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Anexo I 

  O que é o índice FIPEZAP. 
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Núcleo de Monitoramento da Dinâmica Imobiliária 
Gerência de Monitoramento do Território - GEMOT 
Diretoria de Planejamento Urbano e Territorial - DIPLU 
SUPLAN / SEDHAB / GDF. 
 
 

Apresentação 
 
O Boletim do Observatório Imobiliário  vem sendo publicado pela 
Secretaria de Habitação, Regularização e Desenvolvimento 
Urbano - Sedhab desde dezembro de 2011. Até agora restrito ao 
seu público interno, a partir dessa edição, a sétima, o Boletim 
passa a ser distribuído a outros órgãos do complexo 
administrativo do Governo do Distrito Federal. 
 
 O Boletim do Observatório Imobiliário do DF, com publicação 
bimestral, tem como objetivo acompanhar a situação do mercado 
imobiliário no DF, visando subsidiar o corpo técnico da Sedhab 
com informações sobre a dinâmica imobiliária que possam ser 
relacionadas às políticas urbanas, habitacionais e de regularização 
fundiária no DF.  
 
A importância do conhecimento da dinâmica imobiliária para o 
planejamento e a gestão territorial prende-se ao fato de que esta é 
influenciada pela legislação urbanística e pelos investimentos 
públicos em infraestrutura e equipamentos, assim como estes a 
influenciam. A oferta de moradia pelos programas habitacionais e 
a política de regularização de imóveis empreendidas pela Sedhab 
também podem ter influência sobre o comportamento do mercado 
imobiliário. 
 
O Boletim apresenta a média de preços dos imóveis em diferentes 
localidades do DF, distribuídos nos principais submercados 
habitacionais, com o intuito de subsidiar o corpo técnico e 
decisório da SEDHAB nas regulamentações sobre o uso do solo, 
na aplicação dos instrumentos de política urbana, na alocação de 
novos investimentos públicos e na priorização das áreas  a 
receberem as melhorias urbanas.  
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As informações contidas no Boletim do Observatório Imobiliário, 
contudo, também podem ser interessantes para órgãos públicos 
que elaboram e aplicam políticas públicas territoriais, bem como 
para entidades da sociedade civil que precisem ter informações da 
dinâmica imobiliária nas suas áreas de atuação. Para atender a 
essa demanda, decidiu-se divulga-lo para um público mais amplo.  
 
Esperamos que a iniciativa de ampliar o espectro de divulgação 
do Boletim do Observatório Imobiliário do DF atenda às 
expectativas de seus leitores e aguardamos sugestões para 
melhorar 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 janeiro e 
fevereiro de 2013, segundo o Índice FIPEZAP. Também 

apresenta quadro comparativo da evolução dos preços dos 
imóveis no período de março de 2012 a fevereiro de 2013, o que 
permitiu levantar algumas hipóteses sobre a influência da 
regulamentação urbanística no mercado imobiliário de  algumas 
cidades do DF. Em anexo, como informação de referência para os 
seus 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 

A partir do mês de janeiro de 2013, o Índice FipeZap, que 
anteriormente abrangia somente sete cidades brasileiras, 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. Para as sete cidades originais, as séries históricas 
iniciaram-se em setembro de 2010. Para Santo André, São 
Bernardo do Campo, São Caetano do Sul e Niteroi, as séries 
históricas começaram em dezembro de 2011, enquanto que para 
Porto Alegre, Curitiba, Florianópolis, Vitória e Vila Velha o 
início das séries é junho de 2012. 

As publicações do Índice FIPEZAP de Preços de Imóveis 
Anunciados, que ocorreram em 05 de fevereiro de 2013 e 04 de 
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março de 2013, referem-se respectivamente aos meses de janeiro 
e fevereiro de 2013. O Índice FipeZap Ampliado, já 
considerando as novas cidades incorporadas, registrou 
aumento de 0,9% em fevereiro de 2013, mesma variação 
observada no mês anterior. Com isso, em 2 meses, a alta 
acumulada no ano de 2013 foi de 1,9%. Entretanto, das 16 
cidades cujos preços são monitorados, cinco tiveram em fevereiro 
variação menor do que a inflação oficial esperada para o mês: 
Recife teve queda de 1,0% no preço médio do m² anunciado, 
enquanto Brasília, São Bernardo do Campo e São Caetano do 
Sul apresentaram aumentos de +0,1% e Santo André de +0,2%. 
As maiores altas foram registradas em Fortaleza (+2,8%) e 
Florianópolis (+2,0%) (Ver Tabela 1).  

