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Apresentação 
 
Esta é a décima 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 
livros e 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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Excepcionalmente, devido a atrasos na divulgação dos resultados 
dos preços dos imóveis e suas variações referentes a agosto por 
localidades no DF, e a retificações feitas também sobre este mês 
quando foi confrontado com os dados de setembro pelo site do 
Índice FipeZap, o BoletIM no 10 foi finalizado somente no final 
de outubro, quando estava programado para sair no início de 
outubro. Mantendo-se a previsão regular dos próximos resultados, 
o BoletIM no 11 (setembro/outubro) será entregue em dezembro. 
De todo modo, agradecemos 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 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 julho e 
agosto de 2013, segundo o Índice FIPEZAP. Também apresenta 

quadro comparativo da evolução dos preços dos imóveis no 
período de julho de 2012 a agosto 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 

Em 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 julho e agosto de 2013. Desde junho, passou a ser 
calculada a variação anual de preços para o conjunto das 16 
cidades pesquisadas e para algumas das cidades incluídas. Estas 
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variações anuais, então, 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 
cidades em geral. Os resultados da pesquisa são comentados 
abaixo. 
 
No mês de julho, o aumento no preço do m² anunciado dos 
imóveis foi idêntico ao mês de junho, tanto para o Composto 
Nacional (7 cidades) quanto para o Ampliado (16 cidades). 
Assim, a variação mensal dos preços em julho foi de 1,0% para o 
Composto Nacional e de 1,1% no Ampliado de cidades. Belo 
Horizonte manteve sua tendência de desvalorização dos preços, 
indo de -0,3% em junho para -2,4% em julho. Outras três cidades 
acompanharam este movimento de queda em suas variações 
mensais: Recife (de 2,2% em junho para 1,3% em julho); Curitiba 
(3,8% para 3,7%); São Bernardo do Campo (0,8% indo para 
0,6%) e Niterói (de 1,3% para 0,7%). Apesar desta redução na 
variação mensal, Curitiba continuava sendo a cidade com maior 
valorização no ano (18,5%) e nos últimos doze meses (19,6%); 
seguida pelo Rio de Janeiro (9,3% no ano e 15,4% em 12 meses); 
e ainda por Niterói, São Paulo e Porto Alegre (variações anuais de 
14,0%; 13,9% e 13,3%, respectivamente). O Rio de Janeiro foi a 
cidade com preço de m² mais caro (R$ 9.424,00); com Brasília 
em segundo lugar (R$ 8.437,00); e São Paulo em terceiro (R$ 
7.361,00).  
 
Para agosto, a variação mensal do Composto Nacional (7 cidades) 
também foi igual ao de julho (1,0%), mas o Ampliado (16 
cidades) teve pequena elevação (1,2%). Neste mês, o número de 
cidades com redução nas variações mensais passou de cinco 
em julho para onze, embora Belo Horizonte seja a única com 
valor negativo (-0,3%), novamente. Em agosto, constata-se que a 

maioria das cidades pesquisadas não conseguiu sustentar a 
valorização de seus imóveis, situação que atingiu os maiores 
mercados, Rio de Janeiro (variação anual de 15,3%; 0,1% menor 
que em julho) e São Paulo (0,2% menor; chegando a 13,7% na 
variação anual). Niterói, que em meses anteriores, se destacava 
em sua variação anual, teve queda de 14,0% em julho para 11,9% 
em agosto. Por outro lado, Curitiba acentuou sua valorização em 
agosto, passando a 26,8% na variação anual. Brasília, neste 
contexto, permaneceu com variação anual de apenas 0,5%, ainda 
em segundo lugar como preço do m² mais caro (R$ 8.486,00).   
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Fonte : Índice Fipezap de Preços de Imóveis Anunciados - Agosto/2013. 
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Tabela 1 
                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte : Índice Fipezap de Preços de Imóveis Anunciados – Agosto/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 julho/2013 foi de R$ R$ 
8.437,00, representando uma variação de 0,7% em relação ao mês 
anterior de junho. No mês de agosto/2013, a variação mensal 
aumentou para 0,6%, chegando ao valor de R$ 8.486,00. 

A variação acumulada no ano, tendo por base o mês de julho de 
2013, alcançou apenas 1,4%, indicando uma quase estabilidade no 
preço dos imóveis. Com o mês de agosto, a variação neste ano de 
2013 subiu para 2,0%, quando o média do Índice FipeZap ficou 
em 7,8% (sete cidades) e 8,5% (16 cidades). 

