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Apresentação 
 
Esta é a nona 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, que é 
influenciada por vários fatores: 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. 
 
Temos, então, a importância de se conhecer os indicadores 
básicos da dinâmica imobiliária, tanto para os planejadores 
urbanos e órgãos públicos que elaboram e aplicam políticas 
públicas territoriais, quanto para as entidades da sociedade civil, 
particulares e pesquisadores interessados nesta área.  
 
A edição do BoletIM apresenta também um clipping de notícias 
sobre o mercado imobiliário. Essa seleção de reportagens, 
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reproduzidas de jornais e internet, procura trazer informações 
adicionais à pesquisa de preços de imóveis e às análises do 
BoletIM. 
 
Portanto, o BoletIM segue a divulgação para um público mais 
amplo, esperando que cumpra sua função. Agradecemos, também, 
as sugestões 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 nas informações publicadas pelo Índice 
FIPEZAP 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 e habitacional no DF. 
    
Nesta edição, o BoletIM apresenta uma síntese compilada da 
situação do mercado imobiliário no DF nos meses de maio e 
junho de 2013, segundo o Índice FIPEZAP. Também apresenta 
quadro comparativo da evolução dos preços dos imóveis no 
período de maio de 2012 a junho de 2013, o que permite uma 
análise tendo como base a sua 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 

Desde janeiro de 2013, o Índice FipeZap, que anteriormente 
abrangia sete cidades brasileiras – acompanhadas desde 
setembro de 2010, foi ampliado com informações sobre o 
preço médio do m² anunciado em dezesseis cidades do país. 
Além de São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Brasília, 
Recife, Fortaleza e Salvador, que já faziam parte do indicador, 
foram incluídas as cidades de Porto Alegre, Curitiba, 
Florianópolis, Vitória, Vila Velha, Santo André, São Bernardo do 
Campo, São Caetano do Sul e Niterói. Com esta incorporação de 
nove cidades, o Índice FipeZap procura se posicionar mais 
proximamente de tornar-se um indicador nacional do mercado 
imobiliário, uma referência que ainda está sendo experimentada 
em termos de medologia.  

As publicações do Índice FIPEZAP de Preços de Imóveis 
Anunciados, sintetizadas neste BoletIM, estão remetidas aos 
meses de maio e junho de 2013. Para maio, ainda não era possível 
calcular a variação anual de preços para o conjunto das 16 cidades 
pesquisadas e para algumas das cidades incluídas. Entretanto, a 
partir de junho, as variações anuais passaram a ser completas para 
o Índice, que procurou manter uma avaliação em separado para as 
sete cidades iniciais da publicação e outra para medir as dezesseis 
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cidades em geral. Os resultados da pesquisa são comentados 
abaixo. 
 
Em maio, houve uma aumento de 1% no preço do m² anunciado 
de imóveis, valor que foi inferior ao mês de abril (1,1%), 
contribuindo para um acúmulo de 4,9% no preço para 2013 nas 
16 cidades pesquisadas. Cidades como Belo Horizonte e 
Florianópolis tiveram queda nos preços (-0,1 e -0,2%, 
respectivamente), enquanto que Curitiba (3,3%) e Recife (2,9%) 
tiveram os maiores aumentos da série em maio. Para o período de 
12 meses, as cidades de Niterói (14,8%), Rio de Janeiro (14,5%) e 
São Paulo (14,1%) registraram as maiores altas nos preços do m² 
quando comparadas com o mês de maio de 2012. Estas três 
cidades também se destacam por possuírem os preços de m² mais 
caros, sendo de R$ 9.160,00 no Rio de Janeiro, R$ 7.192,00 em 
São Paulo e R$ 6.701,00 em Niteroi. Brasília, depois do Rio de 
Janeiro, segue em segundo lugar com o preço de R$ 8.346,00. 
 
