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Apresentação 

 

Esta é a décima primeira edição do Boletim do Observatório 

Imobiliário, publicado pela Secretaria de Habitação, 

Regularização e Desenvolvimento Urbano – SEDHAB, para 

distribuição ao seu público interno, aos órgãos da administração 

do Governo do Distrito Federal e demais interessados na 

sociedade.  

 

Publicado desde dezembro de 2011, o BoletIM apresenta a média 

de preços dos imóveis em diferentes localidades do DF a partir 

dos principais submercados habitacionais, procurando 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. 

 

Desse modo, o BoletIM acompanha a situação do mercado 

imobiliário no DF com informações sobre sua dinâmica. Nas 

transações pesquisadas, ocorre a influência de vários fatores, 

como a legislação urbanística, os investimentos públicos em 

infraestrutura e equipamentos, a oferta e a demanda por moradias, 

a renda, a localização dos imóveis, etc. E este movimento do 

mercado imobiliário, por sua vez, também pode pautar as ações 

do Poder Público. 

 

Nesta edição, o BoletIM apresenta também um clipping de 

resenhas e notícias sobre o mercado imobiliário. Essa seleção de 

reportagens, reproduzidas de jornais e internet, procura trazer 

informações adicionais à pesquisa de preços de imóveis e às 

análises do BoletIM. 
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Mantendo-se a previsão para os próximos resultados, o BoletIM 

n
o.
 12, que finalizará o ano de 2013, referente aos meses de 

novembro / dezembro, deverá ser publicado em fevereiro de 2014. 

Agradecemos, então, as sugestões do público que vem 

acompanhando a publicação para aprimorar a qualidade das 

informações produzidas.    

 

1. Introdução 

 

O Boletim do Observatório Imobiliário do DF  tem como objetivo 

acompanhar a situação do mercado imobiliário no DF, 

sintetizando informações relativas a imóveis residenciais 

construídos. Como fonte de informação é utilizado o Índice 

FIPEZAP de Preços de Imóveis Anunciados, publicação mensal 

da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas – FIPE em 

associação com o portal de anúncios imobiliários na internet ZAP 

Imóveis. Com base na publicação do Índice FIPEZAP, em 

notícias veiculadas pela imprensa e em observações empíricas, é 

traçado um quadro geral com análises preliminares do mercado 

imobiliário. 

    

Nesta edição, o BoletIM apresenta uma síntese compilada da 

situação do mercado imobiliário no DF nos meses de setembro e 

outubro de 2013, segundo o Índice FipeZap. Também apresenta 

um quadro comparativo da evolução dos preços dos imóveis no 

período de setembro de 2012 a outubro de 2013, permitindo uma 

análise com base na variação anual. Em anexo, como informação 

de referência para os leitores, apresenta-se o que é o Índice 

FipeZap de Preços de Imóveis Anunciados e a sua metodologia de 

pesquisa.  

2. Situação do Mercado Imobiliário segundo o índice 

FIPEZAP  

2.1. Situação geral nas dezesseis cidades pesquisadas 

s publicações do Índice FipeZap de Preços de Imóveis 

Anunciados, sintetizadas neste BoletIM, se remetem aos meses de 

setembro e outubro de 2013. Desde junho, a variação anual 

passou a ser calculada para o conjunto das 16 cidades pesquisadas 

para o Índice de modo completo, mas mantendo uma avaliação 

em separado para as sete cidades iniciais da publicação e outra 

para medir as dezesseis cidades em geral. Os resultados da 

pesquisa são comentados abaixo. 

 

Neste BoletIM, a variação mensal do Composto Nacional (7 

cidades) teve um leve aumento em relação a julho e agosto 

(ambos com 1,0%) para setembro (1,1%) e, novamente, para o 

mês de outubro (1,2%). No Composto Nacional (16 cidades), 

setembro (1,2%) manteve a mesma variação mensal de agosto 

(1,2), que já tinha sido maior que julho (1,1%), sendo que outubro 

(1,3%) permitiu uma retomada adicional do preço do m² 

anunciado dos imóveis. No bimestre passado, 10 das 16 cidades 

tiveram queda em suas variações mensais de julho para agosto e, 

na passagem de agosto para setembro, houve uma redução no 

número de cidades com estas variações menores que no mês 

anterior, chegando a 5. Entretanto, de setembro para outubro, 

aconteceu um novo aumento de cidades com queda de variações, 

atingindo 8 delas, embora todas possuíssem variações positivas. 

No acumulado de 12 meses, a variação dos preços em outubro, no 

Composto Nacional, atingiu 12,4%, e o Ampliado ficou em 
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13,4%. Em outubro de 2012, o Composto Nacional era de 14,4%, 

já em um contexto de arrefecimento do mercado imobiliário. 

 

No comparativo entre cidades, apenas Curitiba teve uma 

valorização acentuada no mês de setembro (3,8%) em relação às 

demais, sendo seguida por São Caetano do Sul (1,8%) e Fortaleza 

(1,6%). Apesar disso, estas três cidades tiveram uma perda em 

suas variações mensais de setembro para outubro. Curitiba, no 

caso, se mantém com a maior valorização anual entre as 16 

cidades com 33,2%, mas teve perdas na variação mensal neste 

bimestre de outubro/setembro. Na outra ponta, Niterói (0,2 e 

0,5%), Salvador (0,8 e 0,2%) e Brasília (0,8 e 0,5%), 

respectivamente, para setembro e outubro, foram as cidades que 

tiveram a menor valorização. Ainda na valorização anual, desde 

janeiro, além de Curitiba, Florianópolis (13,1%), Vitória (12,7%), 

Rio de Janeiro (12,5%) e Porto Alegre (12,3%) tiveram o maior 

aumento de preços nos imóveis, sendo que elas também se 

posicionam com a melhor valorização nos últimos 12 meses. 

Inversamente, Brasília, Belo Horizonte e Niterói contam com a 

pior situação nestes dois indicadores, tanto na variação anual 

quanto na variação em 12 meses (ver Tabela 1) entre as 16 

cidades do Índice FipeZap.  
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       Tabela 1 

             Fonte : Índice Fipezap de Preços de Imóveis Anunciados – Outubro/2013. 
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2.2. Situação Geral no Distrito Federal  

Brasília permanece como a segunda cidade com o preço médio 

anunciado do m² mais caro do Brasil. Em setembro de 2012, a 

capital do país foi ultrapassada pelo Rio de Janeiro e, desde este 

período, vem mantendo a posição, seguida por São Paulo no 

Índice FipeZap. No mês de outubro, o Rio de Janeiro alcançou o 

valor de R$ 9.700,00, acima dos R$ 9.534,00 de agosto, enquanto 

que São Paulo, não conseguindo se aproximar de Brasília, ainda 

se coloca com R$ 7.631,00 no m² (ver Gráfico 1) contra R$ 

7.451,00 de agosto. 

A valorização do m² de Brasília foi de R$ 8.496,00 em agosto e 

de R$ 8.595,00 em outubro, o que representa uma variação de 

0,13% em relação ao bimestre anterior, que acumulava 2,0% da 

variação desde o começo do ano. Assim, a variação anual passou 

para 3,3% com um aumento significativo pela contribuição do 

bimestre outubro/setembro. Entretanto, somente setembro (0,8% 

na variação mensal) contribuiu para este acréscimo, pois em 

outubro (0,5%), ocorreu uma novo declínio, inferior a agosto 

(0,6%) e julho (0,7%).  

Na variação dos preços nos últimos 12 meses, Brasília atinge 

4,7%, abaixo da inflação do período, que tem se colocado em 

torno de 5,7% pelo IPCA, ou seja, está acontecendo uma perda de 

valor do m². Esta variação também se coloca como a mais baixa 

entre as 16 cidades pesquisadas pelo Índice FipeZap. Para o 

mesmo mês de outubro, em 2012, a variação de 12 meses era de 

2,7%, o que pode ser entendido como uma melhora pouco 

expressiva para 2013. A média da variação em 12 meses das 7 

cidades do Composto Nacional ficou em 11,19% e do Ampliado 

(16 cidades) em 13,3%.  

