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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 março e abril de 2012, segundo o Índice FIPEZAP e uma 
síntese da situação do mercado imobiliário no DF no mês de março 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  
 
2.1  Situação Geral nas sete regiões pesquisadas 
 
As publicações do Índice FIPEZAP de Preços de Imóveis Anunciados1 que ocorreram em 
03 de abril e 07 de maio de 2012 referem-se respectivamente aos meses de março e abril 
de 2012 . A variação do Índice FIPEZAP Composto, que abrange o conjunto das sete 
regiões pesquisadas nos meses de março e abril de 2012 foi, respectivamente, de 1,4% e 
1,2 %. Na média das 7 regiões pesquisadas o valor do m² anunciado passou de R$ 6.446 
em março/2012 para R$ 6.529 em abril/2012. O Distrito Federal permanece com o maior 
valor médio do m² anunciado (R$ 8.216 em abril de 2012) e Salvador com o menor valor 
médio do m² anunciado (R$ 3.665 em abril de 2012) (Ver Gráfico 1 e Tabela 1). 
 
A variação do Índice FIPEZAP em abril de 2012 (1,2%) foi menor do que o apurado nos 
meses anteriores (1,4% em março e 1,5% em fevereiro) acentuando a tendência de 
desaceleração observada nos últimos meses. A variação do índice composto entre 
abril/2011 e abril/2012 foi de 21,8%, perdendo 1,7 pontos percentuais em relação ao 
período anual anterior (23,5% entre março/2011 e março/2012). O mesmo comportamento 
de redução gradativa da variação anual tem sido observado nos meses anteriores, mantendo 
a tendência de redução desde setembro de 2011 quando atingiu 29,4%. Em São Paulo, o 
maior mercado imobiliário do país, a variação observada foi a menor para o mês de abril de 
toda a série histórica do Índice FIPEZAP. A variação entre março e abril/2012 foi menor 
em todas as cidades pesquisadas, com exceção do Rio de Janeiro, que manteve o mesmo 
índice do mês anterior.  
 

 

   
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 - Abril/2012 
 
2.2  Situação Geral no Distrito Federal  
 
O DF mantém o mais alto preço médio anunciado do m² das sete regiões pesquisadas com o 
valor de R$ 8.216 em abril/2012 e variação de 1,4% em relação a março/2012. A variação 
anual (últimos 12 meses) foi de 11,4% em abril/2012, menor do que a de março/2012 
(12,5%) e fevereiro/2012 (13,3%), mantendo a tendência de desaceleração observada 
também nas demais regiões pesquisadas. O Gráfico 13 (FipeZap) mostra a variação do 
preço médio anunciado do m² no DF de setembro/2010 a abril/2012.  
 
A variação anual é segunda menor dentre as regiões pesquisadas, só perdendo para 
Salvador. Isto confirma a hipótese de 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. 
Destaca-se o caso do Rio de Janeiro, cujo preço médio anunciado do m² aproxima-se cada 
vez mais do apurado em Brasília. A diferença, que já foi de R$ 876 em agosto/2011 e em 
abril/2012 foi de R$ 309 (Ver Tabela 1 e Gráfico 1). 
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A variação mensal oscilou entre 1,4% (abril/2012), 1,7% (março/2012), 1,5% 
(fevereiro/2012) e 0% (janeiro/2012). A variação semestral (nov/2011 a abr/2012) para 
todos os tipos de imóveis residenciais foi de 3,52% (Quadro 1). O Quadro 2 mostra o 
comparativo do Índice FIPEZAP no DF com outros indicadores como o INCC (Índice 
Nacional da Construção Civil  FGV) CUB-DF (Custo Unitário Básico/m²) e IGP-M 
(Índice Geral de Preços do Mercado). 
 

 
Fonte : Índice Fipezap de Preços de Imóveis Anunciados - Abril/2012 
 

Quadro 1 - Preço médio anunciado/m² no Distrito Federal  
Índice Fipezap  Abr./2012 a Nov./2011 

Preço médio 
anunciado (m²) 

Var.% Abr. 
2012 

Mar. 
2012 

Fev. 
2012 

Jan. 
2012 

Dez. 
2011 

Nov. 
2011 

Todos os tipos + 3,52 8216 8100 7965 7847 7919 7936 
1 Dormitório + 3,02 8555 8164 8164 8164 8304 8304 
2 Dormitórios + 4,50 7611 7432 7432 7432 7283 7283 
3 Dormitórios + 4,37 8105 7703 7703 7703 7765 7765 
4 Dormitórios + 3,19 9300 9133 9133 9133 9012 9012 
Fonte : Elaboração própria com base no Índice Fipezap de Preços de Imóveis Anunciados Abr./2012 a 
Nov./2011 
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Quadro 2  Comparativo entre Índices  
Índice Variação mensal Variação em 2012 Variação Anual 

