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Apresentação  
 
O Boletim do Observatório Imobiliário  BoletIM  foi apresentado ao público interno da 
SEDHAB por meio da sua Edição Experimental, referente a Dezembro de 2011. A partir 
desta edição, a de número 01, inicia-se a publicação regular do Boletim que passa a ter 
periodicidade bimestral.  
 
A boa receptividade da Edição Experimental do BoletIM comprovou a importância das 
informações sobre a dinâmica imobiliária para técnicos e tomadores de decisão no 
planejamento e  gestão territorial no Distrito Federal. O comportamento do mercado 
imobiliário pode sofrer influências de diversos fatores, sendo o nível de atividade 
econômica geralmente determinante para a sua evolução. Contudo, a edição e alteração de 
normas urbanísticas, decisões quanto ao planejamento urbano e investimentos na 
infraestrutura urbana podem alterar substancialmente o valor do solo e de imóveis 
construídos em localidades específicas.  
 
O monitoramento da dinâmica imobiliária por meio da compilação dos dados publicados 
pelo Índice FIPEZAP e pelo Boletim da Conjuntura Imobiliária/SECOVI-DF, fontes 
principais do BoletIM, têm permitido uma primeira aproximação do que pretendemos com 
a montagem de um Observatório Imobiliário na SEDHAB. Estamos cientes que a pesquisa 
de preços de imóveis com base em informações de corretores imobiliários apresenta 
algumas distorções, dentre elas a defasagem entre os preços anunciados e os valores de fato 
transacionados. Contudo, a análise das séries históricas de preços de anúncios de imóveis 
permite, no mínimo, detectar as tendências do mercado formal e as localidades nas quais 
ele é mais dinâmico.  
 
A realização da Pesquisa de Mercado Imobiliário relacionada à Política Urbana no DF, com 
recursos do FUNDURB, e a montagem do Banco de Dados Imobiliários possibilitarão que 
gradativamente outras fontes de estimativa de valorização imobiliária, como a pauta de 
valores do IPTU e os registros das transações que subsidiam a cobrança do ITBI, sejam 
incorporadas ao monitoramento do mercado imobiliário.  
 
Em números futuros pretendemos empreender pequenos estudos em localidades específicas 
analisando a evolução do mercado imobiliário vis-a-vis às alterações de normas 
urbanísticas e como mudanças na morfologia urbana podem ser condicionadas pela 
dinâmica imobiliária.  
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1 Introdução 
 
O Boletim do Observatório Imobiliário do DF, com publicação bimestral, 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.   
 
Nesta edição, o BoletIM apresenta uma síntese compilada da situação do mercado 
imobiliário no DF nos meses de janeiro e fevereiro de 2012, segundo o Índice FIPEZAP e 
uma síntese da situação do mercado imobiliário no DF no mês de janeiro de 2012, segundo 
o Boletim da Conjuntura Imobiliária/SECOVI-DF. Em anexo, como informação de 
referência para os seus leitores, apresenta-se o que são o Índice FIPEZAP de Preços de 
Imóveis Anunciados e o Boletim da Conjuntura Imobiliária publicado pelo SECOVI-DF e 
suas respectivas metodologias.  
 
2 Situação do Mercado Imobiliário segundo o índice FIPEZAP em Janeiro e Fevereiro 
de 2012 
 
2.1  Situação Geral nas sete regiões pesquisadas 
 
As publicações do Índice FIPEZAP de Preços de Imóveis Anunciados1 que ocorreram em 
03 de fevereiro e 05 de março de 2012 referem-se respectivamente aos meses de janeiro e 
fevereiro de 2012 . A variação do Índice FIPEZAP Composto, que abrange o conjunto 
das sete regiões pesquisadas nos meses de janeiro e fevereiro de 2012 foi, 
respectivamente, de 1,1% e 1,5 %. Na média das 7 regiões pesquisadas o valor do m² 
anunciado passou de R$ 6.267 em janeiro/2012 para R$ 6.356 em fevereiro/2012. Salvador 
apresentou o menor valor médio do m² anunciado em fevereiro/2012 de R$ 3686 e o DF o 
maior valor médio do m² anunciado de R$ 7965 (Ver Gráfico 1 e Tabela 1). 
 