Em São Paulo e no Rio de Janeiro, mercados ainda com fôlego 
para valorização, a variação nos preços foi positiva em fevereiro 
de 2013, com aumentos de +0,8% e +1,3% respectivamente. 
Brasília teve um aumento de 0,1% em fevereiro de 2013, 
contrapondo-se à queda do mês de janeiro/13 que foi de -
0,1%. Considerando a variação acumulada em 12 meses, 
Fortaleza mantém a maior valorização (16,7%), seguida de 
Niterói (15,7%), São Paulo (14,8%) e Rio de Janeiro (14,7%). 
Brasília apresenta a menor valorização anual dentre as 16 
localidades pesquisadas, com variação de 2,5% entre 
março/2012 a fevereiro/2013.Na média o Índice Composto 
variou 12,9% no período de fevereiro/2012 a fevereiro/2013. 

O preço médio do m2 anunciado em fevereiro de 2013 ficou entre 
R$ 8.824 (Rio de Janeiro) e R$ 3.475 (Vila Velha). Em Brasíla foi 
de R$ 8.167,071 e a média das 16 cidades foi de R$ 6.410. 

 

   
1 Valor obtido considerando a variação  mensal para todos os tipos de imóveis 
apresentada  na página da internet do Índice FipeZap 
http://fipe.org.br/web/index.asp 
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  Fonte : Índice Fipezap de Preços de Imóveis Anunciados  Fevereiro/2013. 
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   Gráfico 1  

 
  

   Fonte : Índice Fipezap de Preços de Imóveis Anunciados  Fevereiro/2012 
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2.2. Situação Geral no Distrito Federal  

Até agosto de 2012, Brasília, entendida como o DF, detinha o 
posto de localidade com o mais elevado preço médio anunciado 
de de m² dentre as 7 cidades pesquisadas. Em setembro de 2012, o 
Rio de Janeiro ultrapassou Brasília nesse ranking e com a 
ampliação do Índice FipeZap para dezesseis cidades em fevereiro 
de 2013, Brasília manteve a segunda posição com valor menor 
do que o preço médio de  R$ 8.824, apurado no Rio de Janeiro. 

O valor  médio anunciado de m² em fevereiro/2013 foi de R$ 
R$ 8.167,072 com variação de 0,1% em relação à janeiro/2013. 
Em janeiro/2013 a variação foi negativa em 0,1% (Ver Tabela 1 ). 
Destaca-se que Brasília, que já apresentou variação mensal de 
3,4% em setembro/2010 e variações positivas em 2011, em 2012 
começou a apresentar variações mensais negativas no valor médio 
anunciado de m², especialmente nos meses de setembro a 
novembro de 2012 (Ver Gráfico 2).  

A variação anual, que ficou em 14,08% no ano de 2011, 
baixou para 2,5% em fevereiro de 2013. Considerando uma 
inflação anual próxima de 6%, essa variação significa 
desvalorização efetiva dos imóveis no DF.  

A variação semestral (Set/2012 a Fev/2013) para todos os tipos 
de imóveis residenciais (Tabela 2) foi de apenas 0,30%, ainda 
menor do que a variação anual. Isto  equivale a estabilização de 
preços que, diante de um quadro inflacionário, reverte em 
   
2 Valor obtido considerando a variação  mensal para todos os tipos de imóveis 
apresentada  na página da internet do Índice FipeZap 
http://fipe.org.br/web/index.asp 

desvalorização efetiva. Destaca-se a diferença de comportamento 
entre os diversos tipos de imóveis (submercados tipológicos). 
Enquanto os apartamentos e casas de 1 dormitório tiveram 
variação semestral de 10,82%, os imóveis com 4 dormitórios 
ou mais tiveram queda de -21,03%. Esta situação de 
valorização dos imóveis menores e desvalorização dos imóveis 
maiores tem se repetido nos últimos meses, embora tenha sido 
mais acentuada no semestre de jul./12 a dez./2012, quando 
imóveis de 1 dormitório valorizaram 11,63% e imóveis de  4 
dormitórios tiveram redução de valor em 26,83%, a maior 
queda de valor já registrada para um tipo de imóvel no DF desde 
o início da série histórica do Índice FipeZap.  
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  Gráfico 2 

 
   Fonte: Índice Fipezap de Preços de Imóveis Anunciados Fevereiro/2013. 