2.3. Situação por Tipos de Domicílio no Distrito Federal  

A variação semestral dos preços do m² (março/2013 a 

agosto/2013) para todos os tipos de imóveis residenciais (Tabela 

2) foi de 2,98%, mais alta que a registrada para o período de 

março a agosto (2,01%) e para todo o primeiro semestre de 2013 

(janeiro a junho, de 0,79% somente – BoletIM n
o
. 9), indicando 

que houve alguma recuperação do mercado imobiliário, 

essencialmente neste bimestre de / setembro / outubro. 

Ao se observar o início da série em novembro de 2012, os 

domicílios de todos os tipos tiveram uma variação de 4,83%, na 

qual o preço médio do m² evoluiu de R$ 8.043,00 para atingir o 

valor de R$ 8,431,86. Ainda nesta série, os imóveis de 1 quarto 

continuam alcançando uma variação superior aos demais tipos de 

domicílio, sendo de 11,13% em 12 meses e de 5,55% na semestral 

(maio/outubro), denotando que existe uma maior demanda e 

movimentação no mercado imobiliário por estas residências.  

Os imóveis de 4 quartos e mais deixaram de possuir variações 

negativas, como ocorreu nos dois bimestres anteriores do 

BoletIM, contando com uma elevação de 1,57% no período de 

maio a outubro de 2013, mas apenas de 0,76% para 12 meses de 

referência.   

Tanto os imóveis de 2 quartos quanto de 3 quartos conseguiram 

melhorar suas variações neste bimestre em relação aos dois 

bimestres precedentes, chegando a 1,73% e 2,10%, 

respectivamente. Em 12 meses, a variação foi de 2,99% no 2 

quartos e de 2,58% para os imóveis de 3 quartos.  
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                                                         Gráfico 1 

                                                   

Fonte: Índice Fipezap de Preços de Imóveis Anunciados – Outubro/2013. 
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                               Gráfico 2  

 

 

                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                        Fonte: Índice Fipezap de Preços de Imóveis Anunciados – Outubro/2013. 
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Tabela 2  - Preço médio anunciado/m² no Distrito Federal – Tipos de Imóveis (em R$) 

Variação Semestral, no Ano e nos últimos Meses por Tipo de Imóvel / Índice Fipezap – Novembro/2012 a Outubro/2013 

 
Var. no Ano Var. 12 Meses

nov/12 jan/13 abr/13 mai/13 jun/13 jul/13 ago/13 set/13 out/13 abr/set % mai/out % jan/out % nov/out %

Todos os tipos 8.043,00 8.157,29 8.174,41 8.187,49 8.221,88 8.276,97 8.324,97 8.388,24 8.431,86 2,62 2,98 3,37 4,83

1 Dormitório 9.208,00 9.636,63 9.600,54 9.694,63 9.831,32 9.924,72 10.002,13 10.101,16 10.232,47 5,21 5,55 6,18 11,13

2 Dormitórios 7.650,00 7.698,63 7.772,49 7.744,51 7.739,09 7.790,94 7.818,99 7.879,97 7.878,40 1,38 1,73 2,34 2,99

3 Dormitórios 8.057,00 8.054,71 8.089,38 8.095,05 8.120,14 8.173,73 8.212,97 8.251,57 8.264,77 2,00 2,10 2,61 2,58

4 Dormitórios 6.854,00 6.877,15 6.825,62 6.799,00 6.756,17 6.750,09 6.805,44 6.857,84 6.905,85 0,47 1,57 0,42 0,76

Preço médio anunciado do m² Variação semestral
Tipos de domicílios

 
Fonte: Elaboração própria com base no Índice Fipezap de Preços de Imóveis Anunciados de Novembro/2012 a Outubro/2013  

                            com coleta de valores na página da internet http://fipe.org.br/web/index.asp. 

 

Tabela 3 - Localidades com Preço Médio do m² mais Alto no Distrito Federal 

 

out/13 Localidade out/13

1 Setor Noroeste 10.412,00 Asa Sul 7.037,00

2 Setor Sudoeste 10.108,00 Guara II 6.877,00

3 Asa Sul 9.754,00 Jardim Botânico 5.725,00

4 Setor Park Sul - SMAS 9.661,00 Lago Sul 5.356,00

5 Lago Sul 9.169,00 Lago Norte 4.584,00

6 Área Octogonal 8.973,00 Taguatinga Sul 4.337,00

7 Asa Norte 8.971,00 Setor Park Way 4.103,00

8 Lago Norte / CA 8.394,00 Samambaia Sul 3.298,00

9 Cruzeiro Novo 6.667,00 Riacho Fundo 3.125,00

10 Guara II 5.918,00 Taguatinga Norte 3.097,00

        Localidade

Preço médio anunciado m² / localidade  (em R$)

Apartamentos Casas

 

Fonte: Elaboração própria com base em informações do Índice Fipezap – Outubro 2013. 
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Tabela  4 - Preço médio anunciado/m² no Distrito Federal 

Variação Anual por Localidade – Apartamentos / Índice Fipezap 

  

out/12 nov/12 dez/12 jan/13 fev/13 mar/13 abr/13 mai/13 jun/13 jul/13 ago/13 set/13 out/13 Var set % Var out %

1 Setor Noroeste 10.460,00 10.632,00 10.520,00 10.581,00 10.583,00 10.487,00 10.608,00 10.625,00 10.424,00 10.451,00 10.511,00 10.236,00 10.412,00 -2,1 -2,1

2 Asa Sul 9.397,00 9.523,00 9.475,00 9.122,00 9.306,00 9.146,00 9.302,00 9.533,00 9.515,00 9.537,00 9.565,00 9.289,00 9.754,00 -1,1 2,4

3 Sudoeste * 9.127,00 9.278,00 9.544,00 9.624,00 9.657,00 9.891,00 9.682,00 9.411,00 9.466,00 9.821,00 9.504,00 10.108,00 * 10,7

4 Asa Norte 8.564,00 8.722,00 8.921,00 8.960,00 8.770,00 9.154,00 9.008,00 9.109,00 9.177,00 9.230,00 8.991,00 9.119,00 8.971,00 6,5 2,9

5 Setor Park Sul - SMAS 8.687,00 7.668,00 7.963,00 8.683,00 8.624,00 8.595,00 8.751,00 8.982,00 8.982,00 9.532,00 9.241,00 9.313,00 9.661,00 7,2 26,0

6 Lago Norte / CA 7.673,00 * * 7.824,00 8.119,00 8.615,00 8.577,00 8.501,00 8.576,00 8.656,00 8.521,00 8.697,00 8.394,00 13,3 *

7 Área Octogonal 7.821,00 7.143,00 7.143,00 7.143,00 7.143,00 8.820,00 8.744,00 9.233,00 8.819,00 8.608,00 9.173,00 8.692,00 8.973,00 11,1 25,6

8 Cruzeiro Novo 6.601,00 6.601,00 6.601,00 6.429,00 6.429,00 5.880,00 6.198,00 6.444,00 7.570,00 7.393,00 5.645,00 6.667,00 6.667,00 1,0 1,0

9 Guara II 6.321,00 6.113,00 6.113,00 6.113,00 6.113,00 6.774,00 6.879,00 6.500,00 6.704,00 6.276,00 6.508,00 5.427,00 5.918,00 -14,1 -3,2

10 Águas Claras Norte 5.060,00 5.139,00 5.225,00 5.238,00 5.172,00 5.200,00 5.148,00 5.105,00 5.093,00 5.170,00 5.235,00 5.046,00 4.966,00 -0,3 -3,4

Preço médio anunciado m² / Apartamentos por localidade – Outubro/2012 a Outubro/2013 (em R$)

Localidade

 

Fonte: Elaboração própria com base no Índice Fipezap de Preços de Imóveis Anunciados de Outubro/2012 a Outubro/2013. 

