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Introdução: 

 

Neste trabalho, você encontrará o cenário de Brasília em dia atuais de 

2020, hoje uma cidade com 60 anos de criação que ao ser criada por Juscelino 

Kubitischek conhecido com JK.  

JK foi o 21º presidente do Brasil pelo período de 31 de janeiro de 1956 até 31 

de janeiro de 1961, mas como falar hoje de Brasília sem relembrar como 

começou. A construção de Brasília foi, sem dúvida, um dos fatos mais 

marcantes da história brasileira do século XX. A ideia de construir uma nova 

capital no centro geográfico do País estava prevista na Constituição de 1981, 

na Constituição de 1934 e naConstituição de 1946, mas foi adiada, sua 

construção, por todos os governos brasileiros desde 1891. 

Brasília foi inaugurada no do dia 21 de abril de 1960. Uma cidade criada 

para que no ano de 2000 tivesse 500 mil habitantes segundo estimativas do 

próprio JK, porém no ano de 2006 já apresentava uma população de 2,383,784 

com crescimento demográfico  de 2,8 % ao ano hoje em 2020 apresenta uma 

população de aproximadamente 3,000,000 milhões de habitantes. 

No ano de 2006 Brasília apresentou os seguintes números: 

População: 2,383,784 habitantes densidade de 410,9 h/km2 população 

urbana 94,8% (2004) acesso a água 91%, acesso a rede de esgoto 94,3% com 

um IDH de 0,844 (2,000), Governador: José Roberto Arruda (PFL). Senadores: 

3. Dep. federais: 8. Dep. estaduais: 24. Eleitores: 1.655.050 (1,3% do 

eleitorado brasileiro - 2006). No setor de saúde: Mortalidade infantil: 17,8 por 

mil nascimentos (2005). Médicos: 30,6 por 10 mil hab. (2005). Leitos hosp.: 2,0 

por mil hab. (2005). 



ECONOMIA – Participação no PIB nacional: 2,5% (2004). Composição 

do PIB: agropec.: 0,4%; ind.: 7,1%; serv.: 92,5% (2004). PIB per capita: R$ 

19.070 (2004). Export. (US$ 59,7 milhões): soja em grão (77,1%), ouro em 

barras e fios (16,4%). Import. (US$ 736,8 milhões): medicamentos (46%), 

instrumentos médicos (15%), bens de informática (9,9%), automação postal 

(7%) 2005. Então com estas informações citadas acima apresentaremos as 

possíveis variáveis para o cenário de Brasília no ano de 2020. 

Matriz morfologia para a elaboração de Cenários. 

 Variável Cenário 
 Referência Ideal Alvo Grupo 

Desenvolvimento Sócio Econômico e Infraestrutura. 
1,1 Petróleo  Principal fonte 

de energia, 
preço 
U$$:80,00 

Pré sal é o 
diferencial 
competitivo da 
indústria 
Paulista devido 
ao preço de 
U$$:80,00 

Não 
menciona o 
petróleo como 
fonte de 
preocupação. 

Ampliação no 
uso de fontes 
renováveis, 
como energia 
eólica e solar, 
devido ao alto 
custo de 
U$$:140  
petróleo. 

1,2 Crise 
Internacion
al de 2008. 

Grande 
Impacto na 
economia 
com 
crescimento 
na casa de 
4% ao a.a 
informalidade 
da economia. 

Grande impacto 
na economia 
com 
crescimento na 
casa de 45 a. – 
grande geração 
de empregos 
formais. 

Superação da 
crise com 
crescimento 
superior a 4% 
a.a nos 
últimos 10 
anos, voltado 
para a 
sustentabilida
de. 

Aumento nos 
incentivos 
fiscais locais 
e aumento no 
salário dos 
funcionários 
públicos, com 
superação na 
crise com 
índice 
superior a 5% 
a.a. 

1.3 Crise 
Política de 
Brasília 
2010. 

Grande 
Impacto na 
economia e 
incertezas 
quanto a 
intervenção 
federal. 

Novo 
governador 
eleito com 
grande apoio 
da sociedade e 
uma política 
voltada ao 
desenvolviment
o econômico. 