Em fevereiro/2012, a taxa de variação do Índice FIPEZAP Composto foi maior do que as 
verificadas em janeiro/2012 e dezembro/2011, mas a tendência de desaceleração observada 
nos últimos meses ainda permanece quando analisada a alta acumulada no período de 12 
meses. A variação anual do índice composto em fevereiro/2012 foi de 24,8%, menor do que 
a variação anual em janeiro/2012 de 25,5%, mantendo a tendência de redução desde 
setembro de 2011 quando atingiu 29,4%. Ressalta-se que as regiões nas quais as variações 
foram percentualmente menores em relação às demais regiões pesquisadas foram Rio de 
Janeiro e São Paulo, que respondem por 70% do índice composto e são os mercados 
imobiliários mais dinâmicos do país.  
 
 

   
1 O anexo I apresenta explicação sobre a metodologia de cálculo do  Índice FIPEZAP de Preços de Imóveis  
Anunciados. 
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 Fonte : Índice Fipezap de Preços de Imóveis Anunciados - Fevereiro/2012 
 
 
2.2  Situação Geral no Distrito Federal  
 
O preço médio anunciado do m² no DF manteve-se como o mais alto das sete regiões 
pesquisadas com o valor de R$ 7965,00 em fevereiro/2012, com variação positiva em 
relação a janeiro/2012. A variação anual acumulada de 13,3% em fevereiro/2012 
elevou-se discretamente em relação à janeiro/2012 quando foi de 13,1%, mas  reduziu-se 
em relação à dezembro de 2011, quando foi de 14%, mantendo a tendência de 
desaceleração dos meses anteriores. O DF tem, atualmente, uma das menores taxas de alta 
acumulada anual dentre as regiões pesquisadas, somente superior a de Salvador. A grande 
diferença em relação a maior taxa anual verificada (36,6% em Recife) pode indicar que os 
preços no DF elevaram-se muito rapidamente nos últimos anos, tendendo agora a reduzir 
seu ritmo de valorização, enquanto outras regiões, com preços médios mais baixos, ainda 
teriam espaço para uma maior valorização (Ver Tabela 1 e Gráfico 1 ). 
 
A variação mensal em fevereiro/2012 foi de 1,5%, superior às variações mensais de 
janeiro/2012 (0%) e dezembro/2011 (-0,2%) (Gráfico 11). Observando-se o comportamento 
do mercado nos últimos seis meses, entre setembro/2011 e fevereiro/2012, constata-se 
que a variação para todos os tipos de imóveis residenciais foi de 1,34%. Considerando que 
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a variação do INCC (Índice Nacional da Construção Civil  FGV) no mesmo período foi de 
2,10% e do CUB-DF (Custo Unitário Básico/m²) de 2,67%, a variação de 1,34% pode ser 
entendida como um indicativo de tendência à estabilidade dos preços de imóveis (Quadro 
1). 
 

Quadro 1 - Preço médio anunciado/m² no Distrito Federal   
Índice Fipezap  Fev/2012 a Set/2011 

Preço médio 
anunciado (m²) 

Var.% Fev 
2012 

Jan 
2012 

Dez 
2011 

Nov 
2011 

Out 
2011 

Set  
2011 

Todos os tipos + 1,34 7965 7847 7919 7936 7914 7859 
1 Dormitório -  1,59 8164 8164 8304 8304 8304 8296 
2 Dormitórios + 3,79 7432 7432 7283 7283 7283 7160 
3 Dormitórios -  0,32 7703 7703 7765 7765 7765 7728 
4 Dormitórios + 1,80 9133 9133 9012 9012 9012 8973 
Fonte : Índice Fipezap de Preços de Imóveis Anunciados Fev./2012 a Set/2011 
 
 
A possibilidade de um comportamento sazonal do mercado imobiliário no DF entre os 
meses de dezembro e  fevereiro pode ser percebida no Gráfico 11 pela semelhança de 
inflexão da curva nos meses de dezembro/2010 a fevereiro/2011 e depois de 
dezembro/2011 a fevereiro/2012. 
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Fonte : Índice Fipezap de Preços de Imóveis Anunciados - Fevereiro/2012 
 

 
 
Com relação aos preços dos imóveis discriminados por tipo, têm-se as seguintes 
observações: 
 

 O Quadro 1 mostra oscilações nos preços dos imóveis de 1 dormitório e 3 
dormitórios, que se elevaram nos meses de outubro a dezembro de 2011 e depois 
caíram para valores menores do que os de setembro de 2011, com variação negativa 
no período de setembro/2011 a fevereiro/2012. Já os imóveis de 2 e 4 dormitórios 
tiveram elevação desde setembro de 2011 e obtiveram variação positiva no mesmo 
período. (Ver Quadro 1).  