 
 
 
 



BOLETIM  DO OBSERVATÓRIO IMOBILIÁRIO DO DF  
Edição Nº07 JAN FEV 2013 

 

9 
 

  Tabela 2  - Preço médio anunciado/m² no Distrito Federal  Tipos de Imóveis (em R$) 
 Variação Semestral  por Tipo de Imóvel / Índice Fipezap  Fev./2013 a Set./2012 

Preço Médio Anunciado 
(m2) 

Var% fev/13 jan/13 dez/12 nov/12 out/12 set/12 

Todos os tipos 0,30 8167 8157 8163 8043 8056 8143 
1 Dormitório 10,82 9573 9636 9687 9208 8861 8638 
2 Dormitórios 2,36 7777 7698 7655 7650 7549 7598 
3 Dormitórios -0,16 8070 8054 8066 8057 8088 8083 
4 Dormitórios -21,03 6851 6877 6902 6854 7707 8675 

 Fonte: Elaboração própria com base no Índice Fipezap de Preços de Imóveis Anunciados de set./2012 a fev/2013 /coleta de valores  na 
 página da internet do Índice FipeZap : http://fipe.org.br/web/index.asp. 

 
 

  Tabela 3 - Localidades com os mais altos preços médios m²-Índice Fipezap/ Fev. 2013 (em R$) 
Preço médio anunciado m² / localidade 

  Apartamentos Casas 
  Localidade fev/13 Localidade fev/13 

1 Setor Noroeste 10.583,00 Asa Norte  10.102,00 
2 Setor Sudoeste  9.624,00 Asa Sul  6.267,00 
3 Asa Sul  9.306,00 Lago Sul  5.196,00 
4 Asa Norte  8.770,00 Lago Norte  4.194,00 
5 Setor Park Sul -SMAS  8.624,00 Setor Park Way  3.614,00 
6 Lago Norte / CA  8.119,00 Taguatinga Sul 3.040,00 
7 Área Octogonal  7.143,00 Guara II 2.620,00 
8 Cruzeiro Novo  6.429,00 Riacho Fundo  2.600,00 
9 Lago Sul  6.310,00 Taguatinga Norte 2.376,00 

10 Guara II 6.113,00 Samambaia Norte  2.281,00 

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

Variação Anual por Localidade  Apartamentos / Índice Fipezap  Mar/2012 a Fev/2013  

Localidade mar/12 abr/12 mai/12 jun/12 jul/12 ago/12 set/12 out/12 nov/12 dez/12 jan/13 fev/13 Var.%
1 Setor Noroeste 10.583,00  10.872,00  10.628,00  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 0,00
2 Asa Sul 9.152,00  9.333,00  9.478,00  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 1,68
3 Setor Sudoeste 9.130,00  9.273,00  9.424,00  9.430,00  8.894,00  9.026,00  8.836,00  8.911,00  9.127,00  9.278,00  9.544,00  9.624,00 5,41
4 Asa Norte 8.268,00  8.185,00  8.173,00  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 6,07
5 Park Sul-SMAS 9.055,00  8.848,00  8.848,00  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 -4,76
6 Lago Norte / CA 7.955,00  7.909,00  8.116,00  8.589,00  8.571,00  8.614,00  7.568,00  7.673,00  7.728,00  7.672,00  7.824,00  8.119,00 2,06
7 Área Octogonal 7.944,00  8.346,00  7.598,00  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 -10,08
8 Cruzeiro Novo 5.814,00  5.694,00  6.843,00  6.978,00  5.547,00  3.261,00  6.601,00  6.601,00  6.601,00  6.601,00  6.429,00  6.429,00 10,58
9 Guara II 4.990,00  5.367,00  5.485,00  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 22,51
10 Lago Sul 7.654,00  7.654,00  7.584,00  7.584,00  7.584,00  7.584,00  5.601,00  5.565,00  5.745,00  5.711,00  5.928,00  6.310,00 -17,56

Fonte: Elaboração própria com base no Índice Fipezap de Preços de Imóveis Anunciados de mar/2012 a fev/2013. 
 