Abr/12 (acumulado no ano|) (últimos 12 meses) 
Índice FIPEZAP no DF 1,4 % 4,7% 11,4% 

INCC 0,83% 2,3% 7,9% 
CUB-DF 0,54% - 6,56% 
IGP-M 0,85% 1,47% 3,65% 

Fonte: Elaboração própria com base nos índices publicados pela Fipe, FGVe Sinduscon-DF 
  
Com relação aos preços dos imóveis discriminados por tipo, têm-se as seguintes 
observações: 
 

 O Quadro 1 mostra atualização dos preços dos imóveis de cada um dos tipos em 
abril/2012 em relação aos preços registrados pelo Índice FIPEZAP no DF nos 
últimos três meses, que permaneceram inalterados desde janeiro/2012, embora o 
preço médio para todos os tipos tenha sofrido alteração. Reputamos esta distorção a 
falha na atualização dos preços dos imóveis de cada um dos tipos nas tabelas do 
Índice FIPEZAP, que agora se atualiza.  

  
 Pela evolução dos últimos seis meses, constata-se que os apartamentos de 2 e 3 

dormitórios tiveram a maior variação positiva neste período. No entanto, os preços 
anunciados médios do m² dos apartamentos com 1 e 4 ou mais dormitórios  
permanecem como os mais altos.  
 

 Ressalta-se que 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, onde o mesmo comportamento se observa.  

 
 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). 
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Fonte : Índice Fipezap de Preços de Imóveis Anunciados - Abril/2012 
 
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 na página na internet do Zap Imóveis (http://www.zap.com.br/imoveis/fipe-
zap/) em março e abril de 2012. 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 março e abril 
de 2012 foram Águas Claras, Asa Norte, Asa Sul, Sudoeste, Lago Norte (CA) no segmento 
de apartamentos e Lago Sul e Lago Norte no segmento de casas. Com relação às transações 
realizadas por imobiliárias estas são as localidades mais dinâmicas do DF.  
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Aptº Casa

mar/12 abr/12 mar/12 abr/12 % % mar/12 abr/12 mar/12 abr/12

Águas Claras - Areal R$ 4.667,00 R$ 5.046,00 * * 8,1 * 5 5 * *

Águas Claras -Arniqueiras * * R$ 2.298,00 R$ 2.337,00 * 1,7 * * 3 4

Águas Claras Norte R$ 4.902,00 R$ 4.956,00 * * 1,1 * 187 140 * *

Águas Claras Sul R$ 4.893,00 R$ 4.917,00 * * 0,5 * 157 108 * *

Área Octogonal R$ 7.944,00 R$ 8.346,00 * * 5,1 * 5 2 * *

Asa Norte R$ 8.268,00 R$ 8.185,00 R$ 8.368,00 R$ 7.850,00 -10 -6,2 102 103 8 7

Asa Sul R$ 9.152,00 R$ 9.333,00 R$ 6.538,00 R$ 5.756,00 2 -12 68 59 7 7

Ceilândia Norte R$ 3.233,00 R$ 3.300,00 * * * * 15 12 * *

Cruzeiro Novo R$ 5.814,00 R$ 5.694,00 * * -2,1 * 10 9 * *

Gama Setor Leste R$ 4.065,00 * * * * * 4 * * *

Guara I * * R$ 2.687,00 * * * * * 2 *

Guara II R$ 4.990,00 R$ 5.367,00 R$ 3.157,00 R$ 2.545,00 7,6 -19,4 27 20 7 6

Jardim Botânico * * R$ 3.542,00 R$ 3.757,00 * 6,1 * * 6 4

Lago Norte / CA R$ 7.955,00 R$ 7.909,00 * * -0,6 * 49 48 * *

Lago Norte * * R$ 4.095,00 R$ 4.036,00 * -1,5 * * 113 117

Lago Sul R$ 7.654,00 R$ 7.654,00 R$ 4.304,00 R$ 4.751,00 0 10,4 2 2 173 137

Planaltina Setor Residencial Leste * R$ 1.856,00 R$ 1.889,00 * 1,8 * * 6 6

Riacho Fundo R$ 4.370,00 R$ 4.370,00 R$ 1.744,00 R$ 1.865,00 0 7 2 2 3 2

Samambaia Norte R$ 3.663,00 R$ 3.606,00 R$ 1.870,00 R$ 2.119,00 -1,6 13,4 13 10 2 3