Para junho, a variação do preço do m² anunciado de imóveis para 
as 16 cidades do Índice se recuperou para o patamar equivalente a 
abril (1,1%), chegando a um acúmulo de 6,1% nos seis meses do 
ano. Belo Horizonte, tal como em maio, continuou a ter queda em 
seus preços (-0,3), e Curitiba também se manteve como a cidade 
com maior valorização imobiliária (3,8%). Neste mês de junho, 
foi possível calcular a variação anual de preços de todas as 
cidades pesquisadas, sendo que o Índice Composto (sete cidades  
iniciais) e o Índice Ampliado (dezesseis cidades) tiveram valores 
similares (11,9% e 11,6%, respectivamente). Niterói teve a maior 
valorização em dozes meses (15,1%), seguida pelos dois maiores 
mercados imobiliários do país: Rio de Janeiro (14,9%) e São 
Paulo (13,9%). Porto Alegre também obteve uma valorização 
acentuada (13,8%) e Brasília foi o contraponto com uma redução 

da variação anual em -0,7. O preço anunciado do m² mais caro é o 
do Rio de Janeiro (R$ 9.285,00), tendo Vila Velha (ES) como o 
mais barato na série (R$ 3.583,00). 
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      Fonte : Índice Fipezap de Preços de Imóveis Anunciados - Junho/2013. 
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                                              Fonte : Índice Fipezap de Preços de Imóveis Anunciados –Junho/2013 
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2.2. Situação Geral no Distrito Federal  

Em setembro de 2012, Brasília, que até então possuía o preço 
médio anunciado do m² mais caro do país, foi ultrapassada pela 
valorização imobiliária no Rio de Janeiro. A capital brasileira, 
assim, vem se mantendo na segunda colocação pelo Índice 
FipeZap. 

O preço médio anunciado do m² em maio/2013 foi de R$ R$ 
8.346,00, representando uma variação de 0,2% em relação ao mês 
anterior de abril. No mês de junho/2013, a variação mensal 
aumentou para 0,4%, chegando ao valor de R$ 8.381,00. 

A variação acumulada no ano, tendo por base o mês de maio de 
2013, alcançou apenas 0,3%, indicando uma quase estabilidade no 
preço dos imóveis. Com o mês de junho, a variação no primeiro 
semestre de 2013 atingiu 0,7%, quando o média do Índice 
FipeZap ficou em 5,8% (sete cidades) e 6,1% (16 cidades). 

Na variação anual, entre junho de 2012 e junho de 2013, ainda 
que o mercado imobiliário nacional venha reduzindo sua 
capacidade de valorização, Brasília apresenta o pior resultado 
entre todas as cidades avaliadas com uma variação negativa de -
0,7%. A média da variação anual pela FipeZap ficou em 11,9% 
(Ìndice com 7 cidades) e 11,6% (Índice com 16 cidades). 

 

 

 

 

2.3. Situação por Tipos de Domicílio no Distrito Federal  

A variação semestral (janeiro/2013 a junho de 2013) para todos os 
tipos de imóveis residenciais (Tabela 2) foi de 0,79%, índice 
inferior a aquele registrado no semestre de novembro/2012 a  
abril/2013 correspondente ao BoletIM anterior (no. 8) que foi de 
1,63%.  

Comparando-se o comportamento dos preços médios anunciados 
de m2 para todos os tipos de domicílios desde novembro de 2012, 
pode-se observar que o valor mais baixo coloca-se no início da 
série (R$ 8.043,00 em nov/2012) e, apesar da variação de 0,79% 
em junho de 2013, atinge seu maior valor (R$ 8.221,88). 

Entre os tipos de domicílio por dormitório, os imóveis com 
apenas 1 quarto tem se destacado por uma maior valorização,  
chegando a um acréscimo de 2,02% no primeiro semestre de 
2013. Todavia, no período de novembro de 2012 a abril de 2013, 
a variação anterior havia atingido 4,26%. Estes imóveis 
continuam a ter a maior variação entre os tipos de domicílio com 
um preço de m² de R$ 9.831,32. 

