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1. APRESENTAÇÃO
Segundo a Lei No 13.303 de 2016, que trata o estatuto jurídico da empresa
pública, da sociedade de economia mista e de suas subsidiárias, em seu Artigo
23:
Art. 23. É condição para investidura em cargo de diretoria da empresa
pública e da sociedade de economia mista a assunção de compromisso
com metas e resultados específicos a serem alcançados, que deverá ser
aprovado pelo Conselho de Administração, a quem incumbe fiscalizar
seu cumprimento.
§ 1º Sem prejuízo do disposto no caput, a diretoria deverá apresentar, até
a última reunião ordinária do Conselho de Administração do ano anterior,
a quem compete sua aprovação:
I - plano de negócios para o exercício anual seguinte;
II - estratégia de longo prazo atualizada com análise de riscos e
oportunidades para, no mínimo, os próximos 5 (cinco) anos.

Assim, dando continuidade as atividades da empresa, apresentamos aqui
a atualização da Agenda Estratégica CODEPLAN, englobando agora os anos de
2022-2026, e avançando na análise de cenário de oportunidades e riscos e os
projetos estratégicos.

2. ANÁLISE DE CENÁRIO
a. Riscos
Após a apresentação da Agenda Estratégica 2020-2025 no início do ano
de 2021, percebemos que os riscos então identificados se mantêm e se
aprofundam: a inadequação institucional e a dificuldade de recomposição do
quadro de empregados.
Como indicado na última Agenda Estratégica, há contradições entre o
modelo de empresa pública que regula a CODEPLAN e sua dependência de
recursos do Tesouro do Distrito Federal, gerando instabilidade institucional. O
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próprio Tribunal de Contas do Distrito Federal – TCDF vem apontando, desde
2004, a necessidade de alteração da natureza jurídica da Companhia, tendo em
vista o crescimento dos repasses do Tesouro Distrital, aliado à ausência de
receitas operacionais.
Ações foram feitas no sentido de mitigar esse risco: em dezembro de
2019, a direção da CODEPLAN enviou o Projeto de Lei No 809/2019 à Câmara
Legislativa do Distrito Federal – CLDF, com uma proposta de criação de um
instituto, no formato de autarquia, tal como outras instituições de pesquisa
nacionais. Nesse projeto, os empregados manteriam seu vínculo empregatício
com a CODEPLAN, mas seriam cedidos a esse instituto, se fosse de seu acordo.
A expectativa para o ano de 2020 era a realização de audiências públicas e
análise do projeto nas comissões permanentes da Casa, o que não foi realizado
por conta do início da pandemia do coronavírus.
Porém, e independentemente disso, a diretoria da CODEPLAN e seus
empregados, representados pela Comissão de Empregados, mantiveram o
diálogo e o debate em torno do projeto, visando seu aprimoramento, ao longo do
primeiro semestre de 2021. Chegou-se a algumas mudanças importantes:


A CODEPLAN não entrará mais em processo de liquidação, mas
de extinção – com isso, não será criada uma estrutura de
liquidante, sendo todas as necessidades administrativas serão
atribuídas ao próprio instituto;



Os empregados não serão mais colocados à disposição do
instituto, mas migrarão para o Quadro de Empregados
Permanentes em Extinção; e



Será criada a Carreira de Gestão de Informações Sociais,
Socioeconômicas e Governamentais, para compor o quadro de
servidores do Instituto CODEPLAN – até a regulamentação dessa
carreira, as atividades serão exercidas pelos empregados do
quadro em extinção e por servidores da carreira de Políticas
Públicas e Gestão Governamental.
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Tais mudanças foram acordadas entre direção e empregados e seguem
agora em Projeto de Lei substitutivo ao PL No 809/2019, que foi entregue à
Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal. A concordância entre
corpo diretivo e empregados dará mais força política ao projeto, especialmente
em sua passagem pelas comissões permanentes da CLDF, a se realizar em
2022.
A criação de uma carreira específica de servidores para compor a força
de trabalho da CODEPLAN, com a realização futura de concurso público, servirá
também para a fazer frente ao segundo risco identificado na análise de cenário:
a necessidade de renovação e recomposição do quadro de empregados.
Em dezembro de 2020, a CODEPLAN contava com um quadro funcional
de 470 pessoas. Um ano depois, e após um bem-sucedido Plano de
Desligamento Voluntário, que resultou na adesão de 87 empregados e resultará
na economia de R$ 65.641.881,21 ao longo do período de 5 anos, o quadro foi
reduzido para 377 pessoas, dispostas nos seguintes cargos: um presidente,
quatro diretoras; 289 empregados na tabela permanente, 52 empregados em
cargos de comissão e 31 estagiários.
Tabela 01. Força de Trabalho CODEPLAN 2021

DESCRIÇÃO

QUANT

Presidente

1

Diretoras

4

MASC

FEM

APOSENTADOS

1
4

Tabela de Emprego Permanente

289

140

149

Tabela de Empregos Em Comissão

52

26

26

Estagiários

31

12

19

Total Geral

377

179

198

148

Dados coletados em Novembro/2021.