Obs.: As 10 localidades não estão necessariamente hierarquizadas segundo os preços médios anunciados/m
2
. 

 

 

 

Tabela 5  - Preço médio anunciado/m² no Distrito Federal 

Variação Anual por Localidade – Casas / Índice Fipezap 
 

out/12 nov/12 dez/12 jan/13 fev/13 mar/13 abr/13 mai/13 jun/13 jul/13 ago/13 set/13 out/13 Var set % Var out %

1 Asa Norte 8.751,00 10.102,00 10.102,00 10.102,00 10.102,00 7.059,00 7.059,00 6.765,00 6.471,00 * * 4.218,00 3.019,00 -51,8 -70,1

2 Asa Sul 5.204,00 6.373,00 6.373,00 6.373,00 6.267,00 7.025,00 7.236,00 7.526,00 7.787,00 7.712,00 7.758,00 6.889,00 7.037,00 32,4 10,4

3 Jardim Botânico 2.510,00 3.702,00 5.188,00 5.188,00 3.550,00 * * 4.650,00 4.650,00 4.650,00 4.650,00 4.650,00 5.725,00 85,3 54,6

4 Lago Sul 4.777,00 4.946,00 4.952,00 4.878,00 5.196,00 5.483,00 5.309,00 5.270,00 5.357,00 5.284,00 5.214,00 5.368,00 5.356,00 12,4 8,3

5 Lago Norte 4.179,00 4.180,00 4.194,00 4.259,00 4.194,00 4.219,00 4.313,00 4.404,00 4.477,00 4.720,00 4.872,00 4.617,00 4.584,00 10,5 9,7

6 Park Way 3.388,00 3.462,00 3.496,00 3.495,00 3.614,00 3.374,00 3.358,00 3.693,00 3.629,00 3.605,00 3.837,00 3.903,00 4.103,00 15,2 18,5

7 Taguatinga Sul 2.965,00 3.998,00 2.816,00 2.857,00 3.040,00 3.104,00 3.040,00 3.089,00 3.442,00 3.625,00 3.777,00 3.746,00 4.337,00 26,3 8,5

8 Guara II 2.274,00 2.620,00 2.620,00 2.620,00 2.620,00 2.457,00 2.990,00 2.274,00 2.412,00 4.090,00 2.528,00 5.716,00 6.877,00 151,4 162,5

9 Riacho Fundo 2.745,00 2.571,00 2.571,00 2.774,00 2.600,00 2.571,00 2.571,00 2.571,00 2.571,00 2.589,00 2.589,00 2.589,00 3.125,00 -5,7 21,5

10 Samambaia Norte 2.645,00 2.210,00 2.545,00 2.520,00 2.281,00 2.471,00 2.061,00 2.229,00 2.413,00 2.564,00 * * 2.381,00 * *

Preço médio anunciado m² / Casas por localidade – Outubro/2012 a Outubro/2013 (em R$)

Localidade

 

Fonte: Elaboração própria com base no Índice Fipezap de Preços de Imóveis Anunciados de Outubro/2012 a Outubro/2013. 

Obs.: As 10 localidades não estão necessariamente hierarquizadas segundo os preços médios anunciados/m
2
. 
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2.4. Situação por Localidades Pesquisadas no DF 

 

A Tabela 6 apresenta o preço médio do metro quadrado de 

apartamentos e casas anunciadas em setembro e outubro por 

localidade. A elaboração da tabela baseou-se em informações 

coletadas na página na internet do Zap Imóveis 

(http://www.zap.com.br/imoveis/fipe-zap/) nas localidades 

equivalentes a bairros ou áreas de ponderação do IBGE (Censo 

2000) pesquisadas pelo Índice Fipezap no Distrito Federal, 

contando com o preço médio do metro quadrado, a variação no 

mês de referência para cada tipo de imóvel (apartamento ou casa) 

nos meses do ano, nos últimos 12 meses, e o número de amostras 

coletas em cada localidade por tipo de imóvel.  

As dez localidades que apresentaram o maior número de 

amostras nos meses de setembro e outubro de 2013, no 

segmento de apartamentos, foram: Águas Claras Norte (263); 

Asa Norte (186); Asa Sul (185); Lago Norte / CA (158); Sudoeste 

(143); Águas Claras Sul (128); e Noroeste (49). Para o segmento 

casas, temos: Lago Sul (476); Lago Norte (223); Park Way (60); 

Asa Sul (28); Taguatinga Sul (20) e Sobradinho (13). Estas áreas 

foram as mais dinâmicas do Distrito Federal em termos de ofertas 

imobiliárias no período em referência. 

No segmento de apartamentos, as seguintes localidades tiveram 

valorização dos imóveis, exibindo variações positivas para o mês 

de outubro: Setor Park Sul (21,3%); Cruzeiro Novo (19,6%); 

Taguatinga Norte (12,1%); Setor Sudoeste (8,9%) e Lago Norte / 

CA (8,6%). As áreas com desvalorização foram: Área Octogonal 

(-17,1%); Guará II (-11,6%); Riacho Fundo (-6,7%); Águas 

Claras Norte (-4,9%), Ceilândia Norte (-2,7%) e Noroeste (-2,1). 

Outras localidades tiveram valorizações ou desvalorizações de 

menor monta.  

No segmento de casas, o Guará II (170,7%), Taguatinga Sul 

(54,0%); Samambaia Sul (51,7%), Taguatinga Norte (22,3%) e 

Riacho Fundo (21,6%), Setor Park Way (17,4%) e Sobradinho 

(12,6%) obtiveram valorização nos seus imóveis em outubro. 

Algumas destas RAs (Guará II: 9 amostras; Samambaia Sul: 5; e 

Riacho Fundo: 3) possuíam uma quantidade de anúncios pouco 

representativa e o resultado pode ter sido distorcido, como se 

constata pelas variações com aumentos extraordinários (por 

exemplo170,7%, no Guará II). Com redução no preço dos 

imóveis, temos: Asa Norte (-70,1%); Ceilândia Norte (-37,5%), 

Samambaia Norte (-6,5%) e Arniqueiras (-6,3%). Estas quatro 

localidades, no entanto, tiveram número reduzido de amostras (6; 

2; 1; 2; respectivamente). 

A Tabela 3 apresenta as 10 localidades com os mais altos 

preços médios do metro quadrado de apartamentos e casas 

anunciadas em outubro de 2013. Entre os apartamentos, os 

setores Noroeste (R$ 10.412,00), Sudoeste (R$ 10.108,00) e Asa 

Sul (R$ 9.754,00) continuam a liderar neste segmento. A Asa Sul 

(R$ 7.037,00), o Guará II (R$ 6.877,00) e o Jardim Botânico (R$ 

5.725,00) foram as localidades que se destacaram com os maiores 

preços no DF para as casas.  

As Tabelas 4 e 5 apresentam o acompanhamento da variação 

anual das 10 localidades com os valores mais elevados no DF 

nos segmentos de casas e apartamentos  durante os meses de 

outubro de 2012 a 2013. 

http://www.zap.com.br/imoveis/fipe-zap/
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Para os apartamentos, a variação anual no período de outubro 

de 2012 a outubro de 2013 apresentou valorização no Setor Park 

Sul (26,0%); na Área Octogonal (25,6%) e no Setor Sudoeste 

(10,7%). A Área Octogonal é a única localidade que permaneceu 

do grupo do bimestre anterior e também do período de maio e 

junho, e vem mantendo uma elevação de preços constante. No 

mês de setembro, não registrando variação no mês de outubro, a 

Lago Norte / CA ficou bem posicionado com 13,3%. Por outro 

lado, o Guará II, que vinha participando entre as três localidades 

mais valorizadas, passou a ter uma variação negativa de -14,1% 

em setembro e -3,2% em outubro, juntamente com Águas Claras 

Norte (-3,4%) e o Setor Noroeste (-2,1%). A Asa Norte (2,9%), a 

Asa Sul (2,4%) e o Cruzeiro Novo (1,0%) tiveram variações 

positivas ao longo do período, mas pouco significativas.      