Na variação anual, entre agosto de 2012 e de 2013, ainda que o 
mercado imobiliário nacional venha estabilizando também sua 
capacidade de valorização, Brasília apresenta o pior resultado 
entre todas as cidades avaliadas, não mais com uma variação 
negativa, como no bimestre passado (-0,7%), mas de apenas 
0,5%. A média da variação anual pela FipeZap ficou em 11,7% 
(Ìndice com 7 cidades) e 12,3% (Índice com 16 cidades) em 
agosto. 

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 2,01%, índice superior a aquele registrado no semestre 
de janeiro/2013 a junho/2013 correspondente ao BoletIM anterior 
(no. 9), que foi de 0,79%.  

Observando-se o início da série para todos os tipos de domicílios 
desde novembro de 2012, o preço médio do m² era de R$ 
8.043,00 no DF, e atinge o valor de R$ 8.324,97 em agosto de 
2013 (variação de 3,51%).  

Em relação aos tipos de domicílio por dormitório, os imóveis com 
apenas 1 quarto aumentaram seu valor, chegando ao preço do m² 
de R$ 10.002,13 (variação de março a agosto de 2013 de 4,88%). 
Esta variação é a mais alta entre os tipos de domicílio por 
dormitório. 

Por outro lado, os domicílios de 4 quartos mantiveram sua 
depreciação com variações negativas contínuas, de -1,76% entre 
janeiro e junho de 2013 para -0,80% no período de março a 
agosto. O valor do m² de um imóvel de 4 quartos saiu de R$ 
6.854,00 em novembro de 2012 para R$ 6.805,44 em agosto de 
2013.   

Os imóveis de 2 quartos tiveram variação semestral de 0,49%, 
inferior ao do BoletIM anterior (no 9), que apontava para 1,16% 
entre janeiro e junho de 2013. Já as residências de 3 quartos 
melhoram sua valorização, indo de uma variação semestral de 
0,78% para 1,75% entre março e agosto de 2013.  
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                      Gráfico 2 
 

 
                               Fonte: Índice Fipezap de Preços de Imóveis Anunciados – Agosto/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 – fevereiro/2013 a agosto/2013 

 

fev/13 mar/13 abr/13 mai/13 jun/13 jul/13 ago/13 fev/jul % mar/ago %
Todos os tipos 8.167,07 8.160,54 8.174,41 8.187,49 8.221,88 8.276,97 8.324,97 1,35 2,01
1 Dormitório 9.573,03 9.536,65 9.600,54 9.694,63 9.831,32 9.924,72 10.002,13 3,67 4,88
2 Dormitórios 7.777,16 7.781,05 7.772,49 7.744,51 7.739,09 7.790,94 7.818,99 0,18 0,49
3 Dormitórios 8.070,01 8.071,63 8.089,38 8.095,05 8.120,14 8.173,73 8.212,97 1,29 1,75
4 Dormitórios 6.851,02 6.860,61 6.825,62 6.799,00 6.756,17 6.750,09 6.805,44 ‐1,47 ‐0,80

Tipos de domicílios Preço médio anunciado do m² Variação semestral

 
Fonte: Elaboração própria com base no Índice Fipezap de Preços de Imóveis Anunciados de Fevereiro/2013 a Agosto/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 
 

ago/13 Localidade ago/13
1 Setor Noroeste R$ 10.511,00 Asa Sul  R$ 7.758,00
2 Setor Sudoeste  R$ 9.821,00 Lago Sul  R$ 5.214,00
3 Asa Sul  R$ 9.565,00 Lago Norte  R$ 4.872,00
4 Setor Park Sul ‐ SMAS  R$ 9.241,00 Jardim Botânico R$ 4.650,00
5 Área Octogonal  R$ 9.173,00 Setor Park Way  R$ 3.837,00
6 Asa Norte  R$ 8.991,00 Taguatinga Sul R$ 3.777,00
7 Lago Norte / CA  R$ 8.521,00 Samambaia Sul R$ 3.326,00
8 Guara II R$ 6.508,00 Taguatinga Norte R$ 2.791,00
9 Cruzeiro Novo  R$ 5.645,00 Riacho Fundo  R$ 2.589,00
10 Águas Claras Norte R$ 5.235,00 Guara II R$ 2.528,00

Preço médio anunciado m² / localidade 
Apartamentos Casas

Localidade

 