 
Tabela 5  - Preço médio anunciado/m² no Distrito Federal 

Variação Anual por Localidade - Casas/ Índice Fipezap  Mar/2012 a Fev/2013 

Localidade mar/12 abr/12 mai/12 jun/12 jul/12 ago/12 set/12 out/12 nov/12 dez/12 jan/13 fev/13 Var.%
1 Asa Norte 8.368,00  7.850,00  8.066,00  8.916,00  8.293,00  8.293,00  8.304,00  8.751,00  10.102,00  10.102,00  10.102,00  10.102,00  20,72
2 Asa Sul 6.538,00  5.756,00  6.592,00  5.824,00  5.899,00  5.899,00  7.166,00  5.204,00  6.373,00  6.373,00  6.373,00  6.267,00  -4,14
3 Jardim Botânico 3.542,00  3.757,00  3.757,00  2.407,00  2.507,00  2.507,00  2.581,00  2.510,00  3.702,00  5.188,00  5.188,00  3.702,00  4,52
4 Lago Sul 4.304,00  4.751,00  4.903,00  4.824,00  5.028,00  5.028,00  4.897,00  4.777,00  4.946,00  4.952,00  4.878,00  5.196,00  20,72
5 Lago Norte 4.095,00  4.036,00  4.055,00  4.090,00  4.172,00  4.172,00  4.065,00  4.179,00  4.180,00  4.194,00  4.259,00  4.194,00  2,42
6 Setor Park Way 3.497,00  3.528,00  3.420,00  3.233,00  3.242,00  3.242,00  3.470,00  3.388,00  3.462,00  3.496,00  3.495,00  3.614,00  3,35
7 Taguatinga Sul 3.189,00  3.133,00  2.686,00  2.837,00  3.469,00  3.469,00  3.603,00  2.965,00  3.998,00  2.816,00  2.857,00  3.040,00  -4,67
8 Guara II 3.157,00  2.545,00  2.882,00  2.757,00  2.538,00  2.538,00  2.204,00  2.274,00  2.620,00  2.620,00  2.620,00  2.620,00  -17,01
9 Riacho Fundo 1.744,00  1.865,00  2.406,00  2.406,00  2.745,00  2.745,00  2.745,00  2.745,00  2.571,00  2.571,00  2.774,00  2.600,00  49,08
10 Samambaia Norte 1.870,00  2.119,00  2.057,00  2.146,00  2.645,00  2.645,00  2.733,00  2.645,00  2.210,00  2.545,00  2.520,00  2.281,00  21,98  
Fonte: Elaboração própria com base no Índice Fipezap de Preços de Imóveis Anunciados de mar/2012 a fev/2013. 
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23. Situação por Localidades pesquisadas no DF 
 
A Tabela 6 apresenta o preço médio do metro quadrado de 
apartamentos e casas anunciadas em janeiro e fevereiro de 
2013 por localidade. Foi 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 equivalentes a bairros ou zonas de ponderação do 
IBGE pesquisadas pelo Índice Fipezap no Distrito Federal. Além 
do preço médio do metro quadrado, a tabela apresenta a variação 
no mês de referência para cada tipo de imóvel (casa ou 
apartamento) e o número de amostras coletas em cada localidade 
por tipo de imóvel.  

As localidades que apresentaram o maior número de 
amostras nos meses de janeiro e fevereiro de 2013 foram 
Águas Claras, Asa Norte, Asa Sul, Lago Sul, Lago Norte (CA), 
Lago Sul, Noroeste, Sudoeste e Guará II  no segmento de 
apartamentos e Lago Sul, Lago Norte, Park Way e Taguatinga 
Norte no segmento de casas. Com relação às transações realizadas 
por imobiliárias estas foram as localidades mais dinâmicas do DF 
nos meses de referência.  