A respeito das casas, tem havido um problema no número de 

amostras que gera uma oscilação elevada para baixo ou para cima 

nas variações das localidades, como se pode observar no Guará II, 

que teve uma valorização de 162,5% neste bimestre. Entretanto, 

apenas 4 anúncios foram colocados em outubro para este bairro. 

O Jardim Botânico, apesar de possuir uma quantidade diminuta de 

amostras, ao longo dos 12 meses da série manteve uma alta 

valorização imobiliária a cada publicação bimestral do BoletIM. 

O Riacho Fundo e a Asa Norte tem passado por variações 

positivas e negativas, pois o número insuficiente de amostras 

prejudica a análise destas localidades. O Lago Norte (9,7% de 

variação em outubro) e o Lago Sul (8,3%) , mais o Setor Park 

Way (18,5%) e a Asa Sul (10,4%), todavia, possuem amostras 

razoáveis e tiveram uma valorização consistente no bimestre.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BOLETIM  DO OBSERVATÓRIO IMOBILIÁRIO DO DF   

Edição Nº 11 – SETEMBRO / OUTUBRO 2013 

 

13 

 

Tabela 6 - Índice FipeZap de Preços de Imóveis Anunciados – Venda: Setembro e Outubro de 2013 
 

set/13 out/13 set/13 out/13 set/13 out/13 set/13 out/13 set/13 out/13 set/13 out/13 set/13 out/13 set/13 out/13 set/13 out/13 set/13 out/13

Águas Claras - Areal R$ 4.047,00 R$ 4.025,00 R$ 2.779,00 R$ 2.705,00 -20,4 -20,8 7,5 4,6 -16,5 16,9 104,6 99,1 9,0 -0,5 -35,8 -2,7 3 2 5 4

Águas Claras -Arniqueiras * * R$ 1.667,00 R$ 1.667,00 * * -6,3 -6,3 * * -23,8 -23,8 * * 7,1 0,0 * * 1 1

Águas Claras Norte R$ 5.046,00 R$ 4.966,00 * * -3,4 -4,9 * * -0,3 -1,9 * * -3,6 -1,6 * * 139 124 * *

Águas Claras Sul R$ 5.012,00 R$ 5.269,00 * * 0,8 5,9 * * 1,0 6,2 * * -2,6 5,1 * * 78 50 * *

Área Octogonal R$ 8.692,00 R$ 8.973,00 * * -19,7 -17,1 * * 11,1 14,7 * * -5,2 3,2 * * 11 10 * *

Asa Norte R$ 9.119,00 R$ 8.971,00 R$ 4.218,00 R$ 3.019,00 2,2 0,6 -58,3 -70,1 6,5 4,8 -51,8 -65,5 1,4 -1,6 -34,8 -28,4 92 94 4 2

Asa Sul R$ 9.289,00 R$ 9.754,00 R$ 6.889,00 R$ 7.037,00 -2,0 3,0 8,1 10,4 -1,1 3,8 32,4 35,2 -2,9 5 -11,2 2,1 102 83 14 14

Ceilândia Norte R$ 2.909,00 R$ 3.210,00 R$ 1.563,00 R$ 1.563,00 -11,8 -2,7 -37,5 -37,5 -10,9 -1,7 -43,2 -43,2 -10,9 10,3 -36,8 0,0 7 9 1 1

Cruzeiro Novo R$ 6.667,00 R$ 6.667,00 * * 19,6 19,6 * * 16,9 16,9 * * 0,0 0,0 * * 1 1 * *

Guara II R$ 5.427,00 R$ 5.918,00 R$ 5.716,00 R$ 6.877,00 -18,9 -11,6 125,0 170,7 -18,9 -11,6 125,0 170,7 -11,3 9,1 53,7 20,3 14 14 5 4

Jardim Botânico * * R$ 4.650,00 R$ 5.725,00 * * -10,4 10,4 * * 85,3 128,1 * * 0,0 23,1 * * 3 2

Lago Norte R$ 8.697,00 R$ 8.394,00 R$ 4.617,00 R$ 4.584,00 12,5 8,6 10,1 9,3 13,3 9,4 10,5 9,7 2,1 -3,5 -5,2 -0,7 78 80 103 120

Lago Sul R$ 9.169,00 R$ 9.169,00 R$ 5.368,00 R$ 5.356,00 60,5 60,5 9,0 8,8 64,8 64,8 12,4 12,1 -26,0 0,0 3,0 -0,2 1 1 231 245

Riacho Fundo R$ 4.462,00 R$ 4.308,00 R$ 2.589,00 R$ 3.125,00 -3,3 -6,7 0,7 21,6 -3,3 -6,7 -5,7 13,8 -3,3 -3,5 0,0 20,7 2 1 2 1

Samambaia Norte R$ 3.337,00 R$ 3.682,00 * R$ 2.381,00 -8,5 1,0 * -6,5 -6,5 3,1 * -11,1 -1,4 10,3 * -7,2 7 6 * 1

Samambaia Sul R$ 3.847,00 R$ 3.983,00 R$ 3.322,00 R$ 3.298,00 2,6 6,2 52,8 51,7 2,4 6,0 44,2 43,2 -1,4 3,5 -0,1 -0,7 20 17 2 3

Setor Noroeste R$ 10.236,00 R$ 10.412,00 * * -3,7 -2,1 * * -2,1 -0,5 * * -2,6 1,7 * * 30 19 * *

Setor Park Sul - SMAS R$ 9.313,00 R$ 9.661,00 * * 16,9 21,3 * * 7,2 11,2 * * 0,8 3,7 * * 7 6 * *

Setor Park Way * * R$ 3.903,00 R$ 4.103,00 * * 11,7 17,4 * * 15,2 21,1 * * 1,7 5,1 * * 31 29

Setor Sudoeste R$ 9.504,00 R$ 10.108,00 * * 2,4 8,9 * * 6,6 13,4 * * -3,2 6,4 * * 82 61 * *

Sobradinho * * R$ 1.934,00 R$ 2.245,00 * * -3,0 12,6 * * -6,1 8,9 * * 2,0 16,1 * * 5 8

Taguatinga Norte R$ 4.376,00 R$ 4.141,00 R$ 2.531,00 R$ 3.097,00 18,5 12,1 -9,3 22,3 18,9 12,5 -2,4 19,4 1,4 -5,4 -9,3 22,3 21 18 17 21

Taguatinga Sul R$ 4.351,00 R$ 4.769,00 R$ 3.746,00 R$ 4.337,00 -8,2 0,6 33,1 54,0 2,2 12,0 26,4 46,3 3,2 9,6 -0,8 15,8 9 17 10 10

Localidade

Preço Médio m²  - todos os tipos Variação no Ano Variação 12 Meses Variação Mensal Amostras 

Aptº Casa Aptº Casa Aptº Casa Aptº CasaCasa Aptº

 

Fonte: Elaboração própria com base em informações do Índice Fipezap de Setembro e Outubro de 2013. 
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2.4. Mapas Ilustrativos do Índice FIPEZAP no DF por 

Localidade – Outubro 2013 

A partir das informações da Tabela 3, foram construídos dois 

mapas do DF, um com a indicação do preço médio do metro 

quadrado de apartamentos e outro com a indicação 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 própria com base em informações do Índice Fipezap – Outubro/2013. 
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   Fonte: Elaboração própria com base em informações do Índice Fipezap – Outubro/2013. 
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3. Comentários e Análises Gerais 

No mês de setembro / outubro, ocorreram melhorias de pouca 

monta no Índice FipeZap a respeito da situação do mercado 

imobiliário no Brasil e DF. O Composto Nacional (7 cidades) de 

agosto de 2013 apontava para uma variação em 12 meses de 

11,3% e, em outubro, passou para 12,4%; enquanto que a 

variação do Ampliado de 16 cidades saiu de 12,3% em agosto 

para 13,4% em outubro. Assim, houve uma valorização 

imobiliária por este indicador geral, que aconteceu em um período 

não habitual de aumento da demanda por residências, cuja 

sazonalidade favorece mais o começo do ano do que o final. 