Em contraposição, domicílios de 4 quartos estão mantendo sua 
depreciação, uma vez que a variação negativa destes imóveis se 
acentuou (-0,41% entre novembro/2012 e abril/2013, indo para -
1,76% de janeiro/2013 a junho/2013. O preço de um imóvel de 4 
quartos saiu de R$ 6.854,00 o m² em novembro de 2012 para R$ 
8.120,14 em junho de 2013. 

De modo geral, imóveis de 2 e 3 quartos tiveram variações com 
tendência estável nos preços neste primeiro semestre de 2013.  
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                                     Gráfico 2 

 
                              Fonte: Índice Fipezap de Preços de Imóveis Anunciados –Junho/2013. 
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Tabela 2  - Preço médio anunciado/m² no Distrito Federal – Tipos de Imóveis (em R$) 
Variação Semestral  por Tipo de Imóvel / Índice Fipezap – Jun./2013 a Nov./2012 

 

nov/12 dez/12 jan/13 fev/13 mar/13 abr/13 mai/13 jun/13
Todos os tipos 8.043,00 8.163,00 8.157,29 8.167,07 8.160,54 8.174,41 8.187,49 8.221,88 0,79
1 Dormitório 9.208,00 9.687,00 9.636,63 9.573,03 9.536,65 9.600,54 9.694,63 9.831,32 2,02
2 Dormitórios 7.650,00 7.655,00 7.698,63 7.777,16 7.781,05 7.772,49 7.744,51 7.739,09 0,53
3 Dormitórios 8.057,00 8.066,00 8.054,71 8.070,01 8.071,63 8.089,38 8.095,05 8.120,14 0,81
4 Dormitórios 6.854,00 6.902,00 6.877,15 6.851,02 6.860,61 6.825,62 6.799,00 6.756,17 ‐1,76

Tipos de Domicílios Preço Médio Anunciado (m2) Var. Semestral 
(jan/jun) %

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

jun/13 Localidade jun/13
1 Setor Noroeste 10.424,00 Asa Sul  7.787,00
2 Asa Sul  9.515,00 Asa Norte  6.471,00
3 Setor Sudoeste  9.411,00 Lago Sul  5.357,00
4 Asa Norte  9.177,00 Jardim Botânico 4.650,00
5 Setor Park Sul ‐SMAS  8.982,00 Lago Norte  4.477,00
6 Área Octogonal  8.819,00 Setor Park Way  3.629,00
7 Lago Norte / CA  8.576,00 Taguatinga Sul 3.442,00
8 Cruzeiro Novo  7.570,00 Riacho Fundo  2.571,00
9 Guara II 6.704,00 Ceilândia Norte  2.471,00
10 Águas Claras Norte 5.093,00 Samambaia Norte  2.413,00

Preço médio anunciado m² / localidade 
Apartamentos Casas

Localidade

 

Fonte: Elaboração própria com base em informações do Índice Fipezap/Junho 2013. 
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Tabela  4 - Preço médio anunciado/m² no Distrito Federal 
Variação Anual por Localidade – Apartamentos / Índice Fipezap 

  

