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Apresentação 
 
A Diretoria de Planejamento Urbano entende ser de extrema importância para o 
planejamento e a gestão territorial que técnicos e decisores da SEDHAB entendam como a 
legislação urbanística e os investimentos públicos em infraestrutura e equipamentos atuam 
sobre a dinâmica imobiliária, bem como esta pode afetar os regulamentos urbanos. 
 
As normas urbanísticas e as decisões sobre investimentos na infraestrutura urbana podem 
gerar elevação ou redução do valor dos imóveis por elas afetadas . Quando positiva, a 
valorização é incorporada às propriedades geralmente de forma gratuita e desigual. As 
diferenciações intra-urbanas são capturadas nas variações de preços dos imóveis, de acordo 
com os gradientes de valores em cada uma das cidades ou setores das cidades. 
 
Sabe-se que as mais valias são precariamente compensadas pela política fiscal, por meio do 
imposto de renda, ITBI ou IPTU, principalmente quando se compara o mercado imobiliário 
brasileiro a outros setores da economia e/ou mercado imobiliário de países avançados.  
  
O Estatuto da Cidade trouxe uma série de instrumentos de política urbana que, indicados 
e/ou regulamentados nos planos diretores, atuam na gestão da valorização imobiliária. São 
instrumentos que ampliam o acesso à terra urbanizada e atuam sobre a especulação 
imobiliária e na recuperação das mais valias para a coletividade. 
 
O Distrito Federal, nas cidades que possuem Plano Diretor aprovado, vem aplicando os 
instrumentos da outorga do direito de construir e de alteração de uso, para recuperação das 
mais valias provenientes do aumento de potencial construtivo ou de alteração nos usos 
permitidos, nas áreas definidas nos planos diretores. Nas demais cidades não existe ainda 
regulamentação para aplicação dos instrumentos previstos no PDOT/2009.  
 
Com novos instrumentos complementares ao PDOT em elaboração, como a LUOS e o 
PPCUB, novas áreas sofrerão aumento de potencial e outras poderão ser demarcadas para 
aplicação de alguns desses instrumentos, exigindo, de qualquer forma, futura 
regulamentação.  
 
A Gerência de Monitoramento-GEMOT/DIPLU, por meio de seu Núcleo da Dinâmica 
Imobilária, elaborou um boletim informativo sobre o mercado imobiliário do DF, que 
fornece a média de preços dos imóveis em alguns de seus submercados, com o intuito de 
subsidiar o corpo técnico e decisório da SEDHAB nas regulamentações sobre o uso do 
solo, na aplicação dos instrumentos de política urbana, na alocação de novos investimentos 
públicos e na priorização das áreas  a receberem as melhorias urbanas.  
 
O Boletim Imobiliário é uma primeira aproximação do que pretendemos, que é a montagem 
de um Observatório Imobiliário na SEDHAB, por meio da contratação de uma pesquisa 
piloto e da montagem de um banco de dados imobiliários do DF. O Observatório permitirá, 
em futuro próximo, analisar e prever os resultados das nossas ações sobre as cidades. 
 
 
 



3
 

 BOLETIM  DO OBSERVATÓRIO IMOBILIÁRIO DO DF  
Edição Experimental - Dezembro 2011 

1 Introdução 
 
O Boletim do Observatório Imobiliário do DF tem como objetivo acompanhar a situação do 
mercado imobiliário no DF sintetizando informações das duas publicações mensais 
atualmente disponíveis para o DF: índice FIPEZAP e Boletim da Conjuntura 
Imobiliária/SECOVI-DF. Com base nas informações publicadas, em notícias veiculadas 
pela imprensa e em observações empíricas procura-se traçar um quadro geral e realizar 
análises preliminares do mercado imobiliário relacionando-as, sempre que possível, com as 
ações de política urbana no DF.   
 
Neste Boletim apresenta-se o que são o Índice FIPEZAP de Preços de Imóveis Anunciados 
e o Boletim da Conjuntura Imobiliária publicado pelo SECOVI-DF. Em seguida mostra-se 
uma síntese da situação do mercado imobiliário no DF no mês de Dezembro de 2011 
segundo o índice FIPEZAP e uma síntese da situação do mercado imobiliário no DF no 
mês de Novembro de 2011 segundo o Boletim da Conjuntura Imobiliária/SECOVI-DF. 
Estas são as publicações divulgadas em Janeiro de 2012 destes documentos.  
 
