
ECONOMIA DE ESTADO O Guia do Investidor, organizado 
pela Agência de Desenvolvimento Econômico do Distrito Fede-
ral, revela que apenas 30% do dinheiro circulante, no DF, vem 
da iniciativa privada. Esse dado mostra que nossa economia 
continua calcada nos governos Federal e Distrital e que nos-
sas 79 mil empresas têm uma participação ainda pequena na 
formação do PIB local. De fato, 42 mil empresas são micro ou 
pequenas e as restantes 37 mil, encontram-se no patamar das 
médias, com apenas 1% de grandes. Entre as categorias de ati-
vidade econômica, os negócios do DF estão organizados em 
prestadores de serviços (38 mil), comércio (38,5 mil) e indús-
tria (2,3 mil).

ILHA DA FANTASIA Apesar de sermos a oitava economia do 
País, com um PIB de 42 bilhões de reais, a maioria dos nos-
sos negócios continua alicerçada no Governo, assim como a 
geração de emprego e renda da capital. Nossa performance 
econômica, ancorada na administração pública, nos permite 
ter os melhores índices de qualidade de vida do país, com 77% 
da população alfabetizada, 21% com nível superior e a maior 
renda per capita nacional.Talvez, por isso, sejamos vistos como 
“Ilha da Fantasia”. Uma espécie de terra da fartura, que depen-
de menos das incertezas do processo produtivo e das instabili-
dades dos mercados.

DOBRAR PARTICIPAÇÃO NO PIB DO DF  Mas é preciso 
fazer justiça ao Distrito Federal. Nascido para ser a sede 
da administração pública federal, conseguiu, em apenas 46 
anos, fazer com que a iniciativa privada tivesse uma partici-
pação de 30% na formação da sua economia. Quero crer que, 
a continuar nesse ritmo, a atividade privada poderá dobrar 
sua participação no PIB do DF, nos próximos 10 anos. Alguns 
pontos ajudam a fundamentar esses prognósticos, entre eles, 
a tendência de encolhimento da máquina pública, associado 
ao franco desenvolvimento do Centro-Oeste, movido pelas 
necessidades de expansão da região e sua inevitável inserção 
no mercado global.

CONSTRUIR UMA NOVA MENTALIDADE Nosso futuro pro-
missor vai depender da política econômica adotada pelos go-
vernantes do Distrito Federal e do seu relacionamento com os 
estados limítrofes. Uma política que deve estar ancorada em 
regras claras, normas regulamentadas e fiscalização persisten-
te. Uma política que estimule a criação de novas empresas e 
amplie o mercado, garantindo o financiamento e os incentivos 
necessários aos investidores. E para atrair investimentos e dis-
seminar esta política desenvolvimentista, será necessário um 
trabalho de comunicação que mostre as vantagens competi-
tivas da capital e estimule a construção de uma nova mentali-
dade que instigue, atraia e motive a participação e os investi-
mentos. Porque nada alavanca mais os negócios do que uma 
propaganda bem planejada, criativa e pertinente.

REVELAR O LADO PRODUTIVO E HUMANO 
Para livrar Brasília do estigma de Ilha da Fantasia e desvincular 
a capital da imagem negativa que os brasileiros têm do Con-
gresso Nacional, do Governo e da política, é preciso mostrar a 
outra face da cidade. É preciso revelar o seu lado produtivo e 
humano, sua vida cultural e sua qualidade de vida. Para cons-
truir uma nova imagem de Brasília, nenhuma ferramenta será 
mais eficaz do que uma propaganda inventiva, capaz de tradu-
zir para o mundo as belezas, as qualidades e as vantagens que 
cidade oferece. Uma propaganda que instigue e atraia os olha-
res da nação para a sua capital, trazendo turistas, investidores 
ou curiosos.

ESFORÇO DE COMUNICAÇÃO Brasília precisa ser vista e re-
conhecida pela sua história, seu estilo, sua gente e, principal-
mente, como uma economia pronta para receber empreende-
dores e investidores que querem ampliar seus mercados e abrir 
novas frentes produtivas. Para capturar essa gente, será neces-
sário um esforço de comunicação não apenas do Governo, mas 
também das entidades do setor produtivo, FIBRA, FECOMER-
CIO, CDL e de todos os que desejam o bem de Brasília.
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