
 

APRESENTAÇÃO 

Este relatório apresenta os resultados da Pesquisa da Atividade Econômica 

Regional – Paer no Distrito Federal, realizada entre maio e julho de 2000, que 

coletou informações referentes a dezembro de 1999. A Paer, que tem 

representatividade para o conjunto dos municípios dos Estados, utiliza-se de 

amostra selecionada entre as empresas existentes no Cadastro de 

Estabelecimentos Empregadores (CEE) do Ministério do Trabalho e Emprego1.  

Na primeira parte, é feita uma síntese das metodologias adotadas no projeto, 

com a descrição das amostras trabalhadas e o significado das mesmas no 

conjunto do Distrito Federal. 

Em seguida, são apresentados indicadores socioeconômicos. Esta 

caracterização, baseada em dados secundários, traça um quadro de referência 

da situação socioeconômica do Distrito Federal que possa ser cotejado com os 

resultados das pesquisas de campo, complementando-o com informações que 

mostram a evolução de cada indicador investigado. Para a análise da estrutura 

econômica do Distrito Federal, foram utilizadas informações da produção 

estadual (PIB), da estrutura ocupacional e do emprego em todos os setores 

econômicos, até mesmo os que não foram objeto de pesquisa de campo, e 

também dos investimentos anunciados para os próximos anos. Para o estudo 

da evolução demográfica do Distrito Federal foram utilizadas, além das 

informações sobre a população residente segundo o sexo e o local de moradia, 

as taxas de crescimento e de urbanização. Esse item mostra, igualmente, um 

exame da situação educacional fundamentado em indicadores de instrução da 

população, de escolarização e de acesso e permanência no sistema de ensino. 

Nos capítulos seguintes, são analisados os resultados da pesquisa nos 

setores industrial e de serviços agregados no Distrito Federal. 

A estrutura da indústria é abordada segundo divisões de atividade, porte e 

ano de instalação das unidades, estratégias de gestão adotadas e suas 

perspectivas de investimentos. O capítulo da indústria também caracteriza a 

estrutura tecnológica das empresas para entender as exigências de 
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