2 O que é o índice FIPEZAP  
 
O Índice FIPEZAP de Preços de Imóveis Anunciados é publicado mensalmente pela 
Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas  FIPE, entidade privada com sede em São 
Paulo e ligada ao Departamento de Economia da Faculdade de Economia, Administração e 
Contabilidade da Universidade de São Paulo (FEA-USP). O índice é calculado com base nos 
anúncios publicados na página da internet do ZAP Imóveis, um portal de classificados 
imobiliários na internet. É um indicador com abrangência nacional que acompanha os 
preços de venda e locação de imóveis em sete capitais brasileiras: Belo Horizonte, 
Fortaleza, Recife, Rio de Janeiro, Salvador, São Paulo e o Distrito Federal.  
 
O Índice FIPEZAP começou a ser publicado em fevereiro de 2011, mas suas séries históricas 
abrangem, em algumas cidades, pesquisas de preços dos imóveis desde dezembro de 2007, data 
a partir da qual os anúncios começaram a ser publicados no site do ZAP Imóveis. Para o DF, 
entretanto, só há dados disponíveis a partir de setembro de 2010.  
 
De acordo com a metodologia disponível na página da internet da FIPE adotou-se como 
fonte de informação preferível os anúncios de imóveis por considerá-la mais confiável do 
que as outras duas opções de pesquisa inicialmente cogitadas: 1) registros cartoriais de 
transações imobiliárias e 2) dados das instituições financeiras, responsáveis pelo 
financiamento imobiliário. No primeiro caso, a limitação foi a dificuldade de acesso ao 
banco de dados dos registros dos cartórios de imóveis e o fato de que muitas das escrituras 
não refletirem de forma fidedigna os valores transacionados. No segundo caso, a limitação 
foi a de que base somente abrange imóveis financiados. Além disso, há um longo tempo 
decorrido entre a assinatura do contrato e a disponibilização da informação em banco de 
dados. Quanto à utilização de anúncios de imóveis como fonte de informação, a 
metodologia da FIPE reconhece que 
pr
longo prazo a evolução dos dois preços (anunciado e efetivamente transacionado) têm 
tendências semelhantes, sendo esta a razão da escolha desta fonte e 
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para compor o Índice FIPEZAP. A pesquisa para compor o Índice se restringe a 
imóveis usados e não abrange lançamentos imobiliários que, em geral, não anunciam 
preços por internet, mas somente sob consulta. 
 
3 Situação do Mercado Imobiliário segundo o índice FIPEZAP em Dezembro de 2011 
 
3.1 Situação Geral nas sete regiões pesquisadas 
 
A publicação do Índice FIPEZAP de Preços de Imóveis Anunciados que ocorreu em 04 de 
janeiro de 2012 refere-se ao mês de Dezembro de 2011. A variação do Índice FIPEZAP 
Composto, que abrange o conjunto das sete regiões pesquisadas, em Dezembro/2011 foi de 
1,1%. Comparado com os índices de novembro/2011 (1,4%) e outubro/2011 (1,6%), 
manteve-se a tendência de desaceleração observada desde abril/2011. Contudo, no 
acumulado no ano de 2011 o preço médio dos imóveis anunciados nas sete regiões 
pesquisadas aumentou 26%, atingindo 34,9% no Rio de Janeiro e 30,7% em Recife (ver 
Tabela 1) 
 
 

 
Fonte : Índice Fipezap de Preços de Imóveis Anunciados publicado em Janeiro/2012 
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3.2 Situação Geral no Distrito Federal  
 
O Distrito Federal foi a única das regiões pesquisadas que apresentou variação negativa no 
índice de Dezembro/2011, com  queda discreta de 0,2%. Também foi a primeira vez que 
o Índice FIPEZAP apresentou variação negativa no DF desde o início da série em 
setembro/2010. Em compensação o preço médio anunciado do m² no DF manteve-se como 
o mais alto das sete regiões pesquisadas com o valor de R$ 7919,00. Na variação 
acumulada no ano de 2011 o incremento foi de 14%, índice inferior ao de cinco das 
regiões pesquisadas, superando só o de Salvador, cujo aumento foi de 6,8% (ver Gráficos 1 
e 11) 
 