jun/12 jul/12 ago/12 set/12 out/12 nov/12 dez/12 jan/13 fev/13 mar/13 abr/13 mai/13 jun/13 Var. mai % Var. jun %
1 Setor Noroeste 10.548,00 10.429,00 10.448,00 10.195,00 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 0,7 0,0
2 Asa Sul 9.515,00 9.088,00 9.192,00 9.208,00 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 0,2 4,7
3 Sudoeste  9.430,00 8.894,00 9.026,00 * * 9.127,00 9.278,00 9.544,00 9.624,00 9.657,00 9.891,00 9.682,00 9.411,00 2,7 5,8
4 Asa Norte  8.330,00 8.409,00 8.679,00 8.608,00 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 9,4 9,1
5 Setor Park Sul ‐ SMAS  8.848,00 9.254,00 9.081,00 8.687,00 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 1,5 ‐2,9
6 Lago Norte / CA  8.589,00 8.571,00 8.614,00 7.568,00 7.673,00 * * 7.824,00 8.119,00 8.615,00 8.577,00 8.501,00 8.576,00 ‐1,0 0,1
7 Área Octogonal  7.756,00 7.642,00 7.143,00 7.600,00 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 19,0 15,4
8 Cruzeiro Novo  6.978,00 5.547,00 6.016,00 6.601,00 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 ‐7,7 36,5
9 Guara II 5.913,00 5.882,00 5.934,00 5.766,00 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 9,9 14,0
10 Águas Claras Norte 5.004,00 5.008,00 5.087,00 5.141,00 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 2,0 1,7

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

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

Obs: As 10 localidades não estão necessariamente hierarquizadas segundo os preços médios anunciados/m2.  
 
 

Tabela 5  - Preço médio anunciado/m² no Distrito Federal 
Variação Anual por Localidade - Casas/ Índice Fipezap 

 

jun/12 jul/12 ago/12 set/12 out/12 nov/12 dez/12 jan/13 fev/13 mar/13 abr/13 mai/13 jun/13 Var. mai % Var. jun %
1 Asa Norte  8.916,00 8.185,00 8.293,00 8.304,00 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 ‐24,1 ‐20,9
2 Asa Sul  5.824,00 5.828,00 5.899,00 7.166,00 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 29,2 33,6
3 Jardim Botânico  2.407,00 2.286,00 2.507,00 2.581,00 2.510,00 3.702,00 5.188,00 5.188,00 3.550,00 * * 4.650,00 4.650,00 93,2 103,4
4 Lago Sul  4.824,00 4.831,00 5.028,00 4.897,00 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 9,2 10,9
5 Lago Norte  4.090,00 4.141,00 4.172,00 4.065,00 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 7,7 8,1
6 Park Way  3.233,00 3.178,00 3.242,00 3.470,00 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 14,2 14,2
7 Taguatinga Sul 2.837,00 2.918,00 3.469,00 3.603,00 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 8,9 18,0
8 Guara II 2.757,00 2.757,00 2.538,00 2.204,00 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 ‐17,5 ‐12,5
9 Riacho Fundo  2.406,00 2.221,00 2.745,00 2.745,00 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 6,9 15,8
10 Samambaia Norte  2.146,00 2.733,00 2.645,00 2.733,00 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 3,9 ‐11,7

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

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

Obs: As 10 localidades não estão necessariamente hierarquizadas segundo os preços médios anunciados/m2. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 



BOLETIM  DO OBSERVATÓRIO IMOBILIÁRIO DO DF   
Edição Nº 09 - MAIO / JUNHO 2013 

 

11 
 

2.4. Situação por Localidades Pesquisadas no DF 
 
A Tabela 6 apresenta o preço médio do metro quadrado de 
apartamentos e casas anunciadas em maio e junho por 
localidade. A elaboração da tabela baseiou-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 (casa ou apartamento) 
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 maio a junho de 2013 foram Águas 
Claras Norte (238); Asa Norte (188); Águas Claras Sul (183); Asa 
Sul (154); Lago Norte / CA (135); Sudoeste (102); e Noroeste 
(61) no segmento de apartamentos. Para o segmento casas, temos: 
Lago Sul (380); Lago Norte (173); Park Way (47); Taguatinga 
Norte (33); Asa Sul (22); e Samambaia Norte (21). 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 junho: Cruzeiro Novo (17,5%); Samambaia Norte (3,9%); 
Guará (3,1%) e Taguatinga (3%). As áreas com desvalorização 
foram: Taguatinga Sul (-5,9%); Área Octogonal (-4,5%); Águas 
Claras Areal (-4,2%); Sudoeste (-2,8%) e Noroeste (-1,9%). 
Outras localidades permaneceram com valorizações ou 
desvalorizações de menor monta.  