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

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

1 Setor Noroeste 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 10.451,00 10.511,00 0,0 3,1
2 Asa Sul 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 9.537,00 9.565,00 3,8 3,9
3 Sudoeste  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 9.466,00 9.821,00 4,9 *
4 Asa Norte  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 9.230,00 8.991,00 6,3 4,4
5 Setor Park Sul ‐ SMAS  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 9.532,00 9.241,00 5,0 6,4
6 Lago Norte / CA  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 8.656,00 8.521,00 0,5 12,6
7 Área Octogonal  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 8.608,00 9.173,00 20,5 20,7
8 Cruzeiro Novo  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 7.393,00 5.645,00 22,9 ‐14,5
9 Guara II 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 6.276,00 6.508,00 5,8 12,9
10 Águas Claras Norte 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 5.170,00 5.235,00 1,6 1,8

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

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

 

ago/12 set/12 out/12 nov/12 dez/12 jan/13 fev/13 mar/13 abr/13 mai/13 jun/13 jul/13 ago/13 Var. jul % Var. ago %
1 Asa Norte  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 * * * *
2 Asa Sul  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 7.712,00 7.758,00 30,7 8,3
3 Jardim Botânico  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 4.650,00 4.650,00 85,5 80,2
4 Lago Sul  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 5.284,00 5.214,00 5,1 6,5
5 Lago Norte  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 4.720,00 4.872,00 13,1 19,9
6 Park Way  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 3.605,00 3.837,00 11,2 10,6
7 Taguatinga Sul 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 3.625,00 3.777,00 4,5 4,8
8 Guara II 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 4.090,00 2.528,00 61,2 14,7
9 Riacho Fundo  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 2.589,00 2.589,00 ‐5,7 ‐5,7
10 Samambaia Norte  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 2.564,00 * ‐3,1 *

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

Localidade

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

Obs.: As 10 localidades não estão necessariamente hierarquizadas segundo os preços médios anunciados/m2. 
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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 julho e agosto 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 (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 julho e agosto de 2013, no segmento de 
apartamentos, foram: Águas Claras Norte (263); Asa Norte 
(183); Asa Sul (169); Águas Claras Sul (155); Lago Norte / CA 
(149); Sudoeste (111); e Noroeste (55). Para o segmento casas, 
temos: Lago Sul (404); Lago Norte (179); Park Way (40); Asa Sul 
(33); Taguatinga Sul (28) e Taguatinga Norte (27). 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 agosto: Área Octogonal (6,5%); Taguatinga Norte (5,4%); 
Taguatinga Sul (4,7%); Setor Sudoeste (3,8%) e Guará II (3,7%). 
As áreas com desvalorização foram: Cruzeiro Novo (-23,6%); 
Setor Park Sul (-3,0%); Asa Norte (-2,6%); Lago Norte / CA (-
1,6%) e Samambaia Norte (-0,7%). Outras localidades tiveram 
valorizações ou desvalorizações de menor monta.  

No segmento de casas, Taguatinga Norte (11,3%), Setor Park 
Way (6,4%); Taguatinga Sul (4,2%) e Lago Norte (3,2%) 
obtiveram valorização nos seus imóveis em agosto. Arniqueiras, 
em Águas Claras, também conseguiu uma variação positiva 
(7,7%), mas com poucas amostras (3). Com redução no preço dos 
imóveis, temos, em agosto: Guará II (-38,2%); Sobradinho (-
3,4%) e Lago Sul (-1,3%). As duas primeiras localidades, 
entretanto, possuíam amostas pouco representativas e o resultado 
poderia ser ignorado, principalmente no Guará II (1 imóvel). 

A Tabela 3 apresenta as 10 localidades com os mais altos 
preços médios do metro quadrado de apartamentos e casas 
anunciadas em agosto de 2013. Entre os apartamentos, os 
setores Noroeste (R$ 10.511,00), Sudoeste (R$ 9.821,00) e Asa 
Sul (R$ 9.565,00) lideraram nesta faixa. Asa Sul (R$ 7.758,00), 
Lago Sul (R$ 5.214,00) e Lago Norte (R$ 4.872,00) foram as 
localidades com os maiores preços no DF para 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 
agosto de 2012 a 2013.  