Superação da 
crise política 
sem 
intervenção 
federal no 
governo local, 
gerando um 
novo governo. 

Governador 
deposto e 
intervenção 
federal, com 
fim da 
corrupção. 

1.4  Estradas 
esburacada
s. 

Muitos 
kilômetros de 
buracos nas 
estradas de 
ligação de 
Brasília. 

Estradas sem 
buracos. 

Programa de 
recapeament
o e ampliação 
da malha 
viária. 

Privatização 
de parte das 
estradas. 



1.5 Sistema de 
Água e 
esgoto. 

Pessoas com 
acesso a 
água 91%, 
acesso a rede 
de esgoto 
94,3% 

100% da 
população 
atendida com 
água e esgoto. 

100% da 
população 
atendida com 
água e esgoto 
e ampliação 
de sistema de 
reciclagem e 
economia de 
água. 

Ampliação da 
assistência a 
população 
carente com 
água e 
esgoto. 

Incerteza Crítica 2 - Planejamento de Desenvolvimento Regional 
2.1 Expansão 

da 
Economia 

Aumento na 
Geração de 
emprego, 
gerando mais 
renda em 
Brasília 
alcançando 
as regiões do 
entorno 

Descentralizaçã
o da Economia 
da esfera 
pública a ser 
inserida nas 
pequenas 
indústria, no 
Agro turismo, 
no comércio 
varejista 

Parcerias 
entre o 
Governo e os 
empresários 
gerando 
políticas 
eficientes e 
incentivos 
fiscais a 
promover 
uma 
economia 
sustentável 

A economia 
da região 
Centro-Oeste 
Liderada por 
Brasília 
representa 
cerca de 20% 
do PIB 
nacional 

2.2 Pro DF  Programa de 
desenvolvime
nto e 
crescimento 
sócio 
econômico 
Sustentável 
do DF 

As pequenas 
indústrias estão 
conquistando 
os interesses 
dos 
governantes 
pela 
capacidade de 
absolvição da 
mão – de – 
obra e como 
uma parcela 
importante de 
força produtiva 
que crescerá 
fazendo com 
que o país  
tenha um 
desenvolviment
o acelerado e 
de forma 
integrada 

Oferecer 
incentivos 
econômicos,. 

O 
Desenvolvim
ento vai ser 
resultante da 
capacidade 
de solidificar 
os laços que 
unem os 
centros 
urbanos e 
suas áreas 
de influência 
imediata 

2.3 Construção 
civil 

Crescimento 
da construção 
civil 

O crescimento 
da construção 
civil resultante 
do crédito 
imobiliário e 
pela grande 
oferta de vaga 
de trabalho, 
pois no primeiro 

Aumento na 
contratação 
de 
empregados, 
resultando 
assim um 
aumento do 
poder de 
compra da 

Aumento de 
investimentos 
imobiliários 
nas cidades 
de Ceilândia, 
Samambaia, 
Gama, No 
centro de 
Brasília, 



trimestre de 
2010 foi 
registrado um 
aumento de 
14% 

população 
aquecimento 
da economia 
gerando um 
aumento do 
PIB 

criação de 
novos setores 
e o 
crescimento 
da cidade de 
águas claras 
reaquecem 
os 
empreendime
ntos 
imobiliários 
em Brasília 

2.4 Desenvolvi
mento de 
ferrovias 

Desenvolver 
ferrovias da 
ligação entre 
trechos 
Goiânia 
Brasília 

Geração de 
renda para 
trabalhadores 
com a criação 
de novos 
empregos e 
diminuição dos 
valores com 
referência ao 
transporte entre 
as cidades 

Transporte de 
Cargas e 
passageiros 
mais Baratos 
entre as 
cidades 
Brasília 
Goiânia 

A expansão 
de trechos 
ferroviários 
do ponto de 
saída de 
Brasília 
sendo um 
ponto 
estratégico 
para a 
distribuição 
de cargas. 