No segmento de casas, Taguatinga Sul (11,4%), Samambaia 
Norte (8,3%); e Sobradinho (7,8%) obtiveram valorização nos 
seus imóveis em junho. O Guará II também conseguiu uma 
variação positiva (7,3%), mas com poucas amostras (4). Por outro 
lado, em junho, Park Way (-1,8%); Asa Norte (-4,3%); e 
Ceilândia (-0,6%) tiveram redução no preço dos imóveis, sendo 
que as duas últimas localidades possuíam amostras pouco 
representativas.  

A Tabela 3 apresenta as 10 localidades com os mais altos 
preços médios do metro quadrado de apartamentos e casas 
anunciadas em junho de 2013, elaborado com base nas 
informações e estatísticas coletadas na página na internet do Zap 
Imóveis (http://www.zap.com.br/imoveis/fipe-zap/) em cada uma 
das localidades ou áreas de ponderação agregadas (Censo 2000) 
pelo Índice Fipezap em sua pesquisa no Distrito Federal.  

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 julho 
de 2012 a junho 2013.  

Para os apartamentos, a variação anual no período de julho 
de 2012 a junho 2013 apresentou destacada valorização no 
Cruzeiro Novo (36,5%), Área Octogonal (15,4%) e Guará II 
(14%). A situação do Cruzeiro Novo pode ser fortuita, pois no 
mês de maio a variação anual da área foi negativa (-7,7) e os 
preços dos imóveis em 2013 tenderam a ser equivalentes a 2012. 
O Guará II e a Área Octogonal, todavia, se mantém em constante 
ascendência de preços. A Asa Norte (9,1%) também teve 
valorização acima da inflação. As demais localidades tiveram 
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valorizações mais modestas e se destaca a estabilização dos 
preços do Noroeste (0% de variação anual).  

A respeito das casas, a variação anual aponta uma valorização 
imobiliária acentuada no Jardim Botânico, que dobrou o preço de 
seus imóveis, embora o número de amostras de anúncios seja 
pouco significativo para tal conclusão. Em seguida, temos a Asa 
Sul (33,6%); Taguatinga Sul (18%); e Riacho Fundo (15,8%). 
Estas duas últimas localidades tiveram aumentos de preços mais 
moderados entre o segundo semestre 2012 e o primeiro de 2013, 
enquanto que a valorização na Asa Sul foi crescente. As demais 
áreas com valorização também ficaram com acréscimos de preços 
acima da inflação. Três áreas contaram com variações negativas: 
Asa Norte (-20,9%); Guará II (-12,5%) e Asa Norte (-11,7%) e, 
pela evolução anual dos preços de cada uma destas localidades, 
apresentam tendência contínua de desvalorização. 
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Tabela 6 - Índice FipeZap de Preços de Imóveis Anunciados – Venda Mar e Abr. 2013 