Para os apartamentos, a variação anual no período de agosto 
de 2012 a agosto de 2013 apresentou destacada valorização na 
Área Octogonal (20,7%); no Guará II (12,9%) e no CA do Lago 
Norte (12,6%). Tanto na Área Octogonal quanto no Guará II, vem 
ocorrendo uma constante ascendência dos preços dos imóveis, 
mantendo-se esta característica desde os boletins passados. O 
Cruzeiro Novo, que teve expressiva alta no m² no bimestre 
anterior, não confirmou esta tendência, havendo uma queda de -
14,5% nos preços em agosto, apesar de uma variação positiva de 
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22,9% em julho, o que pode se dever a um número insuficiente de 
amostras de anúncios para a localidade. O Setor Park Sul teve 
valorização (6,4%) em torno da inflação do período e o Setor 
Noroeste registrou uma variação positiva em agosto, de 3,1%, 
embora em julho permanecesse com 0% de variação anual. A Asa 
Norte (4,4%); Asa Sul (3,9%) e Águas Claras Norte (1,8%) 
permaneceram com variações positivas, mas abaixo da inflação, o 
que significa uma desvalorização de certo modo. 

A respeito das casas, o Jardim Botânico vem mantendo uma alta 
valorização imobiliária a cada publicação bimestral do BoletIM, 
sendo a sua variação anual de 80,2% de agosto de 2012 a 2013. 
Outras localidades que tiveram valorização foram o Lago Norte 
(19,9%); Guará II (14,7%) e Asa Sul (8,3%). Em relação ao 
BoletIM do bimestre de maio/junho de 2013, apenas a Asa Sul 
permaneceu com valorização constante, o Riacho Fundo, por 
exemplo, cujo preço do m² se sobressaiu em junho, teve 
valorização negativa de -5,7%; e Taguatinga Sul obteve uma 
valorização anual de apenas 4,8%, abaixo da inflação. De todo 
modo, o Guará II, o Riacho Fundo e Samambaia Norte 
registraram poucas amostras de anúncios neste bimestre, o que 
pode explicar a oscilação dos preços.        
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Tabela 6 - Índice FipeZap de Preços de Imóveis Anunciados – Venda: Julho e Agosto de 2013 
 

