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EMPREENDEDORISMO: Um Estudo Sobre as Perspectivas 
Empreendedoras na Cidade de Planaltina-DF 

 
1.RESUMO 

 

Este projeto de Conclusão do curso de Administração da Faculdade das Águas 
emendadas do DF (FAE) apresenta um estudo sobre perspectivas 
empreendedoras na cidade de Planaltina – DF. O conceito de 
empreendedorismo origina-se da tradução da palavra entrepreneursbip, 
popularizada pela importação do inglês e originada da palavra francesa 
entrepreuneur, que significa, aquele que assume riscos e começa algo novo. 
No Brasil algumas empresas tendem a ter dificuldades em relação à 
sobrevivência no mercado, em alguns casos, não chegam à fase de maturação 
e fecham as portas prematuramente. Para se empreender é necessário fazer 
um planejamento, e indicar as metas. Este artigo tem por objetivo, mostrar as 
características dos empreendedores locais, da região de Planaltina-DF, com 
intuito de demonstrar, as perspectivas para se implantar um empreendimento 
na região. 
 

Palavras-chave: Perspectivas Empreendedoras, Negócios, Atividade 
Econômica. 

 
 
 

2.INTRODUÇÃO 

O empreendedorismo é um fenômeno global, dada a sua intensidade num 

mercado em ascendência, contribuindo fortemente para as relações entre as 

pessoas, na formação profissional e com forte impacto nas economias locais e 

nacionais em todo o mundo. No Brasil, um dos países mais criativos do mundo 

essa prática se apresenta como solução ao desemprego e melhoria da 

qualidade de vida das pessoas. O País é considerado um grande celeiro de 

jovens empreendedores, principalmente no que diz respeito a novas 

tecnologias. 

A atividade empreendedora pode ser caracterizada como uma arte de criar 

novos negócios, de liderar projetos, e no campo acadêmico, os estudos 

aprofundam-se no sentido de referendar, que o alcance do sucesso no 



                                                        

 

 

mercado, antecede uma etapa fundamental que é marcada pelo espírito 

empreendedor. 

Nesta pesquisa, enfatizou-se o caso peculiar da cidade mais antiga do Distrito 

Federal, a cidade de Planaltina, que possui uma história diferenciada na região 

norte e nordeste com características que a distinguem das outras regiões do 

Distrito Federal. Em Planaltina, é notável o crescimento de atividades 

empreendedoras, com a maior parte da renda voltada para o comércio, e 

prospecção de novas tecnologias, evidenciando destaques pela quantidade de 

novos empreendimentos nestas áreas e consolidando, algumas marcas já 

existentes no mercado local, aquecendo a economia e despertando cada vez 

mais interesses por novos empreendimentos em áreas diversas. 

A cidade de Planaltina, antes vista, como uma cidade dormitório com 

características sociais e econômicas rurais, ressurge nesta última década, 

atendendo demandas por serviços e produtos oriundos de novos e promissores 

empreendimentos, ofertando qualidade e melhoria da condição de vida da 

população.  

 

3.OBJETIVOS 

Geral 

Estudar e analisar o perfil da cidade de Planaltina – DF, oportunizando dados 

socioeconômicos para subsidiar a implementação da atividade empreendedora 

na região. 

 

Específicos 

Revisar a literatura sobre o tema; 

Proceder Levantamento de dados sobre a atividade econômica em Planaltina – 

DF. 

Analisar historicamente a evolução da atividade empresarial em Planaltina – 

DF. 

Analisar as forças do mercado local por meio de matriz swot; 

Apresentar indicativos de áreas para prospecção de novos negócios na região 

 

 

 



                                                        

 

 

4.METODOLOGIA 

A pesquisa apresentou como base metodológica, um estudo bibliográfico e 

descritivo, subsidiado por estudo de caso a partir da pesquisa de campo, cujo 

instrumento escolhido foi a aplicação de um questionário, pois, de acordo com 

Gil (2002, p.89), “o estudo de campo aprofunda a realidade por meio da 

possibilidade de entrevista com informantes e assim, captar as explicações e 

interpretações sobre determinada realidade”. O questionário foi aplicado então, 

a 50 voluntários, com o intuito de avaliar as perspectivas empreendedoras na 

região de Planaltina-DF.   

 

5. DESENVOLVIMENTO 

 

5.1 - O Referencial Teórico  

O empreendedorismo tem sua origem na reflexão de pensadores econômicos 

do século XVIII e XIX, conhecidos defensores do laissaz-faire ou liberalismo 

econômico. Tais pensadores no campo econômico, defendiam que a ação da 

economia era refletida pelas forças livres do mercado e da concorrência. Neste 

sentido, o empreendedorismo se assemelha a um engenho que direciona a 

inovação e promove o desenvolvimento econômico (REYNOLDS, 1992; 

SCHUMPETER, 1947). Contudo, outras ciências sociais têm contribuído para a 

compreensão do empreendedorismo: a sociologia, a psicologia, a antropologia 

e, como já citado, a história econômica. Bernardi (2007, p.187) define que um 

empreendimento ou novo projeto surge de varias formas: da observação, da 

percepção e análise de atividades, necessidades, tendências e 

desenvolvimentos, na cultura, na sociedade, nos hábitos sociais e de consumo, 

ou mesmo, como desenvolvimento natural de um negócio existente. A 

concepção de um empreendimento ou projeto, por vezes, nasce de habilidades 

pessoais, gosto por determinada atividade e até mesmo, por pessoas que não 

tiveram experiência com o ramo, inovando ou criando novas formas de 

negócio. 