 
 

 
 
Fonte : Índice Fipezap de Preços de Imóveis Anunciados publicado em Janeiro/2012 
 
 
No DF o Índice FIPEZAP de Preços de Imóveis Anunciados aponta que os imóveis com 4 
ou mais dormitórios têm o mais alto valor anunciado do m² (R$ 9012,00), contrariando 
a tendência observada nas outras cidades, com exceção do Rio de Janeiro,  nas quais o 
maior valor anunciado do m² é dos imóveis com menor número de dormitórios (ver 
destaques na Tabela 1 a seguir ). 
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Fonte : Índice Fipezap de Preços de Imóveis Anunciados publicado em Janeiro/2012 
 
Foi observado queda nos preços anunciado do m² nos imóveis com 3 dormitórios (-
0,8%) e 1 dormitório (-0,7%). Os preços anunciados do m² no DF nestes dois tipos de 
imóveis e nos demais também se mantiveram em patamares bem mais elevados do que os 
levantados nas demais regiões pesquisadas, com exceção do Rio de Janeiro, que nos casos 
de imóveis com 1 e de 4 ou mais dormitórios apresenta valores superiores aos do DF. Uma 
discrepância neste padrão é o dos imóveis com 2 dormitórios, no qual o preço anunciado 
do m² no DF (R$ 7283,00) é, inclusive, bem superior ao verificado no Rio de Janeiro (ver 
destaques na Tabela 1 a seguir ). 
 

 
Fonte : Índice Fipezap de Preços de Imóveis Anunciados publicado em Janeiro/2012 
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3.3 Situação por Localidades pesquisadas no DF 
 
A Tabela 2 a seguir apresenta o preço médio do metro quadrado de apartamentos e casas 
anunciadas em dezembro de 2011 na página na internet do Zap Imóveis 
(http://www.zap.com.br/imoveis/fipe-zap/). Foi elaborado com base nas informações e 
estatísticas coletadas na página na internet do Zap Imóveis em cada uma das localidades ou 
zonas de ponderação pesquisadas pelo Índice Fipezap no Distrito Federal. Além do preço 
médio do metro quadrado, a tabela apresenta a variação no mês de referência para cada tipo 
de imóvel (casa ou apartamento) e o número de amostras coletas em cada localidade por 
tipo de imóvel.  
 
Há algumas situações apresentadas na Tabela 2 que merecem destaque. O primeiro caso a 
comentar é o do valor médio/m² de casa para Asa Norte (R$ 9081,00) que teve valorização 
de 56,6% em relação ao preço para outubro de 2011 (R$ 5843,00) e apresenta discrepância 
com o valor médio/m² para casa com 3 dormitórios apurado pelo Boletim da Conjuntura 
Imobiliária/SECOVI-DF publicado em Dezembro de 2011  Tabela IV (R$ 5881,00). A 
explicação é o alto valor médio/m² (R$ 10.949,00) de casa com 1 dormitório que elevou o 
valor médio/m² para todos os tipos de casa. O número pequeno de amostras (6 anúncios 
somente, sendo 3 relativos a casa com 1 dormitório) fez com que descartássemos este dado 
para representação no mapa, embora o tenhamos mantido na tabela. Situações semelhantes 
com valores discrepantes ou apresentando elevada variação em relação ao mês anterior 
também explicam-se pelo número pequeno de amostras, como os casos do valor médio/m² 
de casas em Taguatinga Centro, Riacho Fundo e Asa Sul e apartamentos em Taguatinga 
Centro e Gama Setor Leste. Estas e outras localidades com número pequeno de amostras, 
embora constem da tabela 2, não foram representadas nos Mapas ilustrativos do índice 
FIPEZAP no DF por localidade  Dezembro 2011. 
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Tabela 2  Indice Fipezap de Preços de Imóveis Anunciados/Venda - Dezembro 2011 
 