jul/13 ago/13 jul/13 ago/13 jul/13 ago/13 jul/13 ago/13 jul/13 ago/13 jul/13 ago/13 jul/13 ago/13 jul/13 ago/13 jul/13 ago/13 jul/13 ago/13
Águas Claras ‐ Areal R$ 3.712,00 R$ 3.712,00 R$ 4.328,00 R$ 4.328,00 ‐26,9 ‐26,9 67,3 67,3 ‐23,7 ‐23,7 97 97 ‐15,2 0,0 2,4 0,0 2 2 3 3
Águas Claras ‐ Arniqueiras * * R$ 1.444,00 R$ 1.556,00 * * ‐18,8 ‐12,5 * * ‐39,6 ‐35,0 * * 0,0 7,7 * * 1 2
Águas Claras Norte R$ 5.170,00 R$ 5.235,00 * * ‐1,0 0,2 * * 0,6 1,8 * * 1,5 1,3 * * 146 117 * *
Águas Claras Sul  R$ 5.042,00 R$ 5.148,00 * * 1,4 3,5 * * 1,7 3,8 * * ‐0,3 2,1 * * 90 65 * *
Área Octogonal  R$ 8.608,00 R$ 9.173,00 * * ‐20,5 ‐15,3 * * 13,3 20,7 * * ‐2,4 6,5 * * 5 7 * *
Asa Norte  R$ 9.230,00 R$ 8.991,00 * * 3,5 0,8 * * 7,2 4,5 * * ‐1,6 ‐2,6 * * 97 86 * *
Asa Sul  R$ 9.537,00 R$ 9.565,00 R$ 7.712,00 R$ 7.758,00 0,7 0,9 21,0 21,7 3,6 3,9 7,6 8,3 0,2 0,3 ‐1,0 0,6 83 86 14 19
Ceilândia Norte  R$ 3.248,00 R$ 3.264,00 * * ‐1,5 ‐1,0 * * ‐0,5 0 * * ‐2,5 0,5 * * 7 7 * *
Cruzeiro Novo  R$ 7.393,00 R$ 5.645,00 * * 12,0 ‐14,5 * * 12 ‐14,5 * * ‐2,3 ‐23,6 * * 6 1 * *
Guara II R$ 6.276,00 R$ 6.508,00 R$ 4.090,00 R$ 2.528,00 2,7 6,5 56,1 ‐3,5 8,8 12,9 49,8 46,4 ‐6,4 3,7 69,6 ‐38,2 18 10 4 1
Jardim Botânico * * R$ 4.650,00 R$ 4.650,00 * * ‐10,4 ‐10,4 * * 80,1 80,1 * * 0,0 0,0 * * 3 3
Lago Norte  R$ 8.656,00 R$ 8.521,00 R$ 4.720,00 R$ 4.872,00 12,0 10,3 12,5 16,2 14,4 12,6 16,1 19,8 0,9 ‐1,6 5,4 3,2 74 75 89 90
Lago Sul  R$ 12.048,00 R$ 12.388,00 R$ 5.284,00 R$ 5.214,00 110,9 116,9 7,3 5,9 115,1 121,2 7,9 6,5 0,0 2,8 ‐1,4 ‐1,3 2 1 198 206
Riacho Fundo  R$ 4.615,00 R$ 4.615,00 R$ 2.589,00 R$ 2.589,00 0,0 0,0 0,7 0,7 0,0 0,0 ‐5,7 ‐5,7 0,0 0,0 0,7 0,0 1 1 2 2
Samambaia Norte  R$ 3.408,00 R$ 3.385,00 R$ 2.564,00 * ‐6,5 ‐7,1 0,7 * ‐6,0 ‐6,6 ‐3,0 * 1,6 ‐0,7 6,3 * 3 7 6 *
Samambaia Sul R$ 3.885,00 R$ 3.900,00 R$ 3.326,00 R$ 3.326,00 3,6 4,0 53,0 53,0 3,0 3,4 68,6 68,6 ‐0,3 0,4 39,3 0,0 18 19 3 3
Setor Noroeste R$ 10.451,00 R$ 10.511,00 * * ‐1,7 ‐1,1 * * 2,5 3,1 * * 0,3 0,6 * * 25 30 * *
Setor Park Sul ‐ SMAS  R$ 9.532,00 R$ 9.241,00 * * 19,7 16,1 * * 9,7 6,4 * * 5,7 ‐3,0 * * 3 4 * *
Setor Park Way  * * R$ 3.605,00 R$ 3.837,00 * * 3,1 9,8 * * 3,9 10,6 * * ‐0,6 6,4 * * 23 17
Setor Sudoeste  R$ 9.466,00 R$ 9.821,00 * * 2,0 5,8 * * 7,1 11,1 * * 0,6 3,8 * * 50 61 * *
Sobradinho R$ 3.125,00 R$ 3.125,00 R$ 1.962,00 R$ 1.895,00 ‐38,7 ‐38,7 ‐1,6 ‐4,9 ‐48,1 ‐48,1 ‐4,8 ‐8,0 ‐38,7 0,0 0,0 ‐3,4 1 1 5 6
Taguatinga Norte R$ 4.093,00 R$ 4.315,00 R$ 2.509,00 R$ 2.791,00 10,8 16,9 5,4 17,3 5,0 10,7 ‐7,8 2,6 7,2 5,4 5,3 11,3 11 14 15 12
Taguatinga Sul R$ 4.027,00 R$ 4.217,00 R$ 3.625,00 R$ 3.777,00 ‐15,0 ‐11,0 28,8 34,1 ‐2,5 2,1 0,6 4,8 ‐0,3 4,7 5,3 4,2 11 7 16 12

Amostras 
Aptº Casa Aptº Casa Aptº Casa Aptº CasaAptºCasaLocalidade

Preço Médio m² ‐ Imóveis Variação no Ano Variação 12 Meses Variação Mensal

 
Fonte: Elaboração própria com base em informações do Índice Fipezap de Julho e Agosto de 2013. 
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2.4. Mapas Ilustrativos do Índice FIPEZAP no DF por 
Localidade – Abril 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 – Agosto/2013. 
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   Fonte: Elaboração própria com base em informações do Índice Fipezap – Agosto/2013. 
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3. Comentários e Análises Gerais 

A situação do mercado imobiliário do Índice FipeZap nos meses 
de julho e agosto de 2013 aponta para uma tendência de 
desaceleração dos preços de imóveis residenciais em todo o 
Brasil, de forma mais acentuada que no bimestre anterior. A 
variação acumulada do preço anunciado do m2 em 12 meses nas 7 
cidades que compõem o Índice FipeZap Composto reduziu-se de 
16,3% em agosto de 2012 para 11,3% em agosto de 2013. No 
BoletIM de maio/junho de 2014, o Índice Composto foi de 11,9%. 