Das 289 pessoas da Tabela de Emprego Permanente, 148 já estão
aposentadas mas continuam exercendo suas atividades, à exceção de 20
empregados que foram aposentados por invalidez. 102 estão cedidas para
outros órgãos. 157 empregados foram admitidos na CODEPLAN com ensino
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básico completo; 73, com ensino médio completo; e 39, com ensino superior
completo. A média de idade desses empregados é de 60,93 anos.
Um novo concurso, em que os selecionados entrarão no regime de
servidores públicos e não mais celetistas, para uma carreira específica de gestão
de informação, poderá equilibrar o quadro da força de trabalho da CODEPLAN.
Na Agenda Estratégica 2020-2025, um terceiro risco, não exclusivo à
CODEPLAN, foi identificado: insuficiência no financiamento da realização das
pesquisas, no bojo das quais se encontram gastos altos, tais como a realização
de trabalho de campo, a licença de softwares específicos de processamento, etc.
Entretanto, ao se fazer a análise dos dados financeiros da empresa, ao
longo dos anos 2018, 2019, 2020 e 2021, foi possível perceber que a
CODEPLAN não apenas aumentou sua execução orçamentária como também
recebeu mais aportes orçamentários, seja do orçamento próprio do Governo do
Distrito Federal, seja da Câmara Legislativa do Distrito Federal, por meio das
emendas dos deputados distritais.
Tabela 02. Execução Orçamentária CODEPLAN 2018-2019-2020-2021

Execução Orçamentária
Fonte
GDF
CLDF
TOTAL

2018

2019

2020

2021

R$ 1.215.465,92

R$ 64.000,00*

R$ 2.439.425,00

R$ 5.117.202,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 351.000,00

R$ 1.140.000,00

R$ 1.215.465,92

R$ 64.000,00

R$ 2.439,776,00

R$ 6.257.202,00

* O valor total empenhado foi R$ 487.000,00 – que entrou, em sua maior parte, como restos
a pagar no ano seguinte.

O aumento da execução orçamentária com pesquisa, estudos e
estatísticas foi de R$ 1.215.465,92, em 2018, para R$ 6.257.202,00, em 2021,
num aumento de 514%. Em 2020, a CODEPLAN recebeu emendas
parlamentares para realização de pesquisa, um feito inédito na história da
empresa. No primeiro ano, o valor total das emendas destinadas foi de R$
351.000,00; no ano seguinte, de R$ 1.140.000,00, representando um salto de
324%.
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De forma alguma se anuncia que não há risco de insuficiência de recursos
financeiros para a realização das pesquisas CODEPLAN, mas se reconhece que
a empresa tem conseguido fazer frente a isso por meio da entrega de produtos
de qualidade, e em tempo ágil, o que aumenta a confiança depositada na
empresa por secretarias de governos e deputados distritais, que demandam
mais pesquisas e enviam mais aportes orçamentários.

b. Oportunidades
A CODEPLAN tem buscado solidificar sua missão de empresa de
pesquisa pública, voltada para a produção de estudos, estatísticas e evidência
cientifica. Num cenário adverso de crise financeira e crise sanitária mundial, a
empresa soube criar essa oportunidade por meio do fortalecimento da sua
capacidade de entrega e da reafirmação da qualidade dos produtos finais.
O ano de 2021, mesmo com as imensas dificuldades impostas pela
pandemia de coronavírus em sua segunda onda, foi de grandes feitos pela a
CODEPLAN: realização da Pesquisa Distrital de Amostra de Domicílios 2021;
divulgação dos resultados da Pesquisa Municipal de Amostra de Domicílios
2020; preparação para realização da Pesquisa Distrital por Amostra de
Domicílios Rural, inédita até o momento; realização mensal da Pesquisa de
Emprego e Desemprego; preparação para o campo da pesquisa Perfil da
População em Situação de Rua do DF, também inédita; realização de amplos
estudos sobre pessoas com deficiência, seu acesso a direitos e sua inclusão
econômica; manutenção de uma agenda arrojada de apresentação de estudos
do cenário econômico do Distrito Federal, por meio de múltiplos indicadores; a
análise do impacto da COVID-19 na vida dos cidadãos do Distrito Federal; a
realização de uma série de pesquisas sobre os territórios urbanos e rurais do
DF, envolvendo planejamento, regularização fundiária, déficit habitacional,
mobilidade, infraestrutura, saneamento básico, conservação e qualidade
ambiental, licenciamento ambiental, gestão da água e energia limpa.
Além disso, a posição da CODEPLAN na rede de instituições de pesquisa
também se fortaleceu por meio de aproximações institucionais importantes:
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assinatura de convênio com a Fundação Oswaldo Cruz - Fiocruz para realização
de monitoramento territorial de indicadores de saúde; assinatura de convenio
com a Superintendência de Desenvolvimento do Centro-Oeste - SUDECO para
realização de estudos sobre a área metropolitana; parceria com o Fundo de
Populações das Nações Unidas – UNFPA para realização de pesquisa de sobre
a gravidez na adolescência no Distrito Federal; parceria com o IBGE para o
cálculo do PIB do Distrito Federal; parceria com o Ministério do Trabalho e da
Previdência para acesso aos dados de mercado de trabalho formal.
Um ciclo virtuoso se apresenta aqui como oportunidade: maior a
quantidade de estudos técnicos e pesquisas apresentadas, mantendo a
qualidade dos produtos finais, maior a demanda que a CODEPLAN recebe de
parceiros institucionais – secretarias de estado de governo, deputados distritais,
institutos de ciência e tecnologia, órgãos federais, organismos internacionais –
para a realização de novas pesquisas, sobre novos temas, aumentando seu
campo de atuação, e fortalecendo a CODEPLAN como principal empresa pública
de produção de informações sobre o Distrito Federal e RIDE-DF.