Preço Médio m²  - todos os tipos

Aptº Casa Aptº Casa Aptº Casa

% %

Águas Claras - Areal R$ 4.202,00 R$ 1.439,00 1,1 0 11 2

Águas Claras -Arniqueiras R$ 4.480,00 R$ 2.291,00 0 4,5 1 7

Águas Claras Norte R$ 4.777,00 R$ 6.200,00 -0,6 0 294 1

Águas Claras Sul R$ 4.744,00 * 0,3 0 240 *

Área Octogonal R$ 7.682,00 * 0,3 * 9 *

Asa Norte R$ 7.962,00 R$ 9.081,00 10,6 4,1 165 6

Asa Sul R$ 8.703,00 R$ 5.781,00 -0,1 -22,2 87 3

Ceilândia Centro R$ 2.935,00 * 0 * 2 *

Ceilândia Norte R$ 3.297,00 * 5,7 * 3 *

Ceilândia Sul R$ 3.971,00 R$ 1.588,00 0 -6,8 1 5

Cruzeiro Novo R$ 5.580,00 * 0,4 * 14 *

Cruzeiro Velho R$ 6.918,00 R$ 4.189,00 4,3 1,7 2 4

Gama Setor Central R$ 3.537,00 * 0 -6,8 1 *

Gama Setor Industrial R$ 3.451,00 * 0 * 3 *

Gama Setor Leste R$ 4.077,00 * 21,5 * 2 *

Gama Setor Oeste * R$ 1.855,00 * 0 * 1

Gama Setor Sul R$ 3.321,00 R$ 2.200,00 0 0 1 1

Granja do Torto * R$ 2.800,00 * -6,7 * 1

Guara I * * * * * *

Guara II * * * * * *

Itapõa * * * * * *

Jardim Botânico R$ 3.127,00 * 0,9 * 15

Lago Norte R$ 7.693,00 R$ 4.376,00 -2,1 -2,5 61 112

Lago Sul R$ 8.681,00 R$ 3.542,00 0 -3,8 2 188

Nucleo Bandeirante * * * * * *

Planaltina Setor Residencial Leste R$ 1.280,00 * 0,3 * 6

Recanto das Emas * R$ 1.054,00 * -27,2 * 1

Riacho Fundo R$ 4.064,00 R$ 1.865,00 0,8 -20,4 5 2

Santa Maria * * * * * *

Samambaia Norte R$ 3.428,00 R$ 1.990,00 -0,8 -13,8 22 3

São Sebastião Setor Tradicional * R$ 1.200,00 * 0 * 1

Setor Park Sul -SMAS R$ 8.577,00 * 2 * 10 *

Setor Sudoeste R$ 8.833,00 * 1,5 * 100 *

Sobradinho R$ 4.132,00 R$ 2.605,00 0 1,5 23 23

Sobradinho -Grande Colorado R$ 2.276,00 R$ 2.001,00 -2,3 -1,7 12 57

Sobradinho - Região dos Lagos R$ 2.419,00 R$ 2.135,00 0 0,7 2 29

Taguatinga Centro R$ 4.182,00 R$ 3.250,00 22,1 75,5 6 1

Taguatinga Norte R$ 3.205,00 R$ 2.850,00 -0,9 6,4 24 27

Taguatinga Sul R$ 4.490,00 R$ 3.170,00 6,8 10,4 17 13

Vicente Pires(casa) R$ 2.700,00 R$ 1.809,00 0 1,3 3 34

Legenda

* - Indica que não houve amostras no mês de referência

INDICE FIPEZAP DE PREÇOS DE IMÓVEIS ANUNCIADOS/VENDA  - DEZEMBRO 2011

Localidade Variação no Mês Amostras 

 
 
Fonte: elaboração por Sérgio Jatobá com base em informações e estatísticas do Índice Fipezap/Dezembro 
2011 
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3.4 Mapas ilustrativos do índice FIPEZAP no DF por localidade  Dezembro 2011 
 
A partir da tabela 2 foram construídos dois mapa do DF, um com a indicação em gráfico do 
preço médio do metro quadrado de apartamentos nas localidades com número significativo 
de amostra e outro com a indicação em gráfico do preço médio do metro quadrado de casas.  
Os gráficos representados nos mapas referem-se às localidades com maior número de 
amostras, portanto com maior representatividade.  
 