Aptº Casa
mai/13 jun/13 mai/13 jun/13 mai/13 jun/13 mai/13 jun/13 mai/13 jun/13

Águas Claras ‐ Areal R$ 4.572,00 R$ 4.378,00 * * ‐4,2 * 4 4 1 *
Águas Claras ‐Arniqueiras * * R$ 1.444,00 R$ 1.444,00 * 0 * * 1 1
Águas Claras Norte R$ 5.105,00 R$ 5.093,00 * * ‐0,2 * 120 118 * *
Águas Claras Sul  R$ 5.042,00 R$ 5.057,00 * * 0,3 * 92 91 * *
Área Octogonal  R$ 9.233,00 R$ 8.819,00 * * ‐4,5 * 5 4 * *
Asa Norte  R$ 9.109,00 R$ 9.177,00 R$ 6.765,00 R$ 6.471,00 2,9 ‐4,3 100 88 2 1
Asa Sul  R$ 9.533,00 R$ 9.515,00 R$ 7.526,00 R$ 7.787,00 ‐0,2 3,5 79 75 11 11
Ceilândia Norte  R$ 3.326,00 R$ 3.332,00 R$ 2.485,00 R$ 2.471,00 0,2 ‐0,6 6 7 2 1
Cruzeiro Novo  R$ 6.444,00 R$ 7.570,00 * * 17,5 * 3 8 * *
Guara II R$ 6.500,00 R$ 6.704,00 R$ 2.274,00 R$ 2.412,00 3,1 7,3 8 10 2 2
Jardim Botânico * * R$ 4.650,00 R$ 4.650,00 * 0 * * 3 3
Lago Norte / CA  R$ 8.501,00 R$ 8.576,00 * * 0,9 * 72 63 * *
Lago Norte  * * R$ 4.404,00 R$ 4.477,00 * 1,7 * * 89 84
Lago Sul  * * R$ 5.270,00 R$ 5.357,00 * 1,6 * * 195 185
Planaltina Setor Residencial Leste  * * * * * * * * * *
Riacho Fundo  * * R$ 2.571,00 R$ 2.571,00 * 0 * * 3 3
Samambaia Norte  R$ 3.227,00 R$ 3.353,00 R$ 2.229,00 R$ 2.413,00 3,9 8,3 3 4 9 12
Setor Noroeste R$ 10.625,00 R$ 10.424,00 * * ‐1,9 * 32 29 * *
Setor Park Sul ‐SMAS  R$ 8.982,00 R$ 8.982,00 * * 2,6 * 8 6 * *
Setor Park Way  * * R$ 3.693,00 R$ 3.629,00 * ‐1,8 * * 22 25
Setor Sudoeste  R$ 9.682,00 R$ 9.411,00 * * ‐2,8 * 51 51 * *
Sobradinho * * R$ 1.821,00 R$ 1.962,00 * 7,8 * * 6 5
Taguatinga Norte R$ 3.707,00 R$ 3.819,00 R$ 2.598,00 R$ 2.382,00 3 5,5 6 6 17 16
Taguatinga Sul R$ 4.292,00 R$ 4.038,00 R$ 3.089,00 R$ 3.442,00 ‐5,9 11,4 9 8 9 9

Legenda
*  ‐ indica que não houve amostras representativas no mês de referência
** ‐ Percentual de variação entre os dois meses pesquisados

Localidade Variação no Mês**
Aptº Casa

Preço Médio m²  ‐ todos os tipos
CasaAptº

Amostras 

 
 Fonte: Elaboração própria com base em informações do Índice Fipezap de Maio e Junho de 2013. 
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2.4. Mapas ilustrativos do índice FIPEZAP no DF por 
localidade – Junho 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/ Junho 2013. 
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                       Fonte: Elaboração própria com base em informações do Índice Fipezap/Junho 2013. 
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3. Comentários e análises gerais 

Neste mês de junho, é possível realizar uma avaliação de todo o 
semestre de 2013 sobre os preços de imóveis residenciais nas 
cidades pesquisadas pelo Índice FipeZap. Tomando-se fevereiro 
de 2013, a variação anual acumulada chegou a 12,9% para as 
cidades em geral e Brasília registrou apenas 2,5%. No mês de 
fevereiro de 2012, esta variação anual era de 24,8% para o 
conjunto das cidades, sendo que Brasília se mantinha com 13,3%.  

No mês de abril de 2013, a variação anual das demais cidades 
diminuiu para 11,9%, porém, em Brasília, o percentual dos preços 
foi negativo (-0,5%). Esta variação das outras cidades no Índice 
FipeZap, no mês de junho de 2013, se manteve em 11,6% e 
Brasília permaneceu com variação negativa de -0,7%. 
Observando-se a Tabela 1, Brasília figura como a única cidade 
com variação negativa no mês de junho, enquanto que o restante 
das cidades apresenta percentuais entre 5% (Vila Velha) e 15,1% 
(Niterói).  