No segmento de apartamentos houve desvalorização em Águas 
Claras, Asa Norte, Park Sul e Taguatinga Norte, valorização em 
Taguatinga Sul, Lago Sul, Lago Norte, Samambaia Norte e 
Ceilândia Norte e estabilidade dos preços nas demais localidades. 
No segmento de casas houve desvalorização em Águas Claras  
Arniqueiras, Ceilândia Norte, Riacho Fundo, Samambaia Norte, 
Taguatinga Norte, Lago Norte e Asa Sul. Ocorreu valorização no 
Lago Sul, Setor Park Way e Taguatinga Sul  e estabilidade nos 

preços das demais localidades (Consultar Tabela 6 para ver 
percentuais).  

Ressalta-se a acentuada desvalorização tanto no segmento de 
casas quanto no de apartamentos em algumas localidades, o que 
deve ser relativizado considerando-se o pequeno número de 
amostras nessas localidades. Contudo, algumas localidades com 
número significativo de amostras, apresentaram 
desvalorização mensal considerável, como Águas Claras 
(-1,3%)  e Asa Norte (-2,1%) no segmento de apartamentos e 
Asa Sul (-1,7%) e Taguatinga Norte (-3,4%) no segmento de 
casas. Isto pode ser interpretado como um claro indicativo de 
desaquecimento da atividade imobiliária, pois essas são áreas 
dinâmicas do  mercado.  

Na outra ponta, houve valorização significativa em algumas 
localidades com número significativo de amostras, como Lago 
Sul (6,4%), Lago Norte-CA (3,8%) e Taguatinga Sul (8,4%) no 
segmento de apartamentos e Lago Sul (6,5%) e Setor Park Way 
(3,4%), no segmento de casas.  
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A Tabela 3 apresenta o preço médio do metro quadrado de 
apartamentos e casas anunciadas na página na internet do 
Zap Imóveis entre  março de 2012 e fevereiro de 2013 nas 
principais localidades do DF. Foi 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 zonas de ponderação pesquisadas pelo Índice 
Fipezap no Distrito Federal.  

No acompanhamento da variação anual por localidade foram 
agrupadas e hierarquizadas as 10 localidades com os valores 
mais elevados no DF nos segmentos de casas e apartamentos 
(Tabelas 4 e 5) durante os meses de março 2012 a fevereiro 2013.  

No segmento de apartamentos, ocorreu valorização expressiva 
no Guará II (22,51%), no Cruzeiro (10,58%), na Asa Norte 
(6,07%) e no Setor Sudoeste (5,04%). Houve desvalorização nos 
apartamentos do Lago Sul (-17,56%), Área Octogonal (-10,58%) 
e Setor Park Sul (-4,76%). No Setor Noroeste não houve 
alteração de preço no período anual, mas os valores oscilaram 
para cima e para baixo durante os 12 meses do período até 
apresentar em fev/2013 valor idêntico ao de mar/2012. 

No segmento de casas, ocorreu valorização expressiva no 
Riacho Fundo (49,08%), em Samambaia Norte (21,98%), Lago 
Sul (20,72%) e Asa Norte (20,72%) Houve desvalorização nas 
casas do Guará II (-17,01%), Taguatinga Sul (-4,67%) e Asa Sul 
(-4,14%).  

A Tabela 7 reproduz o ranking dos bairros nas cidades 
brasileiras com maior preço de m2 anunciado em fevereiro/2012, de 
acordo com o Índice FipeZap. O Setor Noroeste aparece em 7º 

lugar com valor de R$ 10.565 para o metro quadrado anunciado. 
Nota-se que o Noroeste é o único bairro que figura entre os 10 
primeiros da listagem que não está nas cidades do Rio de Janeiro 
e São Paulo.  
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Tabela 6 - Índice FipeZap de Preços de Imóveis Anunciados  Venda Jan. e Fev. 2013 