Setor Noroeste R$ 10.583,00 R$ 10.872,00 * * 0,1 * 20 20 * *

Setor Park Sul -SMAS R$ 9.055,00 R$ 8.848,00 * * -2,3 * 9 7 * 1

Setor Park Way * * R$ 3.497,00 R$ 3.528,00 * 0,9 * * 33 26

Setor Sudoeste R$ 9.130,00 R$ 9.273,00 * * 1,6 * 44 36 * *

Sobradinho R$ 4.295,00 R$ 4.725,00 R$ 2.513,00 R$ 2.588,00 3 4 4 2 7 6

Taguatinga Centro R$ 5.264,00 R$ 4.752,00 * * -9,7 * 4 6 * *

Taguatinga Norte R$ 3.590,00 R$ 3.678,00 R$ 2.484,00 R$ 2.468,00 2,5 -0,6 17 17 26 31

Taguatinga Sul R$ 4.503,00 R$ 4.454,00 R$ 3.189,00 R$ 3.133,00 -1,1 -1,8 19 21 6 8

Vicente Pires R$ 2.973,00 R$ 2.973,00 R$ 1.744,00 R$ 1.795,00 0 2,9 2 2 20 27

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  - MAR/ABR 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 Marco-Abril 2012.
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O Quadro 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/Abril 2012.  
 
Quadro 3  localidades com os mais altos preços médios m²-Índice Fipezap/Abril 2012  

Preço médio anunciado m² / localidade 
  Apartamentos Casas 

1 Setor Noroeste R$ 10.872 Asa Norte R$ 7.850 

2 Setor Sudoeste R$ 9.273 Asa Sul  R$ 5.756 

3 Asa Sul  R$ 9.333 Lago Sul  R$ 4.751 

4 Setor Park Sul  SMAS  R$ 8.848 Lago Norte R$ 4.036 

5 Asa Norte  R$ 8.185 Jardim Botânico R$ 3.757 

6 Lago Norte/CA R$ 7.909 Setor Park Way R$ 3.528 

7 Área Octogonal  R$ 8.346 Taguatinga Sul R$ 3.133 

8 Cruzeiro Novo R$ 5.694 Sobradinho R$ 2.588 

9 Guará II R$ 5.367 Guará II  R$ 2.545 

10 Águas Claras  R$ 5.046 Taguatinga Norte  R$ 2.468 
Fonte: elaboração própria com base em informações do Índice Fipezap/ Abril 2012 
 
Em relação ao Boletim anterior que apresentou as localidades com os mais altos preços 
médios por m² no mês de fevereiro de 2012, houve as seguintes alterações: No segmento de 
apartamentos, Guará II se colocou a frente de Águas Claras e no segmento de casas, Lago 
Sul passou a frente de Lago Norte e Sobradinho que tinha a 10ª posição no ranking de 
fevereiro de 2012 passou ao 8º lugar.  
  
2.4 Mapas ilustrativos do índice FIPEZAP no DF por localidade  Abril 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/Abril 2012 
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Fonte : elaboração por Sérgio Jatobá e Camila Pires com base em informações e estatísticas do Índice 
Fipezap/Abril 2012 
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3 Situação do mercado imobiliário no DF segundo o Boletim da Conjuntura 
Imobiliária/SECOVI-DF -  
 
O Boletim da Conjuntura Imobiliária/SECOVI-DF2, publicado em março de 2012, 
apresenta o levantamento de 19.213 imóveis do DF ofertados no mês de fevereiro de 
2012 pelas imobiliárias que atuam no DF. Desta amostra, 23,9% referem-se a apartamentos 
de 3 dormitórios, 20,8% a apartamentos de 2 dormitórios, 9,0 % a apartamentos de 4 
dormitórios e 7,6% a apartamentos de 1 dormitório, totalizando 68,6% de apartamentos 
contra 25,6% de casas. Os imóveis comerciais representaram 5,8 % do total de ofertas. 
Destaca-se que houve uma redução de 16,4% em relação ao total de imóveis 
comercializados em janeiro de 2012.  
 