3. PROJETOS ESTRATÉGICOS 2022-2026
Apresentamos aqui os projetos estratégicos que respondem à análise de
cenário, com os riscos e oportunidades identificadas, ou seja: a) a mudança
institucional; b) a recomposição do quadro de trabalho; c) o financiamento para
realização de pesquisas, estudos e estatísticas, e d) a consolidação da
CODEPLAN como principal empresa pública de produção de dados sobre o
Distrito Federal e RIDE-DF.
Como frisamos na Agenda Estratégica 2020-2025, por maior que seja o
esforço de previsão expresso num planejamento, o cenário econômico, político,
demográfico, social, dos anos futuros pode trazer mudanças não previstas, como
bem nos mostrou a erupção da pandemia de coronavírus.
Lembramos que a Agenda Estratégica mantém relação com o
Planejamento Estratégico, que apresenta os objetivos estratégicos da empresa
alinhados com as diretrizes do Governo do Distrito Federal e os indicadores de
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monitoramento; e com o Plano Anual de Negócios, que atualiza anualmente as
prioridades de ação da CODEPLAN.
Tabela 03. Projetos Estratégicos CODEPLAN

2022
Projetos Estratégicos
1. Criação de Instituto
de Pesquisa e
Estatística
2. Manutenção de
Plataforma
Integrada de Dados
3. Pesquisa de
Emprego e
Desemprego do
Distrito Federal –
PED/DF.
4. Pesquisa de
Emprego e
Desemprego – PED
Metropolitana

5. Atlas Digital do
Distrito Federal

6. Anuário Estatístico
Digital do Distrito
Federal
7. Mobilidade Urbana

8. Publicação de
estudos na área
social, com
recortes de gênero,
classe, etário e
racial

Descrição
Criação de instituto de pesquisa
e estatística para reestruturação
da CODEPLAN.
Atualizar dos dados do #InfoDF
e expandir a plataforma por
meio da integração de novos
painéis de informações.
Acompanhamento do cenário do
emprego e desemprego do
Distrito Federal.

Resultados Esperados
Votação do Projeto de Lei
substitutivo na CLDF e
transição para o instituto.
Atualização de dados e
manutenção da
plataforma.

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.
Atualização dos dados do Atlas
do Distrito Federal.
Desenvolvimento da plataforma
do Atlas Digital do DF.
Atualização de indicadores do
Anuário Estatístico.
Desenvolvimento da plataforma
digital do Anuário Estatístico
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 EntornoRIDE/DF.
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

Apresentação mensal da
análise de emprego e
desemprego.

Apresentação mensal da
análise de emprego e
desemprego.

Atualização e
digitalização do Atlas do
DF.
Atualização e
digitalização do Anuário
Estatístico do DF.
Análise da dinâmica de
transporte no DF a partir
da PDAD.

Publicação de estudos
com recortes temáticos ou
populacionais específicos.
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9. Execução de
pesquisas
demandadas por
Secretaria do GDF

10. Informes
econômicos
mensais
11. Produto Interno
Bruto do Distrito
Federal 2020
12. Produto Interno
Bruto da RIDE 2020
13. Boletim de
Conjuntura do
Distrito Federal

14. Boletim de
Acompanhamento
do IPCA e do INPC
do Distrito Federal

15. Produto Interno
Bruto trimestral do
DF

16. Lançamento da
Plataforma do
Observatório de
boas práticas
urbanas e
ambientais

apresentar análises
sociodemográficas e/ou
socioeconômicas de segmentos
específicos da população a
partir de dados disponíveis,
priorizando a desagregação
territorial e salientando
heterogeneidades identificadas.
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.
Análise dos indicadores de
atividade econômica, preços e
mercado de trabalho do Distrito
Federal.
Construção do PIB anual do DF
em conjunto com o Instituto
Brasileiro de Geografia e
Estatística (IBGE).
Construção do PIB anual da
RIDE.
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.
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.
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.
Identificar e dar visibilidade às
experiências exitosas, buscando
construir um conhecimento que
possibilite dar subsídio às
políticas públicas que impactem
positivamente na melhoria dos

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

Apresentação de 48
informes mensais

Apresentação do PIB DF
2020

Apresentação do PIB
RIDE 2020
Apresentação de 4
boletins trimestrais.

Apresentação do Boletim
IPCA

Estimativa e divulgação
periódica dos dados,
possibilitando identificar
tendências econômicas
do DF.