Aptº Casa
jan/13 fev/13 jan/13 fev/13 % % jan/13 fev/13 jan/13 fev/13

Águas Claras - Areal R$ 5.145,00 R$ 5.145,00 * * 0 * 4 4 1 *
Águas Claras -Arniqueiras * * R$ 1.778,00 R$ 1.611,00 * -9,4 * * 1 2
Águas Claras Norte R$ 5.238,00 R$ 5.172,00 * * -1,3 * 100 80 * *
Águas Claras Sul R$ 5.079,00 R$ 5.059,00 * * -0,4 * 76 56 * *
Área Octogonal  R$ 7.143,00 R$ 7.143,00 * * 0 * 1 1 * *
Asa Norte R$ 8.960,00 R$ 8.770,00 R$ 10.102,00 R$ 10.102,00 -2,1 0 66 59 4 4
Asa Sul R$ 9.122,00 R$ 9.306,00 R$ 6.373,00 R$ 6.267,00 2 -1,7 49 52 4 5
Ceilândia Norte R$ 3.298,00 R$ 3.314,00 R$ 2.250,00 R$ 2.039,00 0,5 -9,4 9 2 2 4
Cruzeiro Novo R$ 6.429,00 R$ 6.429,00 * * 0 * 2 2 * *
Guara II R$ 6.113,00 R$ 6.113,00 R$ 2.620,00 R$ 2.620,00 0 0 14 14 2 2
Lago Norte / CA R$ 7.824,00 R$ 8.119,00 * * 3,8 * 50 52 * *
Lago Norte * * R$ 4.259,00 R$ 4.194,00 * -1,5 * * 79 81
Lago Sul R$ 5.928,00 R$ 6.310,00 R$ 4.878,00 R$ 5.196,00 6,4 6,5 37 43 102 138
Planaltina Setor Residencial Leste * * * * * * * * * *
Riacho Fundo * * R$ 2.774,00 R$ 2.600,00 * -6,3 * * 5 4
Samambaia Norte R$ 3.699,00 R$ 3.859,00 R$ 2.520,00 R$ 2.281,00 4,3 -9,5 4 3 3 2
Setor Noroeste R$ 10.581,00 R$ 10.583,00 * * 0 * 27 31 * *
Setor Park Sul -SMAS R$ 8.683,00 R$ 8.624,00 * * -0,7 * 5 6 * *
Setor Park Way * * R$ 3.495,00 R$ 3.614,00 * 3,4 * * 20 23
Setor Sudoe ste R$ 9.544,00 R$ 9.624,00 * * 0,8 * 23 28 * *
Sobradinho * R$ 5.095,00 R$ 2.179,00 R$ 2.179,00 * 0 * 1 2 2
Taguatinga Norte R$ 3.769,00 R$ 3.616,00 R$ 2.458,00 R$ 2.376,00 -4 -3,4 19 18 16 18
Taguatinga Sul R$ 4.610,00 R$ 4.284,00 R$ 2.857,00 R$ 3.040,00 8,4 6,4 10 8 6 6

Le ge nda
*  - 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/Janeiro e Fevereiro de 2013 
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    Tabela  7  Bairros com maior preço de m2 anunciado em fevereiro / 2012  

  Bairro Cidade Valor m2 (em R$) 

1 Leblon Rio de Janeiro 20.451 

2 Ipanema Rio de Janeiro 17.720 

3 Lagoa Rio de Janeiro 14.908 

4 Gávea Rio de Janeiro 14.803 

5 Jardim Botânico Rio de Janeiro 13.818 

6 Vila Nova Conceição São Paulo 12.100 

7 Setor Noroeste Brasília 10.565 

8 Jardim Paulistano São Paulo 10.139 

9 Jardim Europa São Paulo 10.090 

10 Ibirapuera São Paulo 9.916 
    Fonte: Listagem baseada no Índice Fipezap de Fevereiro de 2013 e  

  publicado pelo Jornal O Globo  em 26/02/2013. 



BOLETIM  DO OBSERVATÓRIO IMOBILIÁRIO DO DF  
Edição Nº07 JAN FEV 2013 

 

15 
 

2.4. Mapas ilustrativos do índice FIPEZAP no DF por 
localidade  Fevereiro  2013 
 
A partir do Quadro 4, foram construídos dois mapas 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 própria com base em informações do Índice Fipezap/Fevereiro 2013 
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 Fonte: elaboração própria com base em informações do Índice Fipezap/Fevereiro 2013 
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3. Comentários e análises gerais 

O Índice FipeZap acompanha mensalmente os preços de imóveis 
residenciais no Distrito Federal desde setembro de 2010. Suas 
séries históricas abrangeram, portanto, o transcurso de 15 meses 
até fevereiro de 2013. Nesse período houve alterações 
significativas no comportamento do mercado imobiliário no DF. 
Ao anos de 2009, 2010 e 2011 foram de aquecimento no mercado 
local, fenômeno que também ocorreu em outras cidades 
brasileiras.  