A tabela I a seguir, constante do Boletim SECOVI-DF /Março 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 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 Norte e Lago Sul 

 
 

 
 
 
 

   
2 O anexo I apresenta explicação sobre a metodologia de cálculo Boletim da Conjuntura Imobiliária/SECOVI-
DF. 
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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 (Águas Claras, Brasília e 
Guará):  
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Quadro 4  localidades e tipos de imóveis com os mais altos preços médios m² - Boletim 
SECOVI-DF /Março de 2012 
 Preço médio anunciado m² 
 Localidade/ Tipo de Apartamento Localidade/ Tipo de Casa 
1 Asa Sul  1 Dormitório R$  11.004,00 Asa Sul - 3  Dormitórios R$  5.945,00 

2 Sudoeste  4  Dormitórios R$  10.000,00 Asa Norte - 3  Dormitórios R$ 5.824,00

3 Asa Norte - 4  Dormitórios R$  9.831,00 Cruzeiro - 3  Dormitórios R$  5.556,00 

4 Asa Sul  4 Dormitórios R$  9.518,00 Asa Sul - 4  Dormitórios R$  4.735,00 

5 Sudoeste  3  Dormitórios R$  9.474,00 Lago Sul - 4  Dormitórios R$  4.512,00 

6 Sudoeste - 1 Dormitório R$  9.313,00 Cruzeiro - 4  Dormitórios R$  4.214,00 

7 Asa Sul - Quitinete R$  9.231,00 Lago Norte  4 Dormitórios R$  3.873,00 

8 Sudoeste - Quitinete R$  8.750,00 Lago Sul - 3  Dormitórios R$  3.778,00 

9 Asa Norte - 2  Dormitórios R$  8.803,00 Lago Norte - 3 Dormitórios R$ 3.714,00

10 Asa Norte - 1 Dormitório R$  8.524,00 Guará  3 Dormitórios R$ 3.282,00

11 Asa Norte - 3  Dormitórios R$   8.468,00 Guará  2 Dormitórios R$ 3.267,00

12 Lago Norte/CA   
1 Dormitório 

R$  8.310,00 Lago Sul /Condomínio 
4  Dormitórios 

R$ 2.800,00

 
 
Da análise dos dados apresentados no Boletim SECOVI-DF /Março de 2012 tem-se as 
seguintes conclusões:  
 

 Houve uma considerável redução de 16,4% no total de imóveis comercializados 
em relação à janeiro de 2012.  
 

 Águas Claras, o mercado imobiliário mais dinâmico do DF, apresentou redução do 
valor/m² mediano apartamentos de todos os tipos, com exceção de apartamentos de 
3 dormitórios. 
 

 Os apartamentos apresentaram redução ou estabilidade do valor/m² mediano em 
todas as localidades pesquisadas (Asa Sul, Asa Norte, Sudoeste, Águas Claras, 
Ceilândia, Cruzeiro, Gama, Guará, Núcleo Bandeirante, Samambaia, Sobradinho e 
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Taguatinga) com algumas exceções destacáveis: apartamentos de 2 e 3 dormitórios 
na Asa Norte, apartamentos de 3 dormitórios no Sudoeste, apartamentos de 1 
dormitório no Lago Norte/CA e apartamentos de 3 dormitórios em Ceilândia, 
Cruzeiro, Núcleo Bandeirante, Samambaia e Sobradinho.  
 

 As casas tiveram majoração do valor/m² mediano na Asa Sul (3 e 4 dormitórios) 
Lago Sul (4 dormitórios), Cruzeiro (3 e 4 dormitórios), Taguatinga (2 e 4 
dormitórios), Paranoá (2 e 3 dormitórios), Ceilândia (3 e 4 dormitórios) e Gama ( 2 
dormitórios), que apresentou uma valorização expressiva (R$ 986 em Fev/2012 para 
R$ 1800 em Mar/2012). As demais localidades pesquisadas apresentaram redução 
ou estabilidade do valor/m² mediano para casas.  

 
4  Comentários e análises gerais (Quadro do DF) 
 
A tendência de desaceleração progressiva no ritmo de crescimento dos preços dos 
imóveis no Distrito Federal manteve-se no período Março/Abril de 2012, embora o DF 
permaneça como a região no país com o mais elevado preço médio anunciado do m², de 
acordo com o Índice FipeZap (R$ 8.216 em abril/2012) 
 
A variação anual (últimos 12 meses) foi de 11,4% em abril/2012, menor do que a de 
março/2012 (12,5%) e fevereiro/2012 (13,3%), e é a segunda menor dentre as regiões 
pesquisadas, só perdendo para Salvador. Este comportamento reforça a hipótese de perda 
de força do ritmo de elevação dos preços no DF, que subiram bem mais rápido do que em 
outras regiões do país nos anos anteriores.  
 
Os apartamentos com 2 e 4 dormitórios permanecem como os de mais elevado preço 
anunciado médio do m², embora os apartamentos de 2 e 3 dormitórios tenham 
apresentado a maior variação positiva nos últimos seis meses.  
 
As localidades com maior preço anunciado médio do m² em Abril de 2012, segundo o 
Índice FipeZap, foram, por ordem decrescente, no segmento de apartamentos de todos os 
tipos: Setor Noroeste, Setor Sudoeste, Asa Sul, Setor Park-Sul e Asa Norte e no segmento 
de casas de todos os tipos: Asa Norte, Asa Sul, Lago Sul, Lago Norte e Jardim Botânico.  
 
As localidades com maior preço anunciado médio do m² em Março de 2012, segundo o 
Boletim SECOVI-DF, foram, por ordem decrescente, no segmento de apartamentos 
especificados por tipo: Asa Sul  1 dormitório, Sudoeste- 4 dormitórios, Asa Norte- 4 
dormitórios, Asa Sul  4 dormitórios e Sudoeste- 3 dormitórios e no segmento de casas 
especificadas por tipo: Asa Sul  3 dormitórios, Asa Norte- 3 dormitórios, Cruzeiro - 3 
dormitórios, Asa Sul  4 dormitórios e Lago Sul - 4 dormitórios. Destaca-se o caso do 
Cruzeiro, cujo preço do m² foi superior ao do Lagos Sul e Norte e Asa Sul  4 dormitórios.  
 
Situações destacadas tanto no Índice FipeZap quanto no Boletim SECOVI-DF : 
 

 Águas Claras, o mercado imobiliário mais dinâmico do DF ( 40 a 45% dos 
anúncios do DF) apresentou estabilidade no preço anunciado médio do m² 
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segundo o Índice FipeZap e apresentou redução do valor/m² mediano de 
apartamentos de todos os tipos, com exceção de apartamentos de 3 dormitórios, 
segundo o Boletim SECOVI-DF.  
 

 Os apartamentos, segundo o Boletim SECOVI-DF, apresentaram redução ou 
estabilidade no valor/m² mediano em todas as localidades pesquisadas (Asa Sul, 
Sudoeste, Águas Claras, Ceilândia, Cruzeiro, Gama, Guará, Núcleo Bandeirante, 
Samambaia, Sobradinho e Taguatinga) com algumas exceções para apartamentos de 
menor quantidade de dormitórios na Asa Norte, Lago Norte/CA, Sudoeste, 
Ceilândia, Cruzeiro, Núcleo Bandeirante, Samambaia e Sobradinho. Segundo o 
Índice FipeZap, houve estabilidade ou redução no preço anunciado médio do 
m² nas seguintes localidades: Águas Claras, Setor Noroeste, Setor Sudoeste, Asa 
Sul, Setor Park-Sul, Asa Norte, Cruzeiro Novo e Lago Norte/CA. As exceções, 
localidades onde houve majoração no preço anunciado médio do m², foram: Guara 
II e Área Octogonal.  

 
 As casas, segundo o Boletim SECOVI-DF, apresentaram redução ou estabilidade 

do valor/m² mediano em todas as localidades pesquisadas (Asa Sul, Asa Norte, 
Sudoeste, Águas Claras, Ceilândia, Cruzeiro, Gama, Guará, Núcleo Bandeirante, 
Samambaia, Sobradinho e Taguatinga) com exceção de Asa Sul (3 e 4 dormitórios) 
Lago Sul (4 dormitórios), Cruzeiro (3 e 4 dormitórios), Taguatinga (2 e 4 
dormitórios), Paranoá (2 e 3 dormitórios), Ceilândia (3 e 4 dormitórios) e Gama ( 2 
dormitórios) que apresentaram majoração do valor/m² mediano. De acordo com o 
Índice FipeZap, as casas apresentaram redução ou estabilidade do valor/m² 
mediano nas principais localidades pesquisadas, com exceção do Lago Sul.  
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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 

 distância entre o 

longo prazo a evolução dos dois preços (anunciado e efetivamente transacionado) têm 
tendências semelhantes, sendo esta a razão da escolha desta fonte 

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 
residenciais e comerciais para comercialização e locação ofertados por imobiliárias do DF. 
A pesquisa não abrange lançamentos imobiliários, apenas imóveis antigos e seminovos.  
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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:  
 
 

  
 
 