 
 No DF os imóveis com 4 ou mais dormitórios têm preço anunciado do m² mais 

alto do que os imóveis com menor número de dormitórios, contrariando a tendência 
observada na maior parte das demais cidades pesquisadas, com exceção do Rio de 
Janeiro, nas quais o maior valor anunciado do m² é dos imóveis com 1 dormitório  
(ver destaques na Tabela 1 a seguir). 
 

 Apesar de ter o preço médio para todos os tipos de imóveis menor do que no DF, o 
Rio de Janeiro é a única cidade das pesquisadas que apresenta preços de imóveis 
com 1 dormitório e com 4 ou mais dormitórios superiores aos do DF (ver 
destaques na Tabela 1 a seguir). 
 

 

Fonte : Índice Fipezap de Preços de Imóveis Anunciados - Fevereiro/2012 
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2.3  Situação por Localidades pesquisadas no DF 
 
A Tabela 2 a seguir apresenta o preço médio do metro quadrado de apartamentos e casas 
anunciadas, em janeiro e fevereiro de 2012, 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.  
 
As localidades que apresentaram o maior número de amostras nos meses de janeiro e 
fevereiro de 2012 foram Águas Claras, Asa Norte, Asa Sul, Sudoeste, Lago Norte e Lago 
Sul. Com relação às transações realizadas por imobiliárias estas são as localidades mais 
dinâmicas do DF.  
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Aptº Casa

jan/12 fev/12 jan/12 fev/12 % % jan/12 fev/12 jan/12 fev/12

Águas Claras - Areal R$ 3.925,00 R$ 4.547,00 R$ 1.278,00 * 15,9 10 5 1 *

Águas Claras -Arniqueiras R$ 4.480,00 * R$ 2.241,00 R$ 2.298,00 * 2,6 1 * 5 3

Águas Claras Norte R$ 4.847,00 R$ 4.944,00 * * 2 * 234 192 * *

Águas Claras Sul R$ 4.781,00 R$ 4.904,00 * * 2,6 * 204 165 * *

Área Octogonal R$ 7.518,00 R$ 7.913,00 * * 5,3 * 10 6 * *

Asa Norte R$ 7.956,00 R$ 8.331,00 R$ 9.081,00 R$ 8.580,00 4,7 -5,5 164 103 6 7

Asa Sul R$ 9.437,00 R$ 9.121,00 R$ 5.686,00 R$ 7.126,00 -3,3 26 86 68 4 5

Ceilândia Norte R$ 3.268,00 R$ 3.263,00 * R$ 1.821,00 -0,2 6,1 19 18 * 3

Cruzeiro Novo R$ 5.478,00 R$ 5.805,00 * * 6 * 14 11 * *

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

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

Granja do Torto * * R$ 2.400,00 * * * * * 2 *

Guara I R$ 3.204,00 R$ 3.204,00 R$ 2.687,00 R$ 2.687,00 0 0 2 2 2 2

Guara II R$ 4.972,00 R$ 4.904,00 R$ 2.761,00 R$ 2.924,00 -1,4 5,9 39 32 6 6

Jardim Botânico * * R$ 3.104,00 R$ 3.764,00 * 21,3 * * 18 5

Lago Norte / CA R$ 7.718,00 R$ 7.938,00 * * 2,9 * 58 54 * *

Lago Norte * * R$ 4.308,00 R$ 4.156,00 * -3,5 * * 110 108

Lago Sul * * R$ 3.696,00 R$ 4.087,00 * 10,6 * * 197 141

Planaltina Setor Residencial Leste * * R$ 1.225,00 R$ 1.737,00 * 41,8 * * 2 5

Riacho Fundo R$ 3.820,00 R$ 4.370,00 R$ 1.865,00 R$ 1.744,00 14,4 -6,5 5 2 2 3

Samambaia Norte R$ 3.438,00 R$ 3.414,00 R$ 2.821,00 R$ 2.440,00 -0,7 -13,5 12 12 3 5