Lançamento da
Plataforma digital do
Observatório de Boas
Prática.
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17. Atualização de
Estudos sobre a
Área Metropolitana
de Brasília

18. Questão
habitacional no DF

19. Pesquisas Central
Telefônica 156

20. Pesquisa Distrital
por Amostra de
Domicílios DF –
PDAD 2021

21. Panorama da
Capacitação do
Distrito Federal

22. Jornada
Socioeducativa

seguintes aspectos:
planejamento territorial;
regularização fundiária; déficit
habitacional; mobilidade;
infraestrutura; saneamento
básico; conservação e
qualidade ambiental;
licenciamento ambiental; gestão
da água e energia limpa.
Desenvolver análises e estudos
a partir dos resultados da
PMAD-2020 com vistas a
subsidiar a tomada de decisão.

Desenvolver pesquisa sobre
padrão de habitação e cenários
futuros de demanda por
habitação com tipologia de
empreendimentos imobiliários
Realização de pesquisas com
entrevistas telefônicas ao
publico conforme demandas
temáticas de parceiros
governamentais.

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.
Análise de diagnóstico do
panorama da capacitação
profissional no Distrito Federal e
atualização do Monitor do
Mercado de Trabalho
Mentoria junto à Secretaria de
Justiça para o desenvolvimento

Atualização de:
Indicadores de
Desempenho ambiental
AMB; e Índice de Bem
Estar Urbano da Área
Metropolitana de Brasília.
Atualização dos dados de
cenário econômicodemográfico do DF.

Pesquisas a serem
realizadas sob demandas
internas e externas.
Previsões: Avaliação dos
serviços do NaHora; nova
rodada da Pesquisa sobre
os hábitos de circulação
dos moradores do DF;
Pesquisa sobre insights
comportamentais.
Divulgação dos dados da
PDAD.

Relatório contendo o
diagnóstico e atualização
do Monitor do Mercado de
Trabalho do Distrito
Federal.
Desenvolvimento do
Módulo da Central de
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23. Estimativa da
variação da
atividade
econômica das
Regiões
Administrativas
24. Criação do cadastro
de domicílios e
endereços da
CODEPLAN

25. Pesquisa Distrital
por Amostra de
Domicílios DF –
PDAD Contínua
26. Pesquisa Distrital
por Amostra de
Domicílios DF –
Área Rural – PDAD
Rural 2021
27. Saneamento
Ambiental e
Sustentabilidade

28. Mobilidade Urbana

29. Cenários
Demográficos do
DF por Região
Administrativa

do Módulo Central de Vagas do
Sistema Jornada
Socioeducativa, com a
digitalização dos processos
internos do Sistema
Socioeducativo.
Estimativa da variação da
atividade econômica das
regiões administrativas ao longo
do tempo a partir de imagens de
satélite.

Vagas do Sistema
Socioeducativo.

Realização de levantamento de
campo dos endereços e
domicílios do Distrito Federal
para realizar o
georreferenciamento das
unidades.
Desenvolvimento da
metodologia de realização da
PDAD contínua.

Cadastro
georreferenciado dos
domicílios do DF.

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

Realização da pesquisa
de campo.

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.
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 EntornoRIDE/DF.
Projetar a população por sexo e
idade, nos períodos de 2020 a
2030 para todas as 33 regiões
administrativas do DF,
subsidiando o planejamento e
desenvolvimento de inúmeras
políticas públicas nas áreas de
saúde, educação, território,

Elaboração contínua de
estudos técnicos sobre
sustentabilidade e a
situação do saneamento
básico no Distrito Federal,
abordando os desafios e
conquistas realizadas.

Nota técnica e divulgação
de resultados.

Desenvolvimento da
metodologia da PDAD
Contínua.

Finalização das pesquisas
transporte semi-urbano,
passagens subterrâneas
e apresentação de
resultados.

Apresentação de mapas
da população projetada
distribuída pelas 33
regiões administrativas
para dos anos de 2020,
2025 e 2030.
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30. Primeira Infância
DF

31. Gênero e
orientação sexual
no DF: Suplemento
LGBTQIA+ na PDAD

32. Insights
comportamentais
para separação de
resíduos sólidos

33. Perfil da População
em Situação de Rua

assistência social, segurança,
entre outras.
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.
Levantar informações da
população do Distrito Federal
nos aspectos de identidade de
gênero e orientação sexual e a
relação desses aspectos com
experiências no acesso a
serviços públicos, processos de
participação social e em
eventuais processos de
violência e discriminação.
Elaboração de pesquisas para
subsidiar o desenho de
intervenção/intervenções
baseada(s) em insights
comportamentais nos serviços
de limpeza urbana e manejo de
resíduos sólidos, tendo como
foco inicial a melhoria na
qualidade da separação dos
resíduos sólidos pelos cidadãos
para a coleta seletiva domiciliar.
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.

34. Políticas baseadas
em evidências –
Governo do Distrito
Federal
35. Políticas baseadas
em evidências –
Câmara Legislativa
do Distrito Federal

Realizar survey nas Secretarias
do GDF para entender o que
informa as políticas públicas
distritais .
Realizar aplicação de survey
com servidores CLDF para
entender se e como utilizam
evidências.

36. 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

Realização da pesquisa
de campo, análise de
dados, apresentação de
resultados

Compilação das
respostas recebidas,
análise de dados,
apresentação de
resultados.