2.5 Sistema de 
Iluminação 

Investimento 
intensificado 
no setor 
energético  

Cobertura de 
70% das 
rodovias 90% 
das áreas rurais 
e 100% das 
cidades. 

Cobertura do 
sistema 
elétrico em 
torno de um 
percentual de 
90% na 
região 

Cobertura 
total nas 
rodovias e 
estradas 
principais que 
ligam Brasília 
a Goiânia e 
cidades do 
entorno onde 
seu reflexo é 
visto na 
totalidade de 
100% da 
iluminação na 
cidade e zona 
rural 

Incerteza Crítica 3 - Planejamento e Desenvolvimento Urbano 
3.1 Mortalidade 

Infantil. 

 

Mortalidade 
infantil: 17,8 
por mil 
nascimentos 
(2005). 

 

Índice de 0% na 
mortalidade 
infantil. 

Ampliar 
sistema de 
pré-natal para 
100% das 
mulheres 
grávidas. 

Ampliação no 
programa 
médico 
familiar para 
acompanhar 
a gestação. 

3.2 Médicos  Médicos: 30,6 
por 10 mil 
hab. (2005). 

10 médico por 
mil habitantes. 

Ampliar o 
numero de 
faculdades 
que oferecem 
o curso de 
medicina. 

Ampliar o 
sistema de 
saúde em 
casa com 
retorno ao 
médico da 



família. 
3.3 Número de 

leitos. 
Leitos 
hospitais: 2,0 
por mil hab. 
(2005). 

 

10 leitos por mil 
habitantes. 

Ampliar o 
numero de 
hospitais com 
leitos. 

Parceria 
entre governo 
e iniciativa 
privada para 
ampliar o 
numero de 
leitos. 

3.4 Moradia Maior parte 
da população 
de baixa 
renda não 
tem 
residência 
própria. 

Oferecer 
moradia própria 
para 100% da 
população. 

Ampliação do 
programa 
minha casa 
minha vida 
para 
população de 
baixa renda 
com maior 
subsidio. 

Governo 
reservar 
áreas para 
construção 
de casas 
populares 
com subsidio 
de 90% do 
valor. 

3.5 Metro Grande 
distancia 
entre pontos 
e não vai até 
todas as 
regiões. 

Ligação entre 
todas as 
regiões e 
interligação 
com ônibus. 

Aumento nas 
localidades 
de 
atendimento 
do metro e 
ampliação no 
numero de 
vagões. 

Maior numero 
de vagões 
percorrendo 
distancias 
menores com 
ligações. 

 

Brasília em 2020 se apresentará da seguinte forma: 

Cenário 

 

Ampliação no uso de fontes renováveis, como energia eólica e solar, 
devido ao alto custo de U$$:140  petróleo, será um diferencial para a cidade. 

Os governantes terão que priorizar políticas visualizando os incentivos fiscais 

locais e aumento no salário dos funcionários públicos, com superação na crise 

com índice superior a 5% a.a. Privatizatização de parte das estradas, 

ampliação da assistência a população carente com água e esgoto. 

Ampliação no programa médico familiar para acompanhar a gestação, 

Ampliar o sistema de saúde em casa com retorno ao médico da família,parceria 

entre governo e iniciativa privada para ampliar o numero de leitos. Governo 

reservar áreas para construção de casas populares com subsidio de 90% do 

valor. Aumento de investimentos imobiliários nas cidades de Ceilândia, 

Samambaia, Gama, No centro de Brasília, criação de novos setores e o 

crescimento da cidade de águas claras reaquecem os empreendimentos 

imobiliários em Brasília.  



A economia da região Centro-Oeste Liderada por Brasília representa 

cerca de 20% do PIB nacional O Desenvolvimento vai ser resultante da 

capacidade de solidificar os laços que unem os centros urbanos e suas áreas 

de influência imediata A expansão de trechos ferroviários do ponto de saída de 

Brasília sendo um ponto estratégico para a distribuição de cargas. Cobertura 

total nas rodovias e estradas principais que ligam Brasília a Goiânia e cidades 

do entorno onde seu reflexo é visto na totalidade de 100% da iluminação na 

cidade e zona rural. 