O preço médio de metro quadrado anunciado progrediu de  
R$ 7004,00 em janeiro/2011, data da primeira publicação do 
Índice FipeZap que incluiu o DF, para R$ 8167,00 em 
fevereiro/2013. Até agosto de 2012, o DF detinha o posto de 
localidade com o mais elevado preço médio de metro 
quadrado anunciado dentre as regiões pesquisadas pelo 
Índice FipeZap, mas perdeu essa condição em setembro de 2012, 
que passou a ser ocupada pelo Rio de Janeiro.  

No ano de 2011, o preço dos imóveis no DF progrediu 
continuamente, sem oscilações negativas, embora os aumentos 
já tivessem começado a perder fôlego desde maio/2011. Em 
2012, essa tendência se acentuou e de julho a novembro de 2012  
a variação, na maior parte desses meses, foi negativa e, quando 
positiva, menor que a variação inflacionária no mês (Gráfico 2).  

Segundo o Índice FipeZap, no ano de 2011, os imóveis tiveram 
valorização geral de 14%  no DF, percentual menor do que o 
ocorrido nos anos de 2010 e 2009, quando o Índice ainda não era 
medido para o DF. No ano de 2012, contudo, os imóveis 
elevaram-se somente 4% no DF, percentual  menor que a 

inflação acumulada no mesmo período, o que, na prática, 
representou desvalorização. Considerando-se a variação anual de 
marco/2012 a fevereiro/2013, ainda menor, de apenas 2,5%, 
observa-se que há uma tendência de redução progressiva do ritmo 
de elevação dos preços dos imóveis no DF, tendendo a uma 
estabilização.   

Das regiões pesquisadas pelo Índice FipeZap, o DF foi a que 
apresentou menor variação percentual no ano de 2012. Isso 
deve-se ao fato de que nos anos anteriores os imóveis elevaram-se 
mais na Capital de República do que em outras cidades 
brasileiras. Quando se iniciou  o movimento de redução da 
valorização imobiliária em todo o país, os preços no DF, que já 
estavam muito altos, continuaram a se elevar, mas em percentual 
bem menor do em outras localidades.  

Esse movimento de redução do ritmo de elevação do preço dos 
imóveis em todo o Brasil é corroborado pelo Índice de Valores 
de Garantia de Imóveis Residenciais Financiados (IVG-R), 
divulgado em Abril/2013 pelo Banco Central (BC). Segundo o 
Índice do BC, a variação anual dos imóveis no país que chegou 
a cerca de 20% em janeiro de 2010 reduziu-se para 3% em 
janeiro de 2013.  

Quando se analisa a situação por tipo de imóvel, contudo, é 
possível verificar comportamentos diferenciados. A variação 
média para todos os tipos de imóvel, que foi negativa em 1,3% 
entre julho e dezembro de 2012, apresentou ligeira elevação, 
passando a ser positiva em 0,30% no semestre de setembro de 
2012 a fevereiro de 2013. Contudo, permanece a significativa 
desvalorização dos imóveis de 4 ou mais dormitórios, que 
tiveram perda média de valor de 21,03%. Na outra ponta, 
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permanece a tendência de elevação dos imóveis de 1 
dormitório, que tiveram um ganho de 10,82% no mesmo período 
semestral.  (Ver Tabela 2). 

Reafirmamos, portanto, nossa análise, de que a continuidade 
desse comportamento do mercado pode levar a mudanças nas 
estratégias de empreendedores imobiliários, que tendem a 
concentrar seus lançamentos em imóveis menores e de menor 
valor final, reduzindo a oferta de imóveis de luxo com maior 
número de dormitórios e maior área total. Contribui para essa 
tendência de mercado, a política de redução de taxas de juros 
de financiamento de imóveis para imóveis populares e os 
incentivos governamentais para empreendimentos 
imobiliários no segmento de menor renda. Por outro lado, a 
extensão, por parte da CAIXA, do benefício de redução de juros 
para imóveis acima de 500 mil reais, que estão fora do SFH  
Sistema Financeiro da Habitação, busca compensar a redução de 
demanda para imóveis mais caros.  

Na análise do comportamento do mercado em fevereiro de 
2012 por localidade também encontram-se situações 
diferenciadas. Localidades com grande dinamismo imobiliário 
apresentaram desvalorização, como Águas Claras e Asa Norte no 
segmento de apartamentos e Asa Sul e Taguatinga Norte no 
segmento de casas. Por outro lado, tiveram valorização 
significativa Lago Sul, Lago Norte-CA e Taguatinga Sul no 
segmento de apartamentos e Lago Sul e Setor Park Way no 
segmento de casas (Ver Tabela 6).  

A valorização mensal expressiva em algumas localidades, 
acompanhada da desvalorização acentuada em outras, pode 
ser um indicativo de que o mercado se move de determinadas 

localidades e submercados para outros. Nesse sentido, se 
percebe uma valorização imobiliária em localidades que 
oferecem, em sua maior parte, imóveis de menor dimensão 
(apartamentos no Lago Norte-CA e Lago Sul ) ou localidade, que 
mesmo oferecendo imóveis de maior dimensão (casas no Lago 
Sul e Setor Park Way), parecem recuperar, em parte, a 
desvalorização ocorrida em meses anteriores.  

Contudo, no acompanhamento da variação anual que realizamos 
pode se ter uma ideia mais clara do comportamento por 
localidade, sem as oscilações mensais. Destacaram-se no 
segmento de apartamentos no período de março de 2012 a 
fevereiro de 2013: Guará II (22,51%),  Cruzeiro (10,58%),  Asa 
Norte (6,07%) e Setor Sudoeste (5,04%).  

A valorização expressiva no Guará, por exemplo, pode ser um 
indicativo de que a mudança de parâmetros urbanísticos no 
Plano Diretor Local, que permitiu aumento de gabarito em 
algumas áreas, se refletiu na valorização imobiliária de outros 
setores da cidade3.  

Outro fato que merece destaque na variação anual foram as 
valorizações expressivas ocorridas no segmento de casas no 
Riacho Fundo (49,08%) e em Samambaia Norte (21,98%). 
Essas ocorrências mereceriam uma análise específica mais 
detalhada, procurando relacioná-las às políticas urbanas e 
habitacionais.  
   
3 Como o Índice FipeZap só pesquisa imóveis usados, não é possível saber a 
valorização ocorrida em lançamentos imobiliários, mas é possível deduzir que 
a valorização dos imóveis usados reflete a valorização dos lançamentos. 
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No Riacho Fundo levanta-se a hipótese de que  a valorização de 
casas em quase 50% no período de um ano tanto pode ser 
consequência de alteração de gabarito ocorrida no PDOT como de 
aumento da demanda por moradia. Essa demanda tende a ser 
crescente por ser o Riacho Fundo uma localidade que se consolida 
como área de classe média pela proximidade com o Plano Piloto e 
outras áreas valorizadas como Taguatinga e Núcleo Bandeirante.  

Em Samambaia Norte a valorização anual de 22% no segmento 
de casas pode ser explicada por essa cidade ser considerada um 
dos mercados emergentes pelo setor imobiliário. Levantamento 
do site WImóveis em 2012, Samambaia é a segunda localidade 
com maior número de novos empreendimentos no DF.  

Quanto ao Setor Noroeste, destaca-se o fato de figurar entre os 
10 bairros mais caros do país, considerando as 16 cidades 
pesquisadas pelo Índice FipeZap. O preço do metro quadrado 
anunciado, no entanto, manteve-se sem alteração no período de 
março de 2012 a fevereiro de 2013, o que revela acomodação dos 
preços que já foram mais elevados nos anos passados. 
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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  DF, 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 
(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 

óbvia distância entre o preço ofertado e o preço de fato 

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

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. 
 
 
 