Entretanto, a variação de outubro de 2012 atingia um valor 

superior, de 14,4% (BoletIM n
o
. 5), já em um contexto de baixa 

no mercado. 

Neste 5º. bimestre, não ocorreram variações mensais negativas, 

que estavam afetando cidades como Brasília e Belo Horizonte. 

Esta última capital até conseguiu alcançar uma variação de 1,4% 

em setembro e depois de 3,7% em outubro, enquanto que Brasília 

permaneceu com 1,3% para os dois meses. De certa forma, a 

elevada valorização acumulada no DF nos anos de 2009 e 2010 

está sendo contida ou reduzida desde 2012. Tanto é assim que a 

capital do país, detentora do m² mais caro do Brasil até o ano 

passado, continua marcando a menor variação acumulada no ano 

(3,3%) e em 12 meses (4,7%), conforme o levantamento FipeZap.   

Entre as 16 cidades abrangidas pelo Índice, 5 em setembro e 8 em 

outubro tiveram variações menores que o mês anterior, incluindo 

Brasília, sendo que algumas delas vinham se destacando com sua 

valorização crescente ao longo do ano, como o Rio de Janeiro e 

Curitiba. São Paulo, Fortaleza e Porto Alegre tiveram variações 

baixas e quase constantes de setembro para outubro, fato que se 

reflete na variação mensal do Composto Nacional e no Ampliado, 

que aumentou apenas 0,1% entre os dois meses.  

 

Numa análise por tipo de imóvel no DF, observa-se que os 

imóveis menores, de 1 dormitório, possuem maior facilidade para 

serem vendidos, uma vez que seu preço total é mais baixo. 

Todavia, estão alcançando uma elevação nos seus preços a cada 

semestre. No bimestre de maio / junho, esta valorização foi de 

4,62% na variação semestral; em julho / agosto, subiu para 

4,88%; e em setembro / outubro alcançou 5,55%, correspondendo 

a R$ 10.232,47 o metro quadrado. No ano de 2012, no mesmo 

período de setembro / outubro (BoletIM n
o
. 5), o valor dos 

imóveis de 1 quarto chegava a R$ 8.861,00 com variação 

semestral de 3,99%, ou seja, a valorização atual está sendo maior.   

 

A Tabela 2 traz uma novidade neste BoletIM, referente à consulta 

das variações acumuladas no ano e em 12 meses para os tipos de 

domicílio, que antes a série não permitia. Por ela, o contraste 

entre os imóveis com 1 dormitório e os demais fica mais evidente, 

colocando 11,3% de variação em 12 meses contra 0,76% para os 

domicílios com 4 quartos.  Assim, os imóveis mais confortáveis e, 

por isso, de valor total mais caro, estão se tornando mais difíceis 

de serem vendidos no momento, o que gera, então, uma 

estagnação de seu preço. Uma residência de 4 quartos em outubro 

tinha o valor do m² em R$ 6.854,00 em novembro de 2012 e, em 

outubro, foi para R$ 6.905,85. 

  

Na análise do comportamento do mercado por localidade no 

DF, nos dois bimestres anteriores, foi observada certa tendência 
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de valorização de áreas nas quais predominam imóveis antigos, 

como a Área Octogonal e Asa Norte, em detrimento dos bairros 

onde ocorrem lançamentos imobiliários, notadamente Águas 

Claras e Noroeste. A explicação para este fenômeno se deve a um 

preço mais alto dos imóveis novos, tornando vantajosa a compra 

de um imóvel usado e o aumento da procura e venda destes 

domicílios provocou uma valorização. 

Neste bimestre de setembro e outubro, esta prefrência por imóveis 

antigos não ficou tão definida, havendo uma participação mista na 

valorização de localidades tanto com o predomínio de domicílios 

usados quanto de novos, como se constata na Tabela 4, na qual 

reaparecem com destaque o Setor Park Sul (lançamentos) 

juntamento com a Octogonal (antigos). Em relação às variações 

negativas, na média do bimestre, 9 das 23 localidades da Tabela 6 

apresentaram este ajuste de preços para baixo, sendo que em julho 

e agosto eram 15 localidades e, em maio/junho, 10. No bimestre 

anterior, portanto, houve uma desvalorização mais acentuada nas 

localidades do DF. Em termos de número de amostras, foram 

contabilizados 1.317 anúncios de apartamentos no bimestre de 

setembro/outubro de 2013, 4,8% maior que julho/agosto. O 

número de anúncios de casas, por sua vez, chegou a 900, um 

acréscimo de 15,8%.  
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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 dezesseis cidades brasileiras: Belo 

Horizonte, Fortaleza, Recife, Rio de Janeiro, Salvador, São Paulo, 

Brasília, Porto Alegre, Curitiba, Florianópolis, Vitória, Vila 

Velha, Santo André, São Bernardo do Campo, São Caetano do 

Sul e Niteroi.  

 

O Índice FIPEZAP começou a ser publicado em fevereiro de 

2011 (referente aos dados de 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 a de 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 metodologia da FIPE reconhece que “a grande 

desvantagem é a óbvia distância entre o preço ofertado e o preço 

de fato transacionado”. Mas adota a hipótese de que no médio e 

longo prazo a evolução dos dois preços (anunciado e efetivamente 

transacionado) têm tendências semelhantes, sendo a razão da 

escolha desta fonte 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 

pela internet, mas somente sob consulta. 
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Anexo II – Matérias Jornalísticas Sobre Mercado Imobiliário 

 

O clipping do BoletIM do Observatório Imobiliário apresenta 

notícias do mercado imobiliário veiculadas nos meses recentes, 

selecionadas entre variados veículos da imprensa. Estas 

reportagens jornalísticas, ressalte-se, não representam a opinião 

do BoletIM ou da SEDHAB sobre os assuntos mencionados, no 

entando, buscam adicionar informações e análises aos resultados 

encontrados na publicação. 

 

Continuando o tema introduzido no BoletIM 10, que tratou de 

caracterizar o que vem a ser uma bolha imobiliária a partir do 

artigo do economista americano Robert Schiller à revista Veja, a 

reportagem transcrita do Jornal espanhol El País, “Uma Bolha 

Imobiliária À Brasileira”, discute a diferença entre uma elevação 

de preços das residências e um excesso de créditos contraídos 

para se comprar mais imóveis. Nesta última situação, tal como 

ocorreu no EUA, levando o país a uma recessão, as famílias se 

endividaram comprando vários imóveis e os títulos hipotecários 

foram negociados no mercado financeiro, contaminando a 

economia como um todo quando se contatou o aumento da 

inadimplência. No Brasil, apesar dos aumentos extraordinários de 

preços do m² em algumas cidades, o crédito tem sido limitado, 

retratando mais um choque de demanda com a elevação da renda 

no país e com a compra do primeiro imóvel.  