Algumas cidades, que vinham de um intenso processo de aumento 
dos seus preços do m², começaram, também, a reduzir suas 
variações anuais neste segundo semestre de 2013. Este é o caso de 
Niterói (11,9%), São Paulo (13,7%) e Porto Alegre (13,5%). Um 
outro grupo de cidades conseguiu se recuperar em valorização, 
marcadamente, Curitiba (26,8 de variação anual); Vitória (13,8%) 
e Florianópolis (11,5%). Por outro lado, Belo Horizonte continua 
em queda de preços com variação anual de apenas 4,8%. 
Fortaleza se mantém com uma variação baixa, mas estável 
(6,7%). O Rio de Janeiro continuou sua valorização (15,3%), 
porém, a um ritmo mais lento, detendo o posto de cidade com o 
preço médio do m² anunciado mais caro do Brasil.  

Neste contexto, a condição de Brasília deixou de ser negativa, 
como ocorreu no bimentre de maio/junho, mas passando a apenas 
0,5% na variação anual. A capital do país permanece com a 
variação mais baixa entre as 16 cidades pesquisadas e ainda seria 
precipitado avaliar que houve uma retomada segura na atividade 
imobiliária em Brasília. A elevada valorização acumulada no DF 
nos anos de 2009 e 2010 está sendo depreciada desde 2012. 
Temos, então, um quadro diferenciado entre as cidades 

abrangidas pelo Índice FipeZap, no entanto, a síntese das 
variações mensais saiu de 1% em maio de 2013 para 1,2% em 
agosto, uma quase estagnação. 
 
Na avaliação por tipo de imóvel no DF,  residências de 1 e de 4 
quartos continuam a se colocar sob valorizações divergentes. 
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 e, para julho / agosto, subiu para 
4,88%, correspondendo a R$ 10.002,13 o metro quadrado. No ano 
de 2012, no mesmo período de julho / agosto (BoletIM no 4), o 
valor dos imóveis de 1 quarto chegava a R$ 8.164,00 com 
variação semestral de 6,67%, ou seja, a valorização já foi maior.   
 
No 4º bimestre de 2012, os imóveis de 4 quartos ou mais também 
apresentavam valorização positiva (3,72%). Esta valorização não 
mais se constatou nos bimestres seguintes, chegando a haver uma 
perda de valor pronunciada (-21,03% de setembro de 2012 a 
fevereiro de 2013), até atingir uma variação semestral de -0,80% 
em agosto de 2013. 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, sua 
desvalorização. Uma residência de 4 quartos tinha o preço do m² 
em R$ 6.851,02 em fevereiro de 2013 e, em agosto, foi para R$ 
6.805,44.   
 
Na análise do comportamento do mercado por localidade no 
DF, no bimestre anterior, foi observada certa tendência de 
valorização das áreas nas quais predominam imóveis antigos, 
como a Área Octogonal e Asa Norte, em detrimento dos bairros 
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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 julho e agosto, ainda persiste a valorização de 
áreas com imóveis antigos, destacando-se os apartamentos da 
Área Octogonal, e Taguatinga Norte e Sul. Todavia, um outro 
acontecimento veio se somar a este processo, que foi o aumento 
do número de localidades com variações mensais negativas. Em 
maio e junho, estas variações negativas totalizaram 10 ocorrências 
nas localidades do DF e, em julho e agosto, foram ampliadas para 
15, ou seja, está havendo um ajuste dos preços no mercado em um 
movimento de baixa nos valores. Em termos de número de 
amostras, contabilizaram-se 1.254 anúncios de apartamentos no 
bimestre de julho e agosto de 2013 contra 1.157 no mesmo 
bimestre de 2012, 8,3% menor. O número de anúncios de casas, 
porém, foi inferior em 17,4% entre os dois períodos (758 em 2013 
e 918 em 2012). Por conseguinte, do lado da oferta, não houve 
uma redução significativa de imóveis colocados no mercado, que 
se manteve próximo no total de amostras quando se compara os 
dois bimestres. 
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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 
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. 
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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. Ressalta-se, ainda, que as reportagens transcritas não 
representam a opinião do BoletIM ou da SEDHAB sobre os 
assuntos veiculados. 
 
A primeira reportagem, transcrita do Jornal Correio Braziliense, 
trata das dificuldades que investidores particulares estão tendo no 
momento para revender o ágio dos imóveis que adquiram na 
planta junto às construtoras no Distrito Federal. Por meio de um 
infográfico, são apresentados números referentes ao aumento da 
inflação no período, que erodiram a renda média do brasileiro, 
gerando um adiamento no número de lançamentos imobiliários e 
até inibiu o credenciamento de mais corretores na área.  
 