O perfil do empreendedor não se restringe somente ao conjunto de fatores de 

comportamento e de atitudes que formam o perfil adequado, mas também à 

necessidade de conhecimento de habilidades gerenciais específicas como 

finanças, marketing, produção e planejamento. Silva (1995) observa que:  



                                                        

 

 

 

A configuração do perfil do empreendedor não se restringe às 
habilidades e competências técnicas gerenciais típicas de uma 
organização, mas há de estar também em consonância com a 
capacidade de uma adaptação proativa às ambiências que lhe são 
relevantes, requerendo o desenvolvimento de habilidades 
específicas. 

 

Na visão Chiavenato (2007) para ser bem-sucedido o empreendedor não deve 

apenas saber criar seu próprio empreendimento. Deve também saber gerir seu 

negócio, para mantê-lo e sustentá-lo em um ciclo de vida. 

 

6. RESULTADOS: A Implantação e o Desenvolvimento da Pesquisa Sobre 
Perspectivas Empreendedoras na Cidade de Planaltina –DF 
 
A pesquisa se intensificou em sua implantação, no laboratório de gestão da 

Faculdade das Águas Emendadas (FAE), a partir da apropriação dos dados 

socioeconômicos da região, onde foi possível, construir uma base de 

conhecimento que forneceu subsídios aos relatórios analíticos sobre 

perspectivas empreendedoras na região. Neste sentido, demonstramos na 

sequencia os quadros analíticos obtidos em fontes oficiais da Secretaria de 

Planejamento do DF (SEPLAN/CODEPLAN). 

De acordo com o Quadro 01, abaixo, a população de Planaltina é homogênea, sem 

grandes discrepâncias. Entre os sexos masculino e feminino a diferença é equilibrada, 

em torno de 12%. No que se refere à faixa etária, no Quadro 02, infere-se que a 

população economicamente ativa é de 142.085 habitantes, visto que por faixa etária, 

temos uma população preponderantemente jovem, apta para o mercado de trabalho. 

Portanto, potenciais empreendedores.  

 

Quadro 1 - População Urbana Residente por Sexo  

Masculino Feminino TOTAL 

Número Percentual Número Percentual Número Percentual 

83.357 44% 107.741 56% 191.098 100% 
Fonte: SEPLAN/CODEPLAN – Pesquisa Distrital por Amostra de Domicílios - PDAD 2012 

 

 

 

 

 



                                                        

 

 

Quadro 2 - População Urbana Residente por Faixa Etária  

Faixa Etária População Percentual 

Até 01 ano 6.158 3,22% 

02 a 04 anos 10.971 5,74% 

05 a 06 anos 9.329 4,88% 

07 a 09 anos 12.284 6,43% 

10 a 14 anos 19.934 10,43% 

15 a 18 anos 16.469 8,62% 

19 a 24 anos 22.392 11,72% 

25 a 29 anos 21.129 11,06% 

30 a 34 anos 24.135 12,63% 

35 a 49 anos 28.186 14,75% 

50 a 59 anos 9.840 5,15% 

60 anos ou mais 10.271 5,37% 

TOTAL 191.098 100,00% 
Fonte: SEPLAN/CODEPLAN – Pesquisa Distrital por Amostra de Domicílios - PDAD 2012 

 

Comparando Planaltina com outras regiões administrativas, quanto à 

escolarização, observou-se uma defasagem na formação. Tal fato gera uma 

grande diferença na renda per capta da cidade. Apesar de uma rede pública de 

ensino considerável, o Quadro 3, nos esclarece que há muito tem a se fazer 

na área educacional. O aumento da taxa de escolarização é um dos principais 

desafios da cidade.  

 

Quadro 3 - População Urbana Residente por Grau de Instrução 

Grau de Instrução População Percentual 

Analfabeto 8.519 4% 

Sabe Ler e Escrever 6.089 3% 

Alfabetização de Adultos 1.898 1% 

Pré-escolar 8.714 5% 

1º Grau Incompleto 58.930 31% 

1º Grau Completo 30.844 16% 

2º Grau Incompleto 17.057 9% 

2º Grau Completo 35.858 19% 

Superior Incompleto 2.589 1% 

Superior Completo 2.406 1% 

Mestrado 74 0,038% 

Doutorado 62 0,032% 

Menor de 7 anos fora da Escola 18.058 10% 

TOTAL 191.098 100% 
Fonte: SEPLAN/CODEPLAN – Pesquisa Distrital por Amostra de Domicílios - PDAD 2012 