 
 
Fonte : elaboração por Sérgio Jatobá e Camila Pires com base em informações e estatísticas do Índice 
Fipezap/Dezembro 2011 
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Fonte : elaboração por Sérgio Jatobá e Camila Pires com base em informações e estatísticas do Índice 
Fipezap/Dezembro 2011 

 
4 O que é o Boletim da Conjuntura Imobiliária/SECOVI-DF 
 
O Boletim da Conjuntura Imobiliária/SECOVI-DF é publicado pelo Sindicato da Habitação 
do Distrito Federal (SECOVI-DF), que reúne empresas de compra e venda de imóveis, 
imobiliárias, administradoras de imóveis e incorporadoras que atuam no Distrito Federal. É 
elaborado pela Econsult  Consultoria Econômica, empresas vinculada ao Departamento de 
Economia da Universidade de Brasília. Tem periodicidade mensal e pesquisa imóveis 
residenciais e comerciais para comercialização e locação ofertados por imobiliárias do DF. 
A pesquisa não abrange lançamentos imobiliários, apenas imóveis antigos e seminovos.  
 
A primeira parte do Boletim apresenta informações macroeconômicas do país com dados 
da atividade econômica, da atividade industrial e da construção civil (Brasil e DF), dos 
índices de preços e do sistema financeiro nacional, além de uma análise de benchmarking, 
com algumas alternativas de investimento. Na segunda parte são apresentadas tabelas com  
o resultado da pesquisa de preços anunciados de imóveis ofertados pelas imobiliárias do DF 
durante o mês de referência. Constam dados do volume de ofertas, preços por metro 
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quadrado bem como valores medianos dos imóveis contemplados por tipo e região. A parte 
final do boletim apresenta análises de séries históricas e comparações temporais. 
 
O Boletim também apresenta o índice de rentabilidade imobiliária, que mede o 
rendimento obtido por meio da locação de imóveis em diferentes regiões do Distrito 
Federal e é calculado pela fórmula a seguir:  
 
 

  
 
 
5 Situação do mercado imobiliário no DF segundo o Boletim da Conjuntura 
Imobiliária/SECOVI-DF -  
 
O Boletim da Conjuntura Imobiliária/SECOVI-DF publicado em Dezembro de 2011 
apresenta o levantamento de 20.536 imóveis do DF ofertados pelas imobiliárias que 
atuam no DF no mês de novembro de 2011. Desta amostra, 64,4% representaram 
apartamentos de um a quatro dormitórios, sendo 23,1% de apartamentos de três 
dormitórios. Os imóveis comerciais representaram apenas 6% do total de ofertas. A tabela 
I a seguir, constante do Boletim SECOVI-DF /Dezembro de 2011, apresenta a oferta de 
imóveis residenciais para venda discriminada por tipo com os preços absolutos mínimo, 
mediano e máximo anunciados. A tabela II apresenta os preços absolutos medianos de 
imóveis residenciais para venda discriminados por localidade pesquisada e tipo. Já a tabela 
III apresenta os preços medianos por metro quadrado de imóveis residenciais para venda 
discriminados por localidade pesquisada e tipo.  
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A análise dos dados levantados apresentada no Boletim SECOVI-DF /Dezembro de 2011 
conclui que Brasília (Asas Sul e Norte, Sudoeste, Lagos Norte e Sul) tem os mais altos 
preços absolutos em todos os tipos de imóvel residencial. A tabela IV sintetiza as 
informações de preços medianos absolutos e por metro quadrado em Brasília, discriminadas 
por localidade pesquisada e tipo. Na tabela se destacam os preços absolutos de 
apartamentos de 4 dormitórios das Asas Sul e Norte e Sudoeste. Quitinetes apresentam 
valores semelhantes nestas três localidades e o Sudoeste apresenta o mais alto valor por 
metro quadrado (R$ 10.000,00) para apartamento de 4 dormitórios. Cruzeiro e Guará 
também apresentam valores mais altos por metro quadrado para todos os tipos de imóveis. 
O Cruzeiro se destaca em relação ao preço mediano de casas de 3 e 4 ou mais dormitórios. 
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A análise das séries históricas dos seis meses anteriores ao mês de referência da pesquisa 
para imóveis residências anunciados para venda mostra as seguintes situações nas três 
localidades que concentram o maior número de amostras (Brasília, Águas Claras e Guará):  
 

 O preço das quitinetes mostrou-se praticamente estável em Águas Claras e Brasília 
enquanto que no Guará apresentou ligeira elevação, rompendo tendência de queda 
apresentada nos últimos meses.  