De certo modo, continua havendo uma valorização dos imóveis 
neste mês de junho em outros mercados imobiliários, 
principalmente no Rio de Janeiro (14,9%) e São Paulo (13,9%), 
ainda que não possuam a mesma performance. Em junho de 2012, 
por exemplo, a variação anual acumulada em relação a 2011 
chegava a 21,3% no Rio de Janeiro e 19,3% para São Paulo, ou 
seja, houve uma queda em torno de 30% na variação das duas 
cidades para 2013.  

Contudo, sobre esta dinâmica, São Paulo poderá ultrapassar 
Brasília como o segundo maior preço do m² no médio prazo, caso 
não ocorra uma recuperação consistente do DF. Em setembro de 

2012, Brasília perdeu o posto de mercado imobiliário mais caro 
para o Rio de Janeiro e, em junho, o preço do m² nestas três 
cidades ficou em R$ 7.268,00 para São Paulo; R$ 8.381,00 em 
Brasília e R$ 9.285,00 no Rio de Janeiro.  

Fica caracterizada, então, uma desaceleração geral dos preços de 
2012 para 2013, que tem sido mais drástica para Brasília, não 
havendo uma redução proporcional destes preços na capital do 
país, onde as variações estiveram muito abaixo da média das 
outras cidades. Numa perspectiva semestral, a variação 
acumulada no DF é de 0,7%, valor que não permite antever uma 
retomada do mercado no momento. Como a inflação entre janeiro 
e junho de 2013 ficou em 3,15% (IPCA), a variação dos preços no 
período passou a representar uma desvalorização dos imóveis.  

Com uma abordagem interna ao DF, no principal mercado 
imobiliário da cidade, Águas Claras, verifica-se que o número de 
anúncios de venda no primeiro semestre de 2012 chegou a 1.874. 
Entre janeiro e junho de 2013, estes anúncios foram de 1.173, isto 
é, 37% a menos. Em duas áreas onde predominam imóveis novos, 
os preços estão se mantendo estáveis (Noroeste: 0%) ou sendo 
reduzidos (Park Sul: -2,9%). Em localidades de imóveis mais 
antigos, como o Cruzeiro Novo, Octogonal e Asa Norte, há um 
processo de valorização dos apartamentos. O Guará II também se 
notabiliza neste grupo, cujo m² era de R$ 4.990,00 em março de 
2012 e em junho de 2013 ficou em R$ 6.704,00. Em constraste, as 
casas no Guará II tiveram desvalorização a um preço médio de R$ 
3.157,00 para R$ 2.412,00 no mesmo período. Apesar da 
prevalência da irregularidade fundiária, as casas do Jardim 
Botânico tiveram um aumento de preços excepcional (103,4%) no 
prazo de apenas 12 meses, o que pode ser relativizado pela 
quantidade limitada de amostras.  
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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 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 
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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 de informação para compor o Índice 
FIPEZAP. A pesquisa para compor o Índice se restringe a imóveis 
usados e não abrange lançamentos imobiliários que, em geral, não 
anunciam preços por internet, mas somente sob consulta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anexo II  - Matérias jornalísticas sobre mercado imobiliário 
 
O clipping de notícias sobre o mercado imobiliário do Boletim do 
Observatório Imobiliário apresenta reportagens, selecionadas 
dentre as matérias jornalísticas veiculadas na imprensa nos meses 
recentes. Ressalte-se que as reportagens transcritas não 
representam a opinião do BoletIM ou da SEDHAB sobre os 
assuntos veiculados. 
 
 
Artigo: Quarto erro do mercado imobiliário 
 
Dando continuidade ao jogo dos 7 erros do mercado imobiliário, 
falarei agora sobre o quarto erro, seguindo a mesma formatação 
dos textos anteriores, ou seja, primeiro demonstrando o que o 
mercado imobiliário tenta nos convencer como sendo verdadeiro 
e depois os fatos por trás das notícias. 
 