Desenho das
intervenções a serem
realizadas, realização das
intervenções, análise de
dados, apresentação de
resultados.

Realização da pesquisa
de campo, análise de
dados, apresentação de
resultados.

Apresentação de relatório
final.

Compilação das
informações colhidas na
pesquisa de campo,
análise de dados,
apresentação de
resultados.
Apresentação do relatório
final sobre alocação do
tempo da população
feminina frente à
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37. Trajetória dos
adolescentes no
meio aberto e na
semiliberdade do
sistema
socioeducativo

38. Análise qualitativa
da implementação
do projeto de
escolas de gestão
compartilhada
(EGC) no distrito
federal
39. Gravidez na
Adolescência no DF

40. Diagnóstico dos
serviços,
programas e
projetos de
atendimento às
pessoas com
transtorno do
espectro autista
(tea) no distrito
federal
41. Estudo sobre a
anomalia congênita
síndrome de down
(SD) e
sobre epilepsia e
síndromes
epilépticas
idiopáticas no
distrito federal

e grupos sociais específicos.
Dados coletados por meio de
questionário complementar ao
questionário principal da PED,
pelo Dieese.
Compreender como são as
diferentes trajetórias dos
adolescentes, até entrarem no
sistema socioeducativo. Fora do
sistema socioeducativo caberá
a investigação da trajetória
social deles(as) com suas
famílias e na comunidade,
trajetória educacional e de
trabalho, e como eles lidam com
aspectos de violência que
perpassam suas vidas.
Compreender aspectos
qualitativos da implementação
das escolas de gestão
compartilhada – EGC.

população masculina em
preparação.

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.
Identificar, localizar e
caracterizar todos os serviços
públicos, oferecidos diretamente
pelo Estado ou por meio de
parcerias com entes privados,
que atendem pessoas com
espectro autista no Distrito
Federal.

Finalização do relatório e
apresentação de
resultados.

Dimensionar o número de
pessoas com síndrome de
Down e epilepsia e síndromes
epilépticas idiopáticas
residentes no Distrito Federal;
Identificar características
sociodemográficas desses dois
grupos; Identificar algumas das
necessidades desses grupos
para desenvolvimento de suas

Levantamento de dados
sobre o grupo estudado,
compilação de
informações coletadas,
análise de dados,
apresentação de relatório
final.

Realização da pesquisa
de campo, compilação
das informações
coletadas, análise dos
dados, apresentação de
relatório final.

Finalização do relatório e
apresentação dos
resultados.

Realização da avaliação
dos serviços, compilação
de informações coletadas,
análise de dados,
apresentação de relatório
final.
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42. Mapa do Emprego
Verde

43. Enfrentamento à
COVID-19

44. Planejamento
Territorial

45. Serviços
Ecossistêmicos

46. Estudos sobre o
Conjunto
Urbanístico de
Brasília

47. Salas de
monitoramento
territorial

habilidades, potencialidades e
autonomia.
Realizar o mapeamento das
empresas que atuam com
infraestrutura verde, energias
renováveis e demais negócios
que atuam no desenvolvimento
sustentável do DF.
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 econômico da
pandemia, consequências sobre
a relação
empregoXdesemprego.
Elaborar estudos técnicos que
subsidiem o Governo do Distrito
Federal na elaboração e revisão
das políticas públicas de
ordenamento territorial e
desenvolvimento local.
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.
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.
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

Compilação das
informações coletadas,
análise de dados,
apresentação de relatório
final.
Análise de dados relativos
ao impacto da COVID-19
no Distrito Federal, sua
população e dinâmicas
econômicas, entre outras.

Finalização do Relatório
das Unidades de
Planejamento Territorial e
apresentação de
resultados.
Finalização dos estudos
técnicos: a) Sequestro de
carbono no Distrito
Federal; b) Áreas
suscetíveis ao
alagamento no Distrito
Federal; e apresentação
de resultados.

Finalização da pesquisa
sobre potencial comercial
e de vitalidade urbana
para os Setores centrais e
Avenida W3 e
apresentação de
resultados.

Realização das atividades
de campo, compilação
das informações
coletadas, análise dos
resultados, apresentação
de relatório final.
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48. Área Metropolitana
de Brasília

49. Rede de
Governança
Metropolitana

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

Elaborar Relatórios com os
dados da Pesquisa
Metropolitana de Amostra de
Domicílios - PMAD da
CODEPLAN, além de relatórios
sobre os arranjos institucionais,
fundos para investimentos e
fase de elaboração do Plano de
Desenvolvimento Urbano
Integrado – PDUI, referentes ao
Distrito Federal e a Área
Metropolitana de Brasília, para
subsidiar publicação do IPEA
sobre Governança
Metropolitana no Brasil.

Finalização e
apresentação 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.
Relatório PMAD geral
pronto; relatórios
individuais por municípios
em andamento.