O sistema de transporte de forma integrada de forma eficiente e eficaz, 

com o preço justo, onde o metrô suas linhas serão expandidas e o número de 

vagões aumentados resultando assim o desafogamento do trânsito de Brasília. 

A integração entre os variados meios de transporte público é a solução 

para diminuir os transtornos de mobilidade que atualmente são Vivenciados 

pelos usuários do transporte urbano, seja no sistema público ou no particular. A 

implantação de corredores, terminais e o próprio sistema integrado. Qualidade 

do transporte público vai melhorar trânsito. 

 O petróleo atualmente é a principal fonte de energia não renovável e 

utilizada em todo mundo a um custo elevado a busca do pré- sal é um 

diferencial competitivo pois busca a fonte de energia em locais onde antes não 

se chegava conseguindo assim ampliar seu potencial energético, mas não 

destacando outras fontes de energia como solar eóica, elétrica, e pesquisa 

como fonte de combustíveis no Biodiesel e álcool. 

Crise Internacional de 2008 apresentou grande pacto nas economias 

mundiais e principalmente no Brasil, que é um país em desenvolvimento, 

porém foi superada por políticas econômicas sustentada com incentivos 

governamentais. 

Crise Política de 2010 em Brasília trouxe grande impacto na economia 

local, pois gerou muita incerteza se teria uma intervenção federal ou não. 

Houve uma nova eleição interna na câmara dos Deputados onde foi eleito um 

novo governador de maneira indireta, resolveu o problema momentaneamente, 

mas volta a reforçar a importância de impunição a corrupção, onde vem sendo 

superada de maneira lenta e árdua. 



Nos últimos anos a agricultura ocupa cerca de 12,5% do emprego, 

embora gere cerca de 5 a 6% do PIB. Depois do pico de 26% a indústria ocupa 

cerca de 23% do emprego,  enquanto que o PIB gerado de 30 para 50. Os 

serviços  já hoje gera cerca de 80% do PIB, empregando 54% do emprego. O 

peso do terciário tem vindo a aumentar contribuindo cada vez mais com o 

desenvolvimento. 

A preocupação com a Segurança Pública é uma constante uma vez que 

a região é motivo de atração para todos os brasileiros que vêem na capital 

federal uma oportunidade. O enorme crescimento da região que compreende o 

entorna de Brasília há muito é motivo de preocupação para os governantes. 

Criada em 1960 para ter no ano 2000 cerca de 500 mil moradores, Brasília 

extrapolou as expectativas e hoje, sozinha, possui mais de 2,5 milhões de 

pessoas. As cidades que compõem o entorno, a maioria no estado de Goiás e 

ainda três municípios de Minas: Buritis, Cabeceira Grande e Unaí, contribuem 

com mais uma boa parcela de habitantes que chegam a um total estimado em 

quase 5 milhões de pessoas. A confiança nas relações do cidadão com o 

Governo, bem como o estabelecimento do processo de “accountability” das 

ações governamentais, parte-se de um resumo diagnóstico dos principais 

índices criminais registrados pelos órgãos da segurança pública do DF nos 

anos de 20 anos, para a fixação de metas de redução de indicadores de 

criminalidade e violência.  

O processo de planejamento no contexto da saúde deve considerar que 

a decisão de um gestor sobre quais ações desenvolver é fruto da interação 

entre a percepção do Governo e os interesses da sociedade. Dessa interação – 

motivada pela busca de soluções para os problemas de uma população – 

resulta a implementação de um plano capaz de modificar o quadro atual, de 

modo a alcançar-se uma nova situação em que haja melhor qualidade de vida, 

maiores níveis de saúde e bem-estar e apoio ao desenvolvimento social desta 

mesma população. Nesse sentido, o planejamento das ações de saúde 

necessárias a uma comunidade − por intermédio do plano – concretiza a 

responsabilização dos gestores pela saúde da população. 