CENA 4 – “O MERCADO IMOBILIÁRIO E A ECONOMIA 
BRASILEIRA” 
 
Imagem 4A – Informações do Mercado Imobiliário: 
 
“Reportagens” com entrevistas feitas com “especialistas” do 
mercado imobiliário, reiterando que o mercado imobiliário é 
importante para o País, por ser grande gerador de empregos. 
 
Em contrapartida, afirmam que, mesmo com piora na economia, o 
mercado imobiliário se manteria “bem”, graças ao déficit 
habitacional e uma aparente “imunidade” a crise. 
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Imagem 4B – Os fatos por trás das notícias: 

 
Como podemos observar pelas informações acima, o crescimento 
rápido do mercado imobiliário propiciou uma série de resultados 
que, inicialmente, pareciam positivos e duradouros para a 
economia brasileira. 
 
Enquanto tudo parecia bem, o mercado imobiliário insistia em 
dizer que este sucesso se devia a uma economia em boa saúde e 
com expectativas positivas… 
 
 
 
 
 

 

 
Já a partir de 2012, conforme consta nos diagramas acima e 
abaixo, podemos observar os efeitos danosos de uma bolha 
imobiliária para a economia. 
 
É fácil constatar que a velocidade e intensidade com que a bolha 
se inflou no Brasil trouxe uma série de efeitos colaterais no médio 
prazo, “colaborando” significativamente para o crescimento da 
inflação, redução do PIB, aumento do endividamento e do 
desemprego, dentre outros. 
 
Outro ponto de destaque é a velocidade de crescimento do 
endividamento das famílias e o quanto as famílias estão pagando 
somente a título de juros… 
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O Governo, além de ser um dos principais patrocinadores da 
bolha imobiliária, conforme demonstrado no primeiro diagrama 
desta série, também adotou diversas outras ações equivocadas que 
intensificaram os efeitos negativos para economia, incluindo nos 
resultados, prejuízos quanto à imagem do País, exposição a risco 
para bancos públicos, câmbio, balança comercial e assim por 
diante. 
 
Quanto às informações no diagrama acima, é interessante 
observar que caracterizam um círculo vicioso, difícil de ser 
quebrado.  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
De forma bastante clara, os sinais negativos na economia 
começam a aparecer mais fortemente e de forma sincronizada 
com os sinais negativos no mercado imobiliário, demonstrando 
que um tem relação com o outro e ambos se alimentam, 
exatamente como no primeiro diagrama, quando tudo parecia 
“bem”. 
 
A economia tem uma característica de buscar se ajustar após uma 
situação de anormalidade, como a de uma bolha imobiliária. O 
que observamos no diagrama acima é apenas o início deste 
ajuste… 
 
 
 
 



BOLETIM  DO OBSERVATÓRIO IMOBILIÁRIO DO DF   
Edição Nº 09 - MAIO / JUNHO 2013 

 

22 
 

Estes últimos gráficos falam sobre as expectativas, todas em seus 
piores patamares neste momento. São apenas exemplos, se 
olharmos para expectativas de Indústrias, Bancos, etc., veremos 
que todas seguem o mesmo caminho. 
 
É curioso observar que, enquanto o mercado imobiliário tenta 
passar uma visão otimista nas “reportagens” contratadas, ele é o 
mais pessimista de todos, quando olhamos para seu índice de 
confiança. Esta é uma demonstração clara de que o mercado 
imobiliário tem consciência da crise e sabe muito bem que não é 
possível sair “imune”. Arrisco-me a dizer, que o mercado 
imobiliário tem total consciência de que ele foi um dos principais 
causadores desta situação… 
 

Fonte: http://www.bolhaimobiliaria.com/2013/07/28/artigo-quarto-erro-do-
mercado-imobiliario-ca/ (publicado em 28 de julho de 2013). 
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