Setor Hoteleiro Norte R$ 9.635,00 R$ 9.635,00 * * 0 * 2 2 * *

Setor Noroeste R$ 10.742,00 R$ 10.868,00 * * 1,2 * 24 24 * *

Setor Park Sul -SMAS R$ 8.773,00 R$ 8.924,00 * * 1,7 * 8 7 * *

Setor Park Way * * R$ 3.273,00 R$ 3.520,00 * 7,5 * * 33 35

Setor Sudoeste R$ 8.665,00 R$ 9.124,00 * * 5,3 * 64 45 * *

Sobradinho R$ 4.083,00 R$ 4.212,00 R$ 2.605,00 R$ 2.490,00 3,2 -4,4 24 5 23 5

Sobradinho - Região dos Lagos R$ 2.419,00 R$ 2.419,00 R$ 2.135,00 R$ 2.207,00 0 3,4 2 2 29 2

Taguatinga Centro R$ 4.169,00 R$ 4.752,00 R$ 3.250,00 R$ 3.250,00 14 0 7 6 1 1

Taguatinga Norte R$ 3.302,00 R$ 3.667,00 R$ 2.643,00 R$ 2.732,00 11,1 4 25 14 24 22

Taguatinga Sul R$ 4.366,00 R$ 4.312,00 R$ 2.852,00 R$ 3.455,00 -1,2 21,1 17 16 11 6

Vicente Pires R$ 2.973,00 R$ 2.973,00 R$ 1.758,00 R$ 1.722,00 0 -2 2 2 34 25

Legenda

*  - indica que não houve amostras representativas no mês de referência

** - Percentual de variação entre os dois meses pesquisados

TABELA 2 - INDICE FIPEZAP DE PREÇOS DE IMÓVEIS ANUNCIADOS-VENDA  - JANEIRO/FEVEREIRO 2012

Localidade Variação no Mês**

Aptº Casa

Preço Médio m²  - todos os tipos

CasaAptº

Amostras 

 
Fonte: elaboração por Sérgio Jatobá com base em informações e estatísticas do Índice Fipezap/Janeiro-Fevereiro 2012.
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A Tabela 3 apresenta as localidades que se destacaram com os mais altos preços médios 
de metro quadrado para venda de apartamentos e casas respectivamente, segundo o Índice 
Fipezap/Fevereiro 2012.  
 
Tabela 3  localidades com os mais altos preços médios m² - Índice Fipezap/Fevereiro 
2012 

Preço médio anunciado m² / localidade 
  Apartamentos Casas 

1 Setor Noroeste R$ 10.868,00 Asa Norte R$ 8.580,00 

2 Setor Hoteleiro Norte R$ 9.635,00 Asa Sul  R$ 7.126,00 

3 Setor Sudoeste R$ 9.124,00 Lago Norte R$ 4.156,00 

4 Asa Sul  R$ 9.121,00 Lago Sul R$ 4.087,00 

5 Setor Park Sul  SMAS  R$ 8.924,00 Jardim Botânico R$ 3.764,00 

6 Asa Norte  R$ 8.331,00 Setor Park Way R$ 3.520,00 

7 Lago Norte/CA R$ 7.938,00 Taguatinga Sul R$ 3.455,00 

8 Área Octogonal  R$ 7.913,00 Taguatinga Centro R$ 3.250,00 

9 Cruzeiro Novo R$ 5.805,00 Guará II  R$ 2.924,00 

10 Águas Claras R$ 4.944,00 Taguatinga Norte  R$ 2.732,00 

11 Guará II R$ 4.904,00 Guará I R$ 2.687,00 

12 Taguatinga Centro R$ 4.752,00 Sobradinho R$ 2.490,00 
Fonte: elaboração própria com base em informações do Índice Fipezap/Fevereiro 2012 
 
 
2.4 Mapas ilustrativos do índice FIPEZAP no DF por localidade  Fevereiro 2012 
 
A partir da tabela 3 foram construídos dois mapa do DF, um com a indicação em gráfico do 
preço médio do metro quadrado de apartamentos 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.  
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Fonte : elaboração por Sérgio Jatobá e Camila Pires com base em informações e estatísticas do Índice 
Fipezap/Fevereiro2012 
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Fonte : elaboração por Sérgio Jatobá e Camila Pires com base em informações e estatísticas do Índice 
Fipezap/Fevereiro 2012 
 
 
3 Situação do mercado imobiliário no DF segundo o Boletim da Conjuntura 
Imobiliária/SECOVI-DF -  
 
O Boletim da Conjuntura Imobiliária/SECOVI-DF2, publicado em fevereiro de 2012, 
apresenta o levantamento de 22.884 imóveis do DF ofertados no mês de janeiro de 2012 
pelas imobiliárias que atuam no DF. Desta amostra, 23,3% referem-se a apartamentos de 3 
dormitórios, 22,9% a apartamentos de 2 dormitórios, 10,1% a apartamentos de 4 
dormitórios e 9,4% a apartamentos de 1 dormitório, totalizando 65,7% de apartamentos 
contra 21,1% de casas. Os imóveis comerciais representaram 6% do total de ofertas.  
 
A tabela I a seguir, constante do Boletim SECOVI-DF /Fevereiro de 2012, 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. A tabela IV 
   
2 O anexo I apresenta explicação sobre a metodologia de cálculo Boletim da Conjuntura Imobiliária/SECOVI-
DF. 
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apresenta os valores medianos absolutos e por metro quadrado de imóveis residenciais para 
venda discriminados por localidade nos bairros da Asa Norte, Asa Sul, Sudoeste, Lago 
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Da análise dos dados apresentados no Boletim SECOVI-DF /Janeiro de 2012 tem-se as 
seguintes conclusões:  
 
Comparando-se as tabelas I, II e III de janeiro de 2012 com as tabelas I, II e III de 
novembro de 2011 (Boletim do Observatório Imobiliário Nº 0), constatou-se que: 
 

 Houve valorização nos preços medianos de imóveis residenciais de todos os 
tipos, com exceção de apart-hotéis e casas em condomínio com 4 ou mais 
dormitórios (Tabela I); 

 
 houve valorização geral nos preços medianos de imóveis residenciais em todas 

as localidades pesquisadas, com exceção de apartamentos quitinete no Cruzeiro e 
Samambaia e 4 ou mais dormitórios no Gama que sofreram desvalorização entre os 
dois meses. No segmento de casas houve desvalorização nos preços medianos de 
casas de 2 dormitórios em Sobradinho; de casas de 3 dormitórios no Cruzeiro, 
Riacho Fundo e Sobradinho; de casas de 4 ou mais dormitórios no Paranoá e Riacho 
Fundo (Tabela II); 

 
 na mediana do preço de metro quadrado o número de localidades e tipos de 

imóveis residenciais que sofreu desvalorização foi maior:  
 

 Apartamentos: quitinetes no Cruzeiro e Samambaia; apartamentos de 1 
dormitório no Guará, Núcleo Bandeirante, Samambaia e Sobradinho; 
apartamentos de 2 dormitórios na Ceilândia, Cruzeiro e Núcleo Bandeirante; 
apartamentos de 3 dormitórios no Cruzeiro e apartamentos de 4 dormitórios no 
Gama (Tabela III); 

 
 Casas: casas de 2 dormitórios em Brasília-condomínios, Gama, Samambaia e 

Sobradinho; casas de 3 dormitórios em Brasília, Cruzeiro, Gama e Samambaia; 
casas de 4 ou mais dormitórios em Brasília, Brasília-condomínios, Cruzeiro e 
Gama (Tabela III). 

 
 Dentre as localidades e tipos de imóveis que tiveram valorização entre Dezembro 

de 2011 e Janeiro de 2012 destacam-se: 
 
 Quitinetes no Guará, que passaram de R$ 5714,00/ m² para R$ 6667,00/ m² 

com valorização de 16,67%; 
 

 todos os tipos de apartamento em Águas Claras, que tiveram valorização 
expressiva em relação aos preços dos meses anteriores, com destaque para as 
quitinetes; 
 

 em Brasília (Asa Norte, Asa Sul, Sudoeste, Lago Norte e Lago Sul ) a 
valorização foi menor em comparação com outras localidades do DF, com 
exceção dos apartamentos de 2 dormitórios;  
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 Casas com 2 dormitórios no Guará tiveram valorização expressiva;  

 
 Casas com 3 dormitórios no Cruzeiro apresentam o valor por metro quadrado 

mais alto do DF fora da área de Brasília3 ( R$ 5.620,00), perdendo somente para 
casas  com 3 dormitórios na Asa Norte. 

 
A partir das tabelas III e IV, elaborou-se a Tabela 4 que apresenta as localidades e tipos 
de imóveis residenciais que se destacaram com os mais altos preços médios de metro 
quadrado para venda de apartamentos e casas, respectivamente, segundo o Boletim 
SECOVI-DF /Janeiro de 2012.  
 
Tabela 4  localidades e tipos de imóveis com os mais altos preços médios m² - Boletim 
SECOVI-DF /Janeiro de 2012 
 Preço médio anunciado m² 
 Localidade/ Tipo de Apartamento Localidade/ Tipo de Casa 
1 Asa Sul  1 Dormitório R$  11.750,00 Asa Norte - 3  Dormitórios R$ 5.881,00 

2 Sudoeste  4  Dormitórios R$  10.000,00 Cruzeiro - 3  Dormitórios R$ 5.620,00

3 Sudoeste - 1 Dormitório R$  9.500,00 Asa Sul - 3  Dormitórios R$  5.174,00 

4 Asa Norte - 4  Dormitórios R$  9.448,00 Asa Sul - 4  Dormitórios R$  4.791,00 

5 Asa Sul - 4  Dormitórios R$  9.403,00 Lago Sul - 4  + Dormitórios R$  4.398,00 

6 Sudoeste  3  Dormitórios R$  9.333,00 Lago Sul - 3 Dormitórios R$  4.252,00 

7 Asa Norte - 1 Dormitório R$  9.000,00 Lago Norte - 3 Dormitórios R$  4.000,00 

8 Asa Sul - Quitinete R$  8.889,00 Lago Norte - 4+ Dormitórios R$  3.911,00 

9 Sudoeste - Quitinete R$  8.833,00 Cruzeiro - 4  Dormitórios R$ 3.875,00

10 Asa Norte - 2  Dormitórios R$  8.784,00 N. Bandeirante - 3 Dormitórios R$ 3.364,00

11 Sudoeste - 2 Dormitórios R$   8.718,00 Guará  2 Dormitórios R$ 3.208,00

12 Lago Norte - 3 Dormitórios R$  8.333,00 Guará  3 Dormitórios R$ 3.183,00

 
De acordo com as tabelas IV e 4 constata-se que: 
 

 Apartamentos de 1 dormitório na Asa Sul apresentam o maior valor de metro 
quadrado da amostra e apartamentos de 4 ou mais dormitórios na Asa Sul 
apresentam o maior valor absoluto da amostra. 
 

 No segmento de casas, o maior valor de metro quadrado verificou-se na Asa Norte 
em casas de 3 dormitórios e o maior valor absoluto  em casas de 4 ou mais 
dormitórios no Lago Sul.  

 
 
 
 
 
 

   
3 Na amostra Brasília corresponde as localidades de Asa Norte, Asa Sul, Sudoeste, Lago Norte e Lago Sul 
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Os gráficos a seguir apresentam as séries históricas dos seis meses anteriores ao mês de 
referência da pesquisa para imóveis residências anunciados para venda as seguintes nas três 
localidades que concentram o maior número de amostras (Brasília, Águas Claras e Guará):  
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Da análise dos gráficos conclui-se que:  
 

 Em Águas Claras o preço por metro quadrado das quitinetes reverteu tendência de 
queda verificada de outubro a dezembro de 2011. Os apartamentos de 2 e 3 
dormitórios mantêm a tendência de valorização nos últimos seis meses.  

 
 Em Brasília, quitinetes e apartamentos com 3 dormitórios mantêm preços 

praticamente estáveis nos últimos quatro meses, enquanto os apartamentos de 2 
dormitórios tiveram pequena valorização. As casas com 4 ou mais dormitórios 
apresentaram pequena desvalorização enquanto o preço das casas de 3 dormitórios 
se estabilizou. 
 

 O preço das quitinetes no Guará reverteu tendência de queda verificada em outubro 
e novembro de 2011. As casas com  3 dormitórios apresentaram valorização 
enquanto as casas com  4 ou mais dormitórios se desvalorizou.  