2023
Projetos Estratégicos
1. Atualização de dados
e Expansão de
Plataforma Integrada
de Dados
2. Pesquisa de
Emprego e
Desemprego do
Distrito Federal –
PED/DF.
3. Pesquisa de
Emprego e
Desemprego – PED
Metropolitana
4. Pesquisa
Metropolitana por
Amostra de

Descrição
Atualizar dos dados do #InfoDF e
expandir a plataforma por meio da
integração de novos painéis de
informações.
Acompanhamento do cenário do
emprego e desemprego do Distrito
Federal.
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.
Produzir e oferecer dados, análises e
informações para o acompanhamento
da dinâmica social, econômica e

Resultados
Atualização de
dados e
expansão da
plataforma.
Apresentação
mensal da
análise de
emprego e
desemprego.
Apresentação
mensal da
análise de
emprego e
desemprego.
Planejamento e
execução da
pesquisa
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Domicílios – PMADDF 2023
5. Pesquisa Distrital por
Amostra de
Domicílios DF –
PDAD 2023

6. Pesquisa Distrital por
Amostra de
Domicílios DF – Área
Rural – PDAD Rural
2023
7. Atlas Digital do
Distrito Federal

8. Mobilidade Urbana

9. Publicação de
estudos na área
social, com recortes
de gênero, classe,
etário e racial

10. Execução de
pesquisas
demandadas por
Secretaria do GDF

urbana da Periferia Metropolitana de
Brasília, subsidiando o planejamento
governamental.
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.
Realizar a pesquisa distrital por
amostra de domicílios contemplando a
população rural residente no DF.

Atualização dos dados do Atlas do
Distrito Federal em plataforma
interativa.

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.
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.
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.

Planejamento e
execução da
pesquisa

Planejamento e
execução da
pesquisa

Atualização dos
dados da
plataforma digital
do Atlas do
Distrito Federal.
Análise da
dinâmica de
transporte no DF
a partir da
PDAD.

Publicação de
estudos com
recortes
temáticos ou
populacionais
específicos.

Oferta a
gestores de
informação
qualificada para
subsídio do
processo de
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11. Informes econômicos
mensais
12. Produto Interno
Bruto do Distrito
Federal 2021
13. Produto Interno
Bruto da RIDE 2021
14. Boletim de
Conjuntura do
Distrito Federal

15. Boletim de
Acompanhamento do
IPCA e do INPC do
Distrito Federal

16. Apresentação do PIB
trimestral do DF

17. Atualização dos
dados do
Observatório de boas
práticas urbanas e
ambientais

18. Atualização de
Estudos sobre a Área
Metropolitana de
Brasília

19. Pesquisas Central
Telefônica 156

Análise dos indicadores de atividade
econômica, preços e mercado de
trabalho do Distrito Federal.
Construção do PIB anual do DF em
conjunto com o Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística (IBGE).
Construção do PIB anual da RIDE.
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.
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.
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.
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.
Desenvolver análises e estudos a partir
dos resultados da PMAD-2020 com
vistas a subsidiar a tomada de decisão.

Realização de pesquisas com
entrevistas telefônicas ao publico

tomada de
decisão.
Apresentação de
8 informes
mensais
Apresentação do
PIB DF 2021
Apresentação do
PIB RIDE 2021
Apresentação de
4 boletins
trimestrais.

Apresentação do
Boletim IPCA

Apresentação
periódica dos
dados,
possibilitando
identificar
tendências
econômicas do
DF.
Atualização das
fichas
descritivas, com
elaboração de
novos textos
conceituais e
realização de
eventos
disseminadores.

Atualização de:
Indicadores de
Desempenho
ambiental AMB;
e Índice de Bem
Estar Urbano da
Área
Metropolitana de
Brasília.
Análise de
dados
levantados junto
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conforme demandas temáticas de
parceiros governamentais.
20. Questão habitacional
no DF

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

21. Pesquisa Distrital
por Amostra de
Domicílios DF –
PDAD Contínua

Realização da PDAD.

a população por
meio de acesso
telefônico.
Atualização dos
dados de
cenário
econômicodemográfico do
DF.
Realização da
pesquisa.

2024
Projetos Estratégicos
1. Atualização de dados
e Expansão de
Plataforma Integrada
de Dados
2. Pesquisa de
Emprego e
Desemprego do
Distrito Federal –
PED/DF.
3. Pesquisa de
Emprego e
Desemprego – PED
Metropolitana
4. Atlas Digital do
Distrito Federal

5. Mobilidade Urbana

6. Publicação de
estudos na área
social, com recortes
de gênero, classe,
etário e racial

Descrição
Atualizar dos dados do #InfoDF e
expandir a plataforma por meio da
integração de novos painéis de
informações.
Acompanhamento do cenário do
emprego e desemprego do Distrito
Federal.

Resultados
Atualização de
dados e expansão
da plataforma.

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.
Atualização dos dados do Atlas do
Distrito Federal em plataforma
interativa.

Apresentação
mensal da análise
de emprego e
desemprego.

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 EntornoRIDE/DF.
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

Apresentação
mensal da análise
de emprego e
desemprego.

Atualização dos
dados da
plataforma digital
do Atlas do Distrito
Federal.
Análise da
dinâmica de
transporte no DF a
partir da PDAD.