 
 No preço dos apartamentos de 2 e 3 dormitórios, observou-se tendência de 

estabilidade no Guará e em Brasília e a manutenção da tendência de crescimento 
linear em Águas Claras.  

 
 O preço das casas de 3 dormitórios sofreu queda em Brasília e no Guará, com a 

manutenção da tendência de queda no Guará pelo terceiro mês consecutivo. 
 

 O preço das casas de 4 dormitórios teve ligeira elevação em Brasília e no Guará 
 
Os gráficos a seguir mostram as situações descritas acima: 
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Quanto à Rentabilidade Imobiliária, o Boletim SECOVI-DF /Dezembro de 2011, 
analisando Brasília, Águas Claras e Guará, Águas Claras continuou 
apresentando a taxa de rentabilidade mais alta, sendo as quitinetes, mais uma vez, os 

.   
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6 Comentários e análises gerais 
 
A análise dos dados apresentados pelo Índice FipeZap e pelo Boletim da Conjuntura 
Imobiliária/SECOVI-DF para o Distrito Federal nos meses de Dezembro e  Novembro de 
2011 respectivamente mostrou que o mercado imobiliário continua com preços bastante 
elevados, porém com tendência a estabilidade.  
 
Segundo o Índice FipeZap, o DF segue sendo a região urbana no país com o mais alto preço 
médio de metro quadrado construído para imóveis anunciados para a venda. Porém, a 
tendência de incremento crescente nos preços que vinha ocorrendo nos últimos anos já 
mostra sinais de desaceleração. Em 2011 a valorização do preço médio por metro quadrado 
foi de 14%, bem abaixo do percentual médio nos principais mercados imobiliários do país 
(26%) e menor do que o verificado no Rio de Janeiro (34,9%), Recife (30,7%), São Paulo 
(27%), Belo Horizonte (22,7%) e Fortaleza (18,4%). A variação negativa discreta de 0,2 
não pode ser tomada como um indicativo do início de um movimento de queda nos preços 
dos imóveis, mas a análise da variação mensal do índice FipeZap para o DF (Gráfico 11) 
desde setembro de 2010 indica uma redução no ritmo de valorização dos preços, mesmo 
considerando as oscilações mensais. Contudo, só o acompanhamento em mais longo prazo 
do comportamento dos preços pode confirmar se ainda há espaço para um crescimento 
contínuo dos preços como vinha ocorrendo nos últimos anos.  
 
Quanto à situação por localidade, destacam-se, com os mais altos preços médios de metro 
quadrado para venda de apartamentos, o Sudoeste (R$ 8833,00), Asa Sul (R$ 8703,00), 
Lago Sul (R$ 8681,00), Setor Park Sul  SMAS (R$ 8577,00), Asa Norte (R$ 7962,00) e 
Lago Norte (R$ 7693,00). No segmento de venda de casas os preços médios mais elevados 
de metro quadrado foram verificados no Lago Norte (R$ 4376,00), Lago Sul (3542,00) e 
Jardim Botânico (R$ 3127,00). As localidades com o maior número de amostras, indicando 
maior dinamismo quanto ao mercado imobiliário, foram pela ordem decrescente: Águas 
Claras (556), Asa Norte (171), Lago Sul (190), Lago Norte (173), Sudoeste (100) e Asa Sul 
(90).  
 
A situação indicada pelo Boletim da Conjuntura Imobiliária/SECOVI-DF para novembro 
de 2011 não difere na sua essência da apresentada pelo Índice FipeZap. Os preços médios 
de metro quadrado para venda de apartamentos e casas apurados pelo Boletim do SECOVI-
DF embora não coincidam com os apurados pelo Índice FipeZap não apresentam 
discrepâncias relevantes.  
 
Na análise das séries históricas dos seis meses anteriores para as três localidades que 
concentram o maior número de amostras (Brasília, Águas Claras e Guará), o Boletim do 
SECOVI-DF aponta estabilidade de preços de apartamentos em Águas Claras e Brasília 
(Asas Sul e Norte, Sudoeste, Lagos Norte e Sul), enquanto o Índice FipeZap aponta ligeira 
queda no preço dos imóveis de 1 e 3 dormitórios, o que, na prática, significa estabilidade.  
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