 
 
Quanto à Rentabilidade Imobiliária (Locação), o Boletim SECOVI-DF /Janeiro de 2012, 
analisando Brasília, Águas Claras e Guará, conclui que: 
 

 
 

 
 Em Brasília houve resultado semelhante com exceção para as casas de 3 e 4 ou mais 
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4 Comentários e análises gerais 
 

Apesar do Distrito Federal manter-se como a região no país com o mais elevado preço 
médio anunciado do m², os resultados apresentados pelo Índice FipeZap e pelo Boletim da 
Conjuntura Imobiliária/SECOVI-DF para os meses de janeiro e fevereiro de 2012 indicam 
uma desaceleração progressiva no ritmo de crescimento dos preços dos imóveis no DF. 
 
A observação do comportamento dos preços no DF nos últimos 18 meses (Gráfico 11) 
aponta para possível sazonalidade nos meses finais dos anos de 2010 e 2011, com redução 
do crescimento dos preços e sua retomada nos meses iniciais do ano seguinte.  Isto pode 
explicar o índice 1,5% verificado em fevereiro/2012 e a reversão da estabilidade verificada 
nos dois meses anteriores (janeiro/2012 com 0% e dezembro/2011).  
 
A variação dos preços nos últimos seis meses (setembro/2011 a fevereiro/2012) foi de 
1,34%, menor que a variação do INCC (índice Nacional da Construção Civil  FGV) e do 
CUB-DF (Custo Unitário Básico/m²) no mesmo período, que foram, respectivamente, de 
2,10% e 2,67%. Este é um indicativo que o mercado imobiliário já apresenta uma 
desaceleração superior ao ritmo de construção, o que pode apontar para a continuidade 
dessa desaceleração nos meses vindouros.  
 
Na avaliação do comportamento dos preços dos imóveis discriminados por tipos, observa-
se que no período de setembro/2011 a fevereiro/2012 os imóveis residenciais com 1 
dormitório e com 3 dormitórios tiveram variação negativa, enquanto os imóveis com 2 
e 4 dormitórios tiveram variação positiva.  
 
Quanto à avaliação dos preços dos imóveis discriminados por localidade, segundo o Índice 
FipeZap, o Setor Noroeste, para apartamentos, e a Asa Norte, para casa,  apresentam os 
preços por metro quadrado mais elevados no DF. Segundo o Boletim SECOVI-DF, que 
não inclui o Setor Noroeste na sua discriminação de localidades, mas inclui os tipos de 
imóveis, os apartamentos de 1 dormitório na Asa Sul são os que apresentam o maior preço 
por metro quadrado no DF. Quanto ao segmento de casas, há coincidência com o Índice 
FipeZap quanto a apontar a Asa Norte como a localidade com maior preço por metro 
quadrado no DF. O Boletim SECOVI-DF, porém, apresenta o valor médio de m² de R$ 
5.881,00 para casas com 3 dormitórios enquanto o Índice FipeZap apresenta o valor médio 
de m² de R$ 8.580,00 para todos os tipos de casa. A discrepância pode ser explicada pelo 
fato da maior parte das casas das Asas Sul e Norte já terem sofrido reforma, o que 
estabelece diferentes níveis de preço apesar da mesma localização.  
  

Situações destacadas tanto no Índice FipeZap quanto no Boletim SECOVI-DF foram: 1) 
Águas Claras, que apresentou significativa valorização no preço médio de m² de todos os 
tipos de apartamento; 2) Asa Norte, com expressiva valorização de apartamentos de todos 
os tipos, segundo o Índice FipeZap, especialmente os de 2 dormitórios, segundo o Boletim 
SECOVI-DF; 3) Guará, com expressiva valorização de casas em geral, segundo o Índice 
FipeZap, especialmente casas com 2 dormitórios segundo o Boletim SECOVI-DF.  
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ANEXO I 
 
 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( com dados relativos a 
janeiro 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 a 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 

longo prazo a evolução dos dois preços (anunciado e efetivamente transacionado) têm 
ste 

imóveis usados e não abrange lançamentos imobiliários que, em geral, não anunciam 
preços por internet, mas somente sob consulta. 
 
 
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 
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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 
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:  
 
 

   
 
 