Na segunda matéria, retirada do site da Revista Veja, o 
economista americano, Robert Schiller, que previu e procurou 
debater soluções que evitassem a crise imobiliária nos EUA, 
analisa o que constitui uma “bolha” neste setor, termo que 
considera inadequado. O comportamento do mercado imobiliário 
seria próximo da metáfora de uma bexiga, que infla e se esvazia 
ao longo do tempo. Aclamado com o Nobel de Economia em 
2013, Schiller faz propostas na entrevista sobre como regular o 
crédito para coibir a especulação.   
 
 
 
 
 

Reportagem 1 – Retração do mercado penaliza especulador 
 
Fonte: Correio Braziliense de 01 de Setembro de 2013 – Matéria 
de Diego Amorim.  
http://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/economia/2013/
09/01/internas_economia,385651/especuladores-sao-penalizados-
pela-retracao-do-mercado-imobiliario.shtml 
 
Queda na procura impõe perdas de até 30% a quem comprou 
casas e apartamentos com a intenção de revender o ágio e obter 
lucro a curto prazo. Para construtoras, o setor sairá fortalecido 
depois de passar por um período de ajuste. 
 
O mercado imobiliário vive um embaraço intensificado pelo 
endividamento recorde das famílias e pela alta de juros. Quem 
comprou apartamento na planta para ganhar dinheiro revendendo-
o antes da conclusão da obra não está conseguindo se desfazer tão 
fácil do imóvel, como ocorria até o início de 2011. Com a renda 
comprometida, também não tem dado conta de arcar com as 
parcelas do financiamento, cada vez maiores. 
 
Os especuladores, que se deram bem num passado recente de alta 
valorização do metro quadrado, agora se veem com a corda no 
pescoço. Para fugir da inadimplência e não ter de devolver o 
imóvel à construtora, tentam passá-lo adiante por preços menores 
do que os cobrados pelas empresas, o que explica, em parte, a 
redução de valores em regiões do Distrito Federal, como Águas 
Claras e Noroeste. 
 
A procura pela área de comercialização de ágios em uma grande 
imobiliária do país aumentou 75% no primeiro semestre, na 
comparação com igual período do ano passado. Em um único 
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empreendimento de Taguatinga, pelo menos 20 proprietários 
tentam repassar o imóvel desde janeiro. Nos anúncios, eles 
chegam a sugerir a troca do ágio por algum carro de valor 
equivalente. 
 
As construtoras tentam ajudar os clientes, dividindo as faturas 
maiores ou oferecendo a possibilidade de transferir a quantia paga 
para imóveis de menor valor. Ainda assim, em um mesmo prédio 
de Samambaia, só nos últimos dois meses, uma empresa fez cinco 
distratos. A devolução é realizada em até 10 parcelas. 
 
Ressaca 
 
A rescisão do contrato tem custado ao comprador, em muitos 
casos, mais de 30% do valor pago. Em média, toda semana 
chegam, ao Ministério Público do DF e Territórios (MPDFT), três 
reclamações envolvendo compra e venda de imóveis. “As pessoas 
compraram para revender, mas não estão conseguindo. Ao 
fazerem uma análise mais criteriosa do contrato, acabam 
encontrando falhas com mais facilidade”, comenta o titular da 2ª 
Promotoria de Defesa do Consumidor, Leonardo Bessa. 
 
Em geral, os investidores têm aceitado preços de metro quadrado 
até 15% menores que os praticados pelas construtoras. “Ao 
trabalharem com valores abaixo das tabelas, os especuladores 
acabam atrapalhando a recuperação do mercado”, observa o vice-
presidente de Indústria Imobiliária do Sindicato da Indústria da 
Construção Civil do DF (Sinduscon-DF), Adalberto Valadão 
Júnior. 
 
A “ressaca do ágio” não se restringe a Brasília. Em todos os 
grandes centros, entre 2008 e 2010, a grande oferta de crédito, 

aliada à queda de juros, rompeu com um período de estagnação 
que durava 15 anos. Lançamentos se proliferaram, e os preços 
dispararam. No auge do boom imobiliário, todas as unidades de 
um empreendimento chegavam a ser vendidas em poucas horas. 
Estimulados por corretores, houve quem comprasse 10 
apartamentos de uma só vez para revendê-los quase 
imediatamente, ganhando o percentual da valorização intensa e 
rápida daquele período. 
 
