ouvidoria e 

Conselho Fiscal), também tiveram que revisar e agregar funções/atividades, com 

a finalidade de melhor contribuir para a adequação da Companhia à Lei das 

Estatais e demais normativos relacionados a controle interno e gerenciamento 

de riscos. 

A Codeplan tem adotado medidas para estruturar os processos de 

avaliação de riscos de forma corporativa, a fim de minimizar a materialização de 

eventos que possam impactar negativamente sua missão, seus objetivos 

estratégicos, seus produtos e, por conseguinte, garantir o provimento de 

informações fidedignas e transparentes à sociedade. Tal conduta propiciou à 

Companhia receber, pelo segundo ano consecutivo, o troféu Transparência 

Ativa, prêmio concedido pela Controladoria-Geral do DF (CGDF), por ter atingido 

100% do Índice de Transparência Ativa, receber essa premiação demonstra que 

a Empresa está atuando em consonância com os princípios de Governança e 

Conformidade. 

Em 2020, a Controladoria, por meio da área de conformidade e gestão de 

riscos, intensificou o levantamento de diferentes tipos de riscos, com seus 

devidos índices de probabilidade e impacto, sejam estratégicos, táticos ou 

operacionais. A composição inicial da Matriz de Riscos de Integridade da 

Codeplan se encontra em fase de elaboração, e, em 2021, buscaremos o apoio 

da Controladoria Geral do Distrito Federal para realização do mapeamento dos 

fatores de riscos das atividades da Empresa, observando-se o contido no 

Decreto nº 37.302, de 29 de abril de 2016, bem como metodologias de gestão 

de riscos mais adequadas à realidade da Companhia. 

Em 2020, a Codeplan estabeleceu ações a fim de se viabilizar uma 

administração com boas práticas de governança corporativa. Além da efetiva 

instituição da área de Conformidade e Gestão de Riscos, e da implementação 

da Política de Integridade, Conformidade e Gestão de Riscos, foram 

encaminhadas, para validação dos órgãos colegiados de administração superior 
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as Políticas de: Divulgação de Informações; Porta-vozes; Distribuição de 

Dividendos e Transações com Partes Relacionadas.   

A Área de Conformidade e Gestão de Riscos abrange uma série de 

atividades coordenadas para detectar, examinar, criticar, tratar e monitorar 

riscos, que visam conferir segurança para o   alcance dos objetivos da 

Companhia. Para lidar com os riscos e aumentar as chances de alcançar os 

objetivos da Codeplan, a área de gestão de riscos, em conjunto com as demais 

áreas de controle interno (Controladoria, Ouvidoria), desenvolveu algumas 

ações, desde 2018, das quais destacam-se:  do Código de Conduta e Integridade 

e da Política de Integridade, Conformidade e Gestão de Riscos; lançamento do 

Programa de Integridade da Codeplan; aprovação do Manual de Provisão de 

Contingência – Resolução 160A/2018 e do Regulamento de Licitações e 

Contratos. Além de ações de divulgação, conscientização e treinamento a 

respeito de princípios, práticas e conduta que têm sido realizadas com os 

empregados, colaboradores e parceiros da Empresa.  

Para 2021, a Controladoria, com a finalidade de incorporar as práticas de 

gestão de risco em todos os processos organizacionais, tem como meta a 

implementação das seguintes ações: i) elaboração de manual de gestão de 

riscos; e ii) em parceria com a GEPES/DIRAF, elaborar o Plano de capacitação 

continuada em gestão de riscos para colaboradores estratégicos, táticos e 

operacionais; e iii) elaboração de um “Programa de Boas Práticas de 

Governança Corporativa” que reunirá todos os documentos, diretrizes e regras 

que orientarão o funcionamento da administração superior, conforme Código das 

Melhores Práticas de Governança Corporativa do Instituto Brasileiro de 

Governança Corporativa. 

 

CONCLUSÃO 
 

O Plano de Negócios se apresenta como um importante instrumento de 

planejamento e monitoramento das ações realizadas pelas empresas públicas. 

Sua periodicidade anual permite uma correção ágil dos rumos tomados pela 
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administração, além de ser um documento que possibilita maior detalhamento 

dos projetos/negócios a serem realizados.  

A CODEPLAN, com seu Plano de Negócios 2021, apresenta os negócios 

estratégicos e estruturantes da atuação da empresa em sua missão de tornar-

se a principal referência em informações sobre o Distrito Federal e sua 

administração.  
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