A política de educação integral focada nesse programa tem sido compreendida 

na necessidade de ampliar os espaços, os tempos, as oportunidades educativas e, 

sobretudo, compartilhar tarefas no ato de educar. Para tal, firmam-se parcerias com 

pessoas e/ ou instituições do entorno da escola, estimulando o cooperativismo e o 

compartilhamento de tarefas no processo de educar. As ações do PDE são fomentadas 

por transferências de verbas para a educação básica e, ainda, por uma assistência técnica 

do Ministério da Educação (MEC), por meio da adesão dos Estados, Municípios e 

Distrito Federal ao Plano de Metas Compromisso Todos pela Educação (BRASIL, 

2020). Isso é consubstanciado pelo acompanhamento e pelo monitoramento das ações e 

sub-ações do Plano de Ações Articuladas (PAR). 

O Programa Mais Educação (PME) Integra as ações do Plano de 

desenvolvimento da Educação (PDE) e é compreendido como uma estratégia do 

governo federal para induzir a ampliação da jornada escolar e a organização curricular, 

na perspectiva da educação integral, ensino para crianças e jovens de 4 a 27 anos, sendo 

compreendido ao ensino infantil ao superior com o programa universidade para todos 

enttadicando assim de maneira eficiente e eficaz o analfabetismo. 

 

Mapa e modelos sistêmicos  



O desenvolvimento sustentável pelo consumo de água que é um bem 

esgotável onde a busca da sustentabilidade levará ao uso de fontes 

renováveis, onde o crescimento econômico leva ao aumento do consumo de 

água residencial, conseqüentemente amplia o consumo de água e a reciclagem 

e o armazenamento de água por parte das indústrias. 

Conclusões e sugestões de ações para os próximos dez anos. 

Após o levantamento das informações colidas e analisadas pelo grupo, 

concluiu-se que no quesito que refere-se ao petróleo, que é e será uma fonte 

importante de fonte de energia e terá um custo elevado existem outras fontes 

possíveis para solucionar ou pelo menos amenizar esta situação, onde o grupo 

apresenta como sugestão investimentos na área de energia como etanol uma 

fonte renovável, energia solar e eólica. 

Com relação as incertezas de crises internacionais e políticas, nota-se 

que com uma política de incentivo ao consumo interno com redução de 

impostos e maior fiscalização e punição a políticos corruptos o pais consegue 

crescer tanto na parte econômica como na política, por tanto é importante 

punição a corrupção. 

As estradas que fazem ligação com Brasília atualmente estão com 

sérios problemas mas com investimento ou privatizações seriam resolvidos, o 

grupo sugere que iniciativas com parceria com a iniciativa privada funcione e 

traga grande crescimento para os próximos anos. 

Atualmente Brasília já apresenta bons índices de água e esgoto porem 

pode e deve atingir 100% da população, com uma política seria de saneamento 

e combate a novas invasões será possível. 

Um ponto importante que o grupo buscou é a questão da saúde em 

Brasília, a mortalidade infantil numera de leitos insuficientes e médicos 

insuficientes o grupo concluiu que com uma parceria entre iniciativa privada e 

governo com escolas, faculdades, criação de hospitais e leitos e retorno com 

programa de médico da família resolveria estes problemas. 



O sistema de transporte nas grandes cidades é um problema atual e 

com ampliação no numero de vagões no metro e diminuição dos trechos e 

sistema interligado entre ônibus e metro pode solucionar estas questões. 

A tão sonhada moradia própria, que a maior parte da população não tem 

pode ser resolvida com um sistema de prevenção de saúde para a família de 

baixa renda com sete oito ou mais filhos não continuem com esses números de 

crianças e o programa de governo minha casa minha vida com subsidio de 

90% do custo das casas. 

A perspectiva para os próximos dez anos será muito otimista por parte 

do grupo, pois se as ações citadas acima forem implementadas e 

principalmente a punição a corrupção de maneira exemplar, a cidade de 

Brasília irá corrigir seus principais problemas saúde, ampliação no numero de 

médicos, hospitais e programas de controle de natalidade e pré-natal, 

infraestrutura melhora nas estradas com privatizações e programa de 

assistência a água e esgoto e programas como pró DF, aproximação do eixo 

Brasília Goiânia redução de impostos e aumento de salários. 
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