O excesso de oferta e as mudanças econômicas esfriaram os 
ânimos, e os ágios viraram um problema. “O ganho previsto pelos 
investidores não aconteceu porque o mercado se estabilizou. Vai 
continuar crescendo, não na mesma velocidade”, diz o vice-
presidente da Câmara Brasileira da Indústria da Construção, José 
Carlos Martins. (Colaborou Diane Lourenço) 
 
Momento de limpeza 
 
O entrave provocado pelo estoque elevado dos ágios tem prazo 
para acabar e pode, no fim das contas, fazer bem ao mercado, na 
avaliação de representantes do setor imobiliário. Embora, a 
princípio, deixe algum rastro de prejuízo, a saída de cena dos que 
compraram imóvel para fazer dinheiro rápido não deve demorar 
mais do que um ano, segundo projeções feitas pelas principais 
entidades, que encaram a situação como “momento de limpeza”. 
 
Com o especulador mais avesso ao mercado, conquistar o 
comprador que adquire o imóvel para morar volta a ser o principal 
objetivo das empresas, afirma o diretor executivo da Associação 
Brasileira das Incorporadoras Imobiliárias (Abrainc), Renato 
Ventura. “A valorização rápida do metro quadrado atraiu muita 
gente e criou uma situação que não foi boa para ninguém. A 
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especulação provoca uma sensação adulterada da realidade”, 
argumenta. 
 
O ritmo de valorização do metro quadrado nos grandes centros 
urbanos perdeu força nos últimos dois anos, o que se refletiu 
numa queda da expansão do número de corretores. “Se antes a 
venda era imediata, agora o cliente está pesquisando melhor. No 
caso do ágio, o que acontece é que o mercado não paga mais o 
que o especulador quer”, afirma o diretor comercial da Lopes 
Royal, Leonel Alves. “Mas imóvel continua sendo um excelente 
negócio a longo prazo”, sustenta. 
 
Também para o diretor da Associação Brasileira de Mercado 
Imobiliário (ABMI) Pedro Fernandes, a lógica daqui para frente 
será muito mais saudável. Até 2010, acrescenta, o que havia era 
uma anomalia. “Mercado imobiliário não é bolsa de valores, não é 
algo que pode ser pensado a curto prazo. Muita gente se 
aventurou”, comenta. 
 
A “aventura” era estimulada por facilidades no pagamento das 
entradas e por prestações baixíssimas. Agora, para espantar de vez 
os especuladores, as construtoras se dizem até mais zelosas na 
aprovação de cadastros. “Óbvio que o mercado não se sustentaria 
daquela forma. Hoje, ninguém ganha com o ágio. Mas o imóvel 
continua sendo um porto seguro”, sublinha o presidente do 
Sindicato da Indústria da Construção Civil do DF (Sinduscon-
DF), Julio César Peres. (DA) 
 
» Depoimento 
 
“Estava todo mundo investindo em imóveis, então eu achava que 
lucraria também. Infelizmente, não foi o que aconteceu. Em 2010, 

comprei um apartamento de dois quartos no Gama. Investi R$ 42 
mil e não obtive retorno algum. Antes de devolver o imóvel para a 
construtora, em junho deste ano, anunciei o ágio por quatro 
meses. Ao longo desse período, apenas duas pessoas me 
procuraram interessadas. Comecei tentando vender pelo valor 
total pago, mas acabei pedindo R$ 40 mil. Fechei negócio por um 
valor menor do que esse. Fiquei com a sensação de que joguei 
dinheiro fora, mas ainda foi o melhor a ser feito. Com 
condomínio e prestação, teria de pagar R$ 2,3 mil mensais.” 
 
Ribamar Cavalcanti, 42 anos, servidor público 
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Reportagem  2 - Economista que previu a crise, Robert 
Shiller alerta para sinais de bolha no Brasil 
 
Fonte: Revista Veja 
http://veja.abril.com.br/noticia/economia/uma-bolha-nao-e-algo-
que-estoure-de-repente-diz-shiller 
 
Talita Fernandes 

 
Robert Shiller, economista e professor da Universidade de Yale (Moritz 
Hager/World Economic Forum) 
 
Entrevista Economia - 31/08/2013 
 
O economista e professor da Universidade Yale ficou conhecido 
por ter previsto a crise no setor imobiliário dos EUA. Em 
entrevista ao site de VEJA, ele comenta que há indícios de 
formação artificial de preços também no Brasil. 
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Cerca de três anos antes de o banco de investimentos 
Lehman Brothers anunciar a falência, em setembro de 2008, o 
renomado economista Robert Shiller, professor da Universidade 
Yale, já previa que a economia dos Estados Unidos poderia entrar