                                                        

 

 

 

Quadro 4 - População Urbana Residente, com 10 Anos e mais de Idade 

por Atividade Principal Remunerada, segundo os Setores  

Setor de Atividade População Percentual 

Agropecuária 5.046 4% 

Construção Civil 4.263 4% 

Indústria 3.418 3% 

Comércio 23.803 20% 

Administração Pública Federal 4.269 4% 

Administração Pública GDF 9.132 8% 

Transporte 2.909 2% 

Comunicação 3.523 3% 

Educação 8.883 8% 

Saúde 4889 4% 

Serviços Domésticos 10.224 9% 

Serviços em Geral 7.348 6% 

Outras Atividades 3.217 3% 

Desempregado 17.601 15% 

Não souberam/Não responderam 8.426 7% 

Total Geral 116.951 100% 
Fonte: SEPLAN/CODEPLAN – Pesquisa Distrital por Amostra de Domicílios - PDAD 2012 

 

No quadro 4, acima, observa-se uma distribuição de trabalhadores por 

setores, onde é possível verificar que a maior parcela da população está 

ocupando os postos do setor de comércio e serviços. A atividade industrial 

ainda é incipiente, porém, com sinais de expansão. Tal fato, mostra também, 

que há grande dificuldade da população em ingressar no mercado de trabalho, 

sendo, que ainda existe uma parcela considerável de desempregados na 

região. Pode-se inferir, neste quesito, que os segmentos de atividade 

econômica carecem de mão-de-obra especializada.  

No que se refere à agropecuária, Planaltina é conhecida pela expressiva 

produção de café, soja, milho, feijão, frutíferas e hortaliças, além dos rebanhos 

de aves, suínos e bovinos. A agricultura da cidade abastece grande parte do 

DF, e ainda, exporta para outros estados e países. Alguns indicadores 

socioeconômicos importantes estão representados logo abaixo: 

IDH = 0,764 médio  

PIB = R$ 6.237.511 mil  

PIB per capita de R$ 2.508,00  



                                                        

 

 

O setor primário, é um dos fortes setores de Planaltina. No meio rural, 

entretanto, predominam densidades demográficas muito baixas. 

A agricultura comercial, por sua vez, vem ganhando destaque nos últimos 

anos. As produções de feijão, milho, soja, trigo, café, hortaliças e frutíferas, 

além dos rebanhos bovino, suíno e aves movimentam a riqueza local.  

 

Quadro 5 - Área e Produção de Grandes Culturas  

Grandes Culturas 
Ano/Safra 

2013 (2012/2013) 
Área (ha) Produção (t) 

Feijão 6.910,00 18.121,15 
Milho 21.892,10 140.619,50 
Soja 36.966,00 115.557,69 
Trigo 360 1.980,00 
Café 598,5 1.099,23 
Produção 591,5 1.099,23 
Outras 11.517,80 43.368,43 
Total 78.835,90 321.845,23 

Fonte: Secretaria de Estado de Planejamento, Coordenação e Parcerias do Distrito Federal – Anuário Estatístico 
do Distrito Federal 2012 

 

7.CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A consolidação das informações no laboratório de Gestão da FAE, permitiu 

estruturar um relatório geral intitulado perspectivas empreendedoras na Cidade 

de Planaltina que passou a ser referência aos empresários locais, atendendo 

demandas do campo rural e industrial. As entrevistas propiciaram o 

entendimento de que o espírito empreendedor pulsa forte na cidade. Tal fato 

vem se confirmando por meio do esforço da parceria entre a Faculdade e a 

Comunidade. O surgimento de novos projetos tem permitido abrir um espaço 

criativo aos planaltinenses valorizando a autoestima da cidade. Alguns desses 

novos projetos estão registrados nos setores de moda, design, gastronomia, 

mini festivais de música e esporte. O número de empresas criadas em 

Planaltina sobe a cada ano. O comércio atende às necessidades de aquisição 

da população, que compra até 98% do que consome na própria região 

administrativa.  

A cidade apresenta crescimento cada vez mais forte, com a implantação de 

redes comerciais que se estabelecem por meio do aumento nas concessões de 

alvarás, algo em torno de 5,8 mil alvarás de funcionamento desde o início de 



                                                        

 

 

2015, o que representa 8 mil empresas, com destaque para o comércio de rua, 

oficinas, feiras e grandes redes varejistas. A cidade tem potencial para abrigar 

diversas áreas do comercio, sendo apontada ainda, como o local mais indicado 

para abrigar a nova cidade aeroportuária do DF. As autoridades públicas, 

especialistas e técnicos apontam a região administrativa como ideal para 

abrigar o espaço, que pode tornar-se o mais importante polo logístico do 

Centro-Oeste. A construção do Aeroporto de Cargas na região vai permitir 

exportações de componentes de alto valor agregado, como medicamentos, 

peças automotivas e aeroespaciais, componentes eletroeletrônicos, dentre 

outros, incentivando assim o crescimento da economia local e entorno da 

cidade.  
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