Publicação de
estudos com
recortes temáticos
ou populacionais
específicos.
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7. Execução de
pesquisas
demandadas por
Secretaria do GDF

8. Informes
econômicos mensais
9. Produto Interno
Bruto do Distrito
Federal 2022
10. Produto Interno
Bruto da RIDE 2022
11. Boletim de
Conjuntura do
Distrito Federal

12. Boletim de
Acompanhamento
do IPCA e do INPC
do Distrito Federal

13. Apresentação do
PIB trimestral do DF

14. Atualização dos
dados do
Observatório de
boas práticas
urbanas e
ambientais

15. Atualização de
Estudos sobre a

específicos da população a partir de
dados disponíveis, priorizando a
desagregação territorial e salientando
heterogeneidades identificadas.
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.
Análise dos indicadores de atividade
econômica, preços e mercado de
trabalho do Distrito Federal.
Construção do PIB anual do DF em
conjunto com o Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística (IBGE).
Construção do PIB anual da RIDE.
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.
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.
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.
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.
Desenvolver análises e estudos a
partir dos resultados da PMAD-2020

Oferta a gestores
de informação
qualificada para
subsídio do
processo de
tomada de
decisão.
Apresentação de 8
informes mensais
Apresentação do
PIB DF 2022
Apresentação do
PIB RIDE 2022
Apresentação de 4
boletins
trimestrais.

Apresentação do
Boletim IPCA

Apresentação
periódica dos
dados,
possibilitando
identificar
tendências
econômicas do
DF.
Atualização das
fichas descritivas,
com elaboração de
novos textos
conceituais e
realização de
eventos
disseminadores.

Atualização de:
Indicadores de
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de Brasília

com vistas a subsidiar a tomada de
decisão.

16. Questão
habitacional no DF

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

17. Pesquisas Central
Telefônica 156

Realização de pesquisas com
entrevistas telefônicas ao publico
conforme demandas temáticas de
parceiros governamentais.

18. Pesquisa Distrital
por Amostra de
Domicílios DF –
PDAD Contínua

Realização da PDAD.

Desempenho
ambiental AMB; e
Índice de Bem
Estar Urbano da
Área Metropolitana
de Brasília.
Atualização dos
dados de cenário
econômicodemográfico do
DF.
Análise de dados
levantados junto a
população por
meio de acesso
telefônico.
Realização da
pesquisa.

2025
Projetos Estratégicos
1. Atualização de dados
e Expansão de
Plataforma Integrada
de Dados
2. Pesquisa de
Emprego e
Desemprego do
Distrito Federal –
PED/DF.
3. Pesquisa de
Emprego e
Desemprego – PED
Metropolitana
4. Pesquisa
Metropolitana por
Amostra de
Domicílios – PMADDF 2025
5. Pesquisa Distrital por
Amostra de
Domicílios DF –
PDAD 2025

Descrição
Atualizar dos dados do #InfoDF e
expandir a plataforma por meio da
integração de novos painéis de
informações.
Acompanhamento do cenário do
emprego e desemprego do Distrito
Federal.
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.
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.
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,

Resultados
Atualização de
dados e
expansão da
plataforma.
Apresentação
mensal da
análise de
emprego e
desemprego.
Apresentação
mensal da
análise de
emprego e
desemprego.
Planejamento e
execução da
pesquisa

Planejamento e
execução da
pesquisa
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6. Pesquisa Distrital por
Amostra de
Domicílios DF – Área
Rural – PDAD Rural
2025
7. Atlas Digital do
Distrito Federal

8. Mobilidade Urbana

9. Publicação de
estudos na área
social, com recortes
de gênero, classe,
etário e racial

10. Execução de
pesquisas
demandadas por
Secretaria do GDF

11. Informes econômicos
mensais
12. Produto Interno
Bruto do Distrito
Federal 2023
13. Produto Interno
Bruto da RIDE 2023
14. Boletim de
Conjuntura do
Distrito Federal

especialmente para a tomada de
decisões e elaboração de políticas
públicas.
Realizar a pesquisa distrital por
amostra de domicílios contemplando a
população rural residente no DF.

Atualização dos dados do Atlas do
Distrito Federal em plataforma
interativa.

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.
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.
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.

Análise dos indicadores de atividade
econômica, preços e mercado de
trabalho do Distrito Federal.
Construção do PIB anual do DF em
conjunto com o Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística (IBGE).
Construção do PIB anual da RIDE.
Estudo dos principais fatores
conjunturais que afetaram a
performance da economia do Distrito
Federal ao longo dos trimestres e seu

Planejamento e
execução da
pesquisa

Atualização dos
dados da
plataforma digital
do Atlas do
Distrito Federal.
Análise da
dinâmica de
transporte no DF
a partir da
PDAD.

Publicação de
estudos com
recortes
temáticos ou
populacionais
específicos.

Oferta a
gestores de
informação
qualificada para
subsídio do
processo de
tomada de
decisão.
Apresentação de
8 informes
mensais
Apresentação do
PIB DF 2023
Apresentação do
PIB RIDE 2023
Apresentação de
4 boletins
trimestrais.
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15. Boletim de
Acompanhamento do
IPCA e do INPC do
Distrito Federal

16. Apresentação do PIB
trimestral do DF

17. Atualização dos
dados do
Observatório de boas
práticas urbanas e
ambientais

18. Atualização de
Estudos sobre a Área
Metropolitana de
Brasília

efeito sobre o desempenho da atividade
econômica.
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.
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.
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.
Desenvolver análises e estudos a partir
dos resultados da PMAD-2020 com
vistas a subsidiar a tomada de decisão.

19. Pesquisas Central
Telefônica 156

Realização de pesquisas com
entrevistas telefônicas ao publico
conforme demandas temáticas de
parceiros governamentais.

20. Questão habitacional
no DF

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

21. Pesquisa Distrital
por Amostra de
Domicílios DF –
PDAD Contínua

Realização da PDAD.

Apresentação do
Boletim IPCA

Apresentação
periódica dos
dados,
possibilitando
identificar
tendências
econômicas do
DF.
Atualização das
fichas
descritivas, com
elaboração de
novos textos
conceituais e
realização de
eventos
disseminadores.

Atualização de:
Indicadores de
Desempenho
ambiental AMB;
e Índice de Bem
Estar Urbano da
Área
Metropolitana de
Brasília.
Análise de
dados
levantados junto
a população por
meio de acesso
telefônico.
Atualização dos
dados de
cenário
econômicodemográfico do
DF.
Realização da
pesquisa.
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2026
Projetos Estratégicos
1. Atualização de dados
e Expansão de
Plataforma Integrada
de Dados
2. Pesquisa de
Emprego e
Desemprego do
Distrito Federal –
PED/DF.
3. Pesquisa de
Emprego e
Desemprego – PED
Metropolitana
4. Atlas Digital do
Distrito Federal

5. Mobilidade Urbana

6. Publicação de
estudos na área
social, com recortes
de gênero, classe,
etário e racial

7. Execução de
pesquisas
demandadas por
Secretaria do GDF

8. Informes econômicos
mensais

Descrição
Atualizar dos dados do #InfoDF e
expandir a plataforma por meio da
integração de novos painéis de
informações.
Acompanhamento do cenário do
emprego e desemprego do Distrito
Federal.
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.
Atualização dos dados do Atlas do
Distrito Federal em plataforma
interativa.

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.
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.
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.

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

Resultados
Atualização de
dados e
expansão da
plataforma.
Apresentação
mensal da
análise de
emprego e
desemprego.
Apresentação
mensal da
análise de
emprego e
desemprego.
Atualização dos
dados da
plataforma digital
do Atlas do
Distrito Federal.
Análise da
dinâmica de
transporte no DF
a partir da
PDAD.
Publicação de
estudos com
recortes
temáticos ou
populacionais
específicos.

Oferta a
gestores de
informação
qualificada para
subsídio do
processo de
tomada de
decisão.
Apresentação de
8 informes
mensais
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9. Produto Interno
Bruto do Distrito
Federal 2024
10. Produto Interno
Bruto da RIDE 2024
11. Boletim de
Conjuntura do
Distrito Federal

12. Boletim de
Acompanhamento do
IPCA e do INPC do
Distrito Federal

13. Apresentação do PIB
trimestral do DF

14. Atualização dos
dados do
Observatório de boas
práticas urbanas e
ambientais

15. Atualização de
Estudos sobre a Área
Metropolitana de
Brasília

Construção do PIB anual do DF em
conjunto com o Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística (IBGE).
Construção do PIB anual da RIDE.
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.
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.
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.
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.
Desenvolver análises e estudos a partir
dos resultados da PMAD-2020 com
vistas a subsidiar a tomada de decisão.

16. Pesquisas Central
Telefônica 156

Realização de pesquisas com
entrevistas telefônicas ao publico
conforme demandas temáticas de
parceiros governamentais.

17. Questão habitacional
no DF

Desenvolver pesquisa sobre padrão de
habitação e cenários futuros de

Apresentação do
PIB DF 2023
Apresentação do
PIB RIDE 2023
Apresentação de
4 boletins
trimestrais.

Apresentação do
Boletim IPCA

Apresentação
periódica dos
dados,
possibilitando
identificar
tendências
econômicas do
DF.
Atualização das
fichas
descritivas, com
elaboração de
novos textos
conceituais e
realização de
eventos
disseminadores.

Atualização de:
Indicadores de
Desempenho
ambiental AMB;
e Índice de Bem
Estar Urbano da
Área
Metropolitana de
Brasília.
Análise de
dados
levantados junto
a população por
meio de acesso
telefônico.
Atualização dos
dados de

26

CODEPLAN
Companhia de Planejamento do Distrito
Federal
demanda por habitação com tipologia
de empreendimentos imobiliários

cenário
econômicodemográfico do
DF.

Conclusão
A Agenda Estratégica se apresenta como um instrumento de garantia de
continuidade no direcionamento de ações de uma empresa pública, ao projetar
para até os próximos cinco anos seguintes as ações e atividades a serem
realizadas.
Com a atualização da Agenda Estratégica, foram identificados novos
riscos e oportunidades e/ou indicando as ações que a CODEPLAN realizou para
mitigar os riscos e aproveitar, ou até mesmo criar, oportunidades para sua
atuação. E, mesmo que não seja possível prever os cenários dos anos vindouros
em todos os seus aspectos, a projeção de ações para os anos de 2022 a 2026
fornece uma base para os caminhos a serem tomados pela CODEPLAN.
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