 

A segunda matéria, por sua vez, ressalta a experiência de se 

habitar uma residência com dimensões e características tão 

peculiares quanto uma quitinete. Diante de uma maior valorização 

dos imóveis com apenas 1 quarto no DF, as quitinetes, que fazem 

parte deste nicho, estão sendo construídas às centenas na área do 

setor Park Sul e no Noroeste, reproduzindo uma forma de moradia 

que já ocorria nas quadras comerciais e nas 900 das Asas Sul e 

Norte e no setor Sudoeste. Localizando-se próximas do trabalho e 

do comércio e com muita oferta de aluguel, tendo ainda a 

vantagem de um preço global menor para aquisição, embora o m² 

seja mais caro e com obstáculos de financiamento se a projeção 

for comercial, as quitinetes representam mais do que uma opção 

transitória para um imóvel maior, mas também um estilo próprio 

de se viver neste tipo de residência, como demonstra a reportagem 

da Veja Brasília. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BOLETIM  DO OBSERVATÓRIO IMOBILIÁRIO DO DF   

Edição Nº 11 – SETEMBRO / OUTUBRO 2013 

 

21 

 

Reportagem 1 – Uma Bolha Imobiliária à Brasileira 

 

Os preços dos imóveis no Brasil subiram até 200% desde 2008, 

enquanto que o crédito para habitação se manteve estável. O 

oposto do que aconteceu nos EUA e Europa 

 

Por: Frederico Rosas, de São Paulo – 26 de Novembro de 2013 

Tradução de Glauco Ferreira 

Jornal El País (Espanha): 

http://economia.elpais.com/economia/2013/11/24/actualidad/1385

302055_411162.html 

 

Vista de São Paulo desde un edificio del centro de la ciudad. / MARÍA MARTÍN 

 

Um comerciante de São Paulo recebeu, no primeiro semestre 

deste ano, uma oferta para sua loja em um dos mais famosos 

centros comerciais da capital paulista. Desfazer-se do seu ponto 

de venda não estava em seus planos, mas decidiu ouvir a 

proposta. Quando soube que o interessado estava disposto a 

pagar 1,7 milhões de reais (741.936 dólares), respirou fundo 

para não revelar sua surpresa. Ele fechou o negócio 

imediatamente. “Custava, no máximo, 800 mil reais (cerca de 

350.000 dólares)”, comenta o empresário, que investiu os 

recursos no mercado financeiro. 

 

No bairro Perdizes, na zona oeste da cidade, um apartamento de 

50 metros quadrados está à venda por 420.000 reais (183.302 

dólares). Há cinco anos atrás, um apartamento de 120 metros 

quadrados, a 30 passos de distância dali, foi vendido por 330.000 

reais (144.023 dólares). Hoje, esse mesmo imóvel vale 900 mil 

reais (392.790 dólares). Casos como estes se repetem nas 

grandes cidades brasileiras, formando uma espécie de bolha à 

brasileira. Os preços que não têm um parâmetro matemático 

para serem calculados e que deixam entrever que algo pode estar 

errado. 

 

A primeira coisa que vem à mente são as bolhas imobiliárias que 

explodiram na Europa e nos Estados Unidos em 2008, e que 

arrastaram o mundo para uma crise financeira sem 

precedentes. Mas a bolha no Brasil se caracteriza por ser uma 

bolha de preços, e não de crédito, como foi no exterior. 

 

Os norte-americanos foram vítimas de uma enxurrada de crédito, 

com financiamento considerado de alto risco. E, no mercado 

financeiro, se comercializaram os títulos hipotecários que 

acabaram se revelando como lixo, ampliando a extensão do 

http://economia.elpais.com/economia/2013/11/24/actualidad/1385302055_411162.html
http://economia.elpais.com/economia/2013/11/24/actualidad/1385302055_411162.html
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problema. No Brasil, entretanto, a proporção de crédito 

imobiliário sobre o Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro foi de 

apenas 7,9% em agosto. Em 2012, foi de 6,8%. Para efeitos de 

comparação, os EUA em 2011 registraram uma proporção de 

76,1% do PIB e, no Reino Unido, mais de 80% do PIB no mesmo 

ano. 

 

A bolha no Brasil se caracteriza por uma bolha de preços, e não 

de crédito, como foi no exterior 

 

O sistema financeiro no Brasil, com um passado de tragédias 

gregas até os anos noventa, quando a inflação imperava, foi mais 

cauteloso na concessão de recursos e, no caso de empréstimos 

imobiliários, foi ainda mais rigoroso. Em 1997, entrou em vigor a 

alienação fiduciária para imóveis, pela qual os bancos podem 

ficar com a residência que está sendo financiada, se o comprador 

não pagar algumas parcelas. Além disso, apenas se concedem 

empréstimos a quem comprove que a prestação não 

comprometerá mais de 30% de sua renda. Hoje, o endividamento 

a respeito do crédito imobiliário responde por pouco mais de 

20%. 

 

A expansão acelerada do mercado imobiliário, no entanto, tem 

alimentado um quadro de desordem na formação dos preços. O 

aumento da concessão de crédito, com a estabilidade da moeda, 

coincidiu com o programas de habitação do governo, como 

o Minha Casa Minha Vida, voltado para as pessoas menos 

favorecidas. Desta forma, os preços dos materiais para a 

construção civil subiram ao mesmo tempo que o custo dos 

terrenos, que foi nas nuvens.  

 

Segundo o índice FipeZAP, que supervisiona o preço anunciado 

de venda e locação de imóveis, os valores de vendas subiram 

230% no Rio de Janeiro desde 2008. E, em São Paulo, 

aumentaram 188% no mesmo período, que termina em outubro 

deste ano. Um apartamento nessas cidades pode custar até 60% 

mais caro que em Miami, de acordo com o informe de setembro 

da imobiliária Elite International Realty. “Os preços 

ultrapassaram os limites”, resume o professor da Faculdade de 

Economia da Fundação Getúlio Vargas (FGV), Samy 

Dana. “Para que ser forme uma bolha, não é necessário que 

todos acreditem nela, senão ninguém compraria (os imóveis)”, 

completa. O economista diz que uma das bases da bolha é a 

“teoria do mais tonto”, que consiste em que alguém paga caro 

por uma casa ou apartamento por medo de que o valor aumente 

no futuro. 

 

O assunto conseguiu chamar a atenção até de um dos ganhadores 

do Prêmio Nobel de Economia deste ano. Em uma visita ao 

Brasil, no mês de agosto, o norte-americano Robert Shiller 

alertou para a possibilidade de formação de uma bolha. “Que 

desastre aconteceu para que os preços tenham subido assim nos 

últimos cinco anos? A inflação não foi muito menor? Os preços 

caíram uns 25% em Los Angeles e em Nova York no mesmo 

período? Por que os preços no Brasil cresceram 

continuamente?”, Disse Shiller, de acordo com o portal 

brasileiro InfoMoney. “Eu não posso determinar que exista uma 

bolha no Brasil porque não conheço a fundo as características do 

mercado local. Mas comparando os dados brasileiros com os de 

outros países, posso dizer que a elevação sugere cautela”, 

alertou. Shiller, considerado um dos gurus da bolha imobiliária 

dos EUA, recordou que os preços dos imóveis no Japão 

experimentaram o mesmo movimento na década de 1980 e, 
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depois, no início dos anos 90, começaram a cair sem parar e 

perderam dois terços do valor até o momento. 

 

O sistema financeiro no Brasil foi mais rigoroso na concessão 

de créditos imobiliários 

 

As empresas do setor admitem essas oscilações na oferta, mas 

argumentam que não há risco de contaminar a economia. “Se 

confunde muito a questão da bolha com a do aumento de 

preços. Nosso sistema de crédito imobiliário segue saudável”, 

afirma o diretor-executivo e economista-chefe do Sindicato da 

Habitação d São Paulo (SECOVI-SP), Celso Petrucci, que 

destaca que os bancos brasileiros são conservadores em suas 

concessões. Petrucci recorda, também, que houve um déficit no 

setor de construção durante duas décadas. “Temos nos 

preocupado com os preços, a bolha, mas nos esquecemos que de 

1985 a 2005 nossos jovens não tiveram a possibilidade de 

adquirir seu imóvel”, diz Petrucci. “Agora, 74% dos empréstimos 

são para comprar o primeiro imóvel”, acrescenta. Dana, porém, 

não relativiza o cenário. “Se percebe mais nitidamente a bolha de 

preços do que a de crédito. Que as pessoas digam que não há 

bolha, não quer dizer que não há”. 

 

Essa percepção não é exclusiva do economista. O aumento 

exagerado dos preços já é tema de debates acalorados nas redes 

sociais e promove a criação de blogs e sites, reagindo contra as 

ofertas do mercado. O criador do Bolha Imobiliária 

(http://www.bolhaimobiliaria.com/), um profissional de 

tecnologia que prefere não identificar-se, conta que teve a ideia 

de criar o site em 2010, quando, afirma, viu preços de imóveis 

subindo 50% em pouco mais de um ano. “O blog começou a 

reunir várias pessoas com a mesma linha de pensamento, que 

acreditavam que havia algo de muito equivocado com o 

mercado.” Segundo ele, a audiência do portal chega a 8.000 

leitores diários com picos de até 10.000. 

 

O blog “Tem Algo de Errado ou Estamos 

Ricos?” (http://www.estamosricos.com.br/) faz, por sua vez, 

comparações diretas entre os valores de apartamentos no Brasil e 

no exterior. Tomando como base os anúncios, avalia preços 

similares em lugares como o Rio de Janeiro e em Sevilha, Paris e 

Curitiba, Nova York e Belo Horizonte e Las Vegas e Itabirito, no 

interior de Minas Gerais (sudeste). “A ideia do blog foi somente 

de mostrar para alguns amigos e pessoas próximas os absurdos 

do mercado imobiliário brasileiro”, diz o autor de um dos posts. 

 

Em um dos exemplos citados, o blog apresenta um apartamento 

de três quartos e 147 metros quadrados em Chicago, nos Estados 

Unidos, por 55.100 dólares. Pelo mesmo valor, havia uma oferta 

de um apartamento e 35 metros quadrados no bairro do Tatuapé, 

na zona leste de São Paulo. 
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Reportagem 2 – Por Dentro das Quitinetes 

 

Fonte: Revista Veja Brasília – 08 / 11 / 2013 

http://vejabrasil.abril.com.br/brasilia/materia/por-dentro-das-

quitinetes-1018 

Por Ullisses Campbell  

 

O dia a dia apertado, confuso e solidário de quem escolheu 

morar em microapartamentos do Distrito Federal 

 

 
Lucas Hamu: roupa limpa para a vizinha em troca de conexão com a internet (Foto: Joédson 

Alves) 

 

O estudante Lucas Hamu não assina um provedor de internet. 

Mas, do seu apartamento de 27 metros quadrados, localizado na 

comercial da 303 Norte, consegue conectar o seu laptop à rede 

mundial de computadores e navegar à vontade em alta 

velocidade. Hamu não faz isso de modo clandestino. Sua vizinha 

de porta, a publicitária Polli de Castro, deu a ele sua senha para 

conexão. Em troca, o rapaz deixou com Polli uma cópia de sua 

chave, para que ela entre a qualquer hora e use a máquina de 

lavar roupa. O que parece promiscuidade na verdade é uma troca 

de gentilezas cada vez mais comum entre moradores de 

quitinetes, um verdadeiro universo paralelo de Brasília. “Seria 

impossível morar numa quadra comercial sem esse tipo de 

solidariedade”, diz o estudante. 

  

Números da mais recente Pesquisa Distrital por Amostra de 

Domicílios (Pdad), feita pela Companhia de Planejamento do 

Distrito Federal (Codeplan), revelam que há 15 417 quitinetes em 

todo o DF. Dezesseis por cento delas estão no Sudoeste e no 

Centro de Atividades do Lago Norte. A mesma pesquisa mostra 

que 10% da população candanga vive em apartamentos de um 

único cômodo. “Brasília é uma cidade de forasteiros e gente 

solteira. Por isso existem muitas pessoas morando em quitinetes, 

principalmente no Plano Piloto”, explica Gilvan João da Silva, 

vice-presidente do Sindicato da Habitação do DF. 

  

VEJA BRASÍLIA visitou 34 pessoas que moram em apartamentos 

de até 30 metros quadrados e descobriu que residir em um espaço 

tão minúsculo exige um longo processo de adaptação e 

desprendimento. O professor Marlus Alvarenga já está 

acostumado, mas confessa que no início foi difícil. “Quando me 

mudei para um cômodo tão apertado, tive de abrir mão de 

móveis. Mas descobri que não precisava de tanta coisa”, conta. 

Hoje, ele tem sofá, cama, televisão, fogão e uma mesinha. 

Morador da comercial da 210 Norte, Alvarenga ainda arrumou 

espaço para a gata Percy, que adotou depois de vê-la numa 

http://vejabrasil.abril.com.br/brasilia/materia/por-dentro-das-quitinetes-1018
http://vejabrasil.abril.com.br/brasilia/materia/por-dentro-das-quitinetes-1018
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gaiola de uma pet shop. “Passei por um processo de reeducação, 

pois em quites temos de ouvir música baixinho”, diz. Sua moradia 

tem 29 metros quadrados e o aluguel custa 900 reais. 

  

Desde que trocou Campo Grande por Brasília, em 2009, a 

advogada Cirelle Mônaco de Souza passou a morar em 

quitinetes. Completamente adaptada, ela afirma que nem pensa 

em residir num lugar mais amplo. “A única queixa é que não 

tenho, por falta de espaço, uma estante para guardar os meus 

livros de direito. Com isso, eles ficam em um maleiro”, lamenta. 

Síndica do prédio em que mora, no Centro de Atividades do Lago 

Norte, Cirelle revela que a maioria das reclamações dos 

moradores se refere ao barulho. “Muita gente que morava em 

casa ou apartamento amplo tem o hábito de falar alto no 

ambiente. Em quitinetes, os vizinhos ouvem tudo”, diz. Ao optar 

por um apartamento menor, Cirelle conta ainda que pensou em 

investimento. Seu endereço de 27 metros quadrados custou 

127 000 reais quando o comprou à vista, há três anos. Hoje, 

segundo uma avaliação feita recentemente, pode ser vendido por 

até 240 000 reais. “É impressionante como os imóveis se 

valorizam nesta cidade”, comemora. Já passou várias vezes pela 

cabeça dela a possibilidade de se desfazer de sua quitinete e se 

mudar para um apartamento de 200 metros quadrados, sete vezes 

maior, em Águas Claras. Mas, quando ela lembra que o trânsito 

até lá é infernal, muda de ideia. “Morar perto do trabalho não 

tem preço”, justifica. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BOLETIM  DO OBSERVATÓRIO IMOBILIÁRIO DO DF   

Edição Nº 11 – SETEMBRO / OUTUBRO 2013 

 

26 

 

Tudo embaixo de casa  

  

 
Fabiana: abriu mão do conforto na casa dos pais para encarar o aperto  

(Foto: Joédson Alves) 

 A arquiteta Fabiana Ungaretti morava em um apartamento de 

100 metros quadrados com a família na 214 Norte. Em busca de 

liberdade, resolveu abrir mão do conforto e se mudou para uma 

quitinete de 30 metros quadrados na comercial da 110 Norte. 

Agora, ela vai de bicicleta ou a pé para o escritório. “Ainda 

estou me acostumando com os vizinhos. Nos prédios de 

apartamentos de um cômodo, eles fazem muito barulho e são 

mais invasivos”, conta. Ela também já foi parte reclamada. 

“Interfonaram aqui em casa para se queixar de uns azulejos que 

eu estava quebrando”, admite. A maior vantagem, segundo 

Fabiana, é que pode resolver toda a vida na quadra. “Aqui tem 

farmácia, supermercado, padaria, restaurante. Tudo isso 

embaixo de casa.”  

   

Entre tapas e beijos  

  

 
Roustang Carrilho: “A vida é mais prática num espaço exíguo” (Foto: Joédson Alves) 
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 Desde que chegou a Brasília para investir na carreira de ator, 

há sete anos, Roustang Carrilho virou adepto da moradia em 

quitinetes. Já passou por três. No início, residia meio no 

improviso, por causa da falta de móveis e utensílios. Hoje, ele 

mora em um ambiente muito bem organizado de 30 metros 

quadrados, no Sudoeste, alugado por 900 reais. “A vida é muito 

mais prática em um espaço exíguo”, garante. Em seu 

apartamento tem quase tudo. No entanto, como as paredes do 

imóvel são finas demais, existe uma certa inconveniência. “Outro 

dia ouvi um casal fazendo sexo com muito carinho. Dava para 

escutar tudo”, conta. Na noite seguinte, um homem chamava a 

mulher de vagabunda aos berros. Pelo porteiro, Carrilho soube 

que o casal que se amava num dia e aquele que se xingava no 

outro eram o mesmo. “A vida aqui é muito louca”, afirma o ator.  

  

Louças dos vizinhos 

 

O ilustrador Santiago Mourão e a designer Luciana Bastos 

dividem uma quitinete de 30 metros quadrados na 208 Norte. Na 

verdade, a casa é dele, mas, sempre que pode, ela troca a 

moradia ampla dos pais pelo endereço do namorado. O cômodo é 

mínimo e o aluguel custa 550 reais. Ele conta que se adaptou 

facilmente, fez amizades com vizinhos – algo raro em Brasília – e 

que chega a tomar cerveja com o morador do lado, cada um na 

sua varanda. Como todo inquilino desse tipo de imóvel, Mourão 

tem queixas sobre a vida em área restrita. Ele reclama dos bares 

da quadra, que tocam pagode nas alturas, e da falta de espaço 

para guardar objetos. “Quando faço um jantar para os amigos, 

preciso pedir louças emprestadas aos vizinhos, pois tenho só três 

pratos e uma panela em casa”, diz. Mas ele evita cozinhar. “O 

travesseiro fica fedendo a gordura.”  

 

 
Santiago Mourão e Luciana Bastos: incômodo com pagode na  

vizinhança (Foto: Rodrigo de Oliveira) 

  

 Segundo o maior portal de imóveis do DF, o Wimóveis, há 980 

quitinetes para alugar em todas as regiões administrativas. Com 

483 unidades disponíveis, o Plano Piloto lidera as ofertas. Pelo 

portal, a mais em conta é de apenas 22 metros quadrados, está 

localizada no Sudoeste e custa 550 reais por mês. A mais cara 

fica à beira do Lago Paranoá, oferece vista para o espelho-

d’água, tem 30 metros quadrados e pode ser locada por 1 800 

reais mensais – mobília completa e serviço de quarto explicam 
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um pouco a diferença de preço. Interessados na compra de uma 

moradia desse tipo vão desembolsar 130 000 reais pelo mais 

econômico, anunciado no mesmo portal. Tem 22 metros 

quadrados e está no Centro de Atividades do Lago Norte. No 

mais caro, o comprador paga – acredite – 630 000 reais pelo 

seus exíguos 26 metros quadrados de área na Asa Sul. “O dono 

não aceita negociar”, avisa o corretor Carlos Magalhães, 

responsável pelo imóvel. Ele reconhece que está com dificuldade 

para vendê-lo por causa do preço. “Vale mais comprar uma 

cobertura de 300 metros quadrados em outro lugar”, sugere. 

  

A funcionária pública Valdimar da Costa passou a vida inteira 

juntando dinheiro com o intuito de ter um canto para chamar de 

seu. Depois de quase trinta anos no governo do Distrito Federal, 

conseguiu financiar uma quitinete de 20 metros quadrados na 

comercial da 210 Norte. Morou lá por quinze anos, mas resolveu 

colocá-la à venda por 180 000 reais depois que uma prostituta foi 

degolada no andar abaixo do seu, em abril. “O clima ficou 

pesado, e os interessados tentam desvalorizar o apartamento por 

causa do crime”, queixa-se. A quitinete foi comprada por ela com 

uma entrada de 15 000 reais e 72 prestações. Pagou 250 reais 

pela primeira parcela. A última chegou com o valor de 850 reais. 

“Quitar esse imóvel foi o maior desafio da minha vida”, diz. Da 

época em que morava no espaço ínfimo, ela lembra a adaptação 

difícil, já que, anteriormente, morava na casa de 300 metros 

quadrados da mãe, em Sobradinho. “O mais triste é ter de abrir 

mão de um sofá de seis lugares e de uma geladeira grande. 

Passei a usar frigobar e bancos na sala.” 

 

Todos os moradores de quitinetes entrevistados foram unânimes 

em afirmar que não pensam em residir a vida toda num espaço 

tão compacto. “Morar aqui é provisório. Meu plano consiste em 

juntar dinheiro para comprar um apartamento em Águas Claras. 

O Plano Piloto é muito caro”, afirma o professor Carlos 

Eduardo Delangelo. Há oito anos ele se espreme em um 

miniapartamento de 22 metros quadrados no Sudoeste. “Não há 

espaço nem para ter geladeira. As roupas, eu lavo no chuveiro e 

coloco para secar no varal, que é estendido na sala. As paredes 

são tão finas que vejo televisão usando fone de ouvido”, 

descreve. Aliás, foi por causa do som da TV que Delangelo 

enfrentou a situação mais pitoresca desde que passou a morar em 

quitinete. “Estava assistindo ao filme Acusados, com a Jodie 

Foster, e, na famosa cena do estupro, o som alto chegou à 

vizinha. Ela ligou para a polícia, achando que eu estava 

violentando a minha namorada”, conta, rindo. Os policiais 

chegaram, perceberam o equívoco e foram embora. Até hoje a 

vizinha pede desculpas, envergonhada. 
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Um mundo espremido 

  

Viver em espaços pequenos exige criatividade para improvisar no 

dia a dia  

  

  
(Foto: Joédson Alves) 

  

Armário ao ar livre 

Como as quadras comerciais são visadas por ladrões, muitos 

moradores colocam grades na janela. Em alguns apartamentos, 

por causa da falta de espaço, a sacada vira armário exposto ao 

público.  

  

 

 
(Foto: Michael Melo) 

  

Varal no meio da sala 

O casal Marcelo Matsunaga e Lilian Dalmasa mora em quitinetes 

há três anos. A atual foi comprada por 450 000 reais. Na falta de 

espaço, o guarda-roupa é improvisado em um varal na sala.  

  
(Foto: Joédson Alves) 

  

Privacidade zero 

Seis estudantes dividem uma quitinete de 28 metros quadrados na 

210 Norte. A sala tem três beliches e mais nada. Como não há 

divisórias, Roberto Callado prefere a sacada para falar ao 

telefone.  

  

 

 
(Foto: Joédson Alves) 

  

Tudo junto 

Para otimizar o espaço, a cozinha apertada se transforma em 

área de serviço. Em algumas quitinetes não há jeito de instalar 

máquinas de lavar nem armários. As mesas costumam ter apenas 

dois lugares.  
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As regras da boa convivência 

  

Como as paredes geralmente são finas, o bom-senso é 

fundamental 

  

 
  

Assista ao filme inESPAÇO produzido pelo Estúdio Cajuína 

sobre o cotidiano de quem mora em quitinete 

 

http://inespaco.estudiocajuina.com/?project=filme-2 

http://inespaco.estudiocajuina.com/?project=filme-2
http://inespaco.estudiocajuina.com/?project=filme-2
http://inespaco.estudiocajuina.com/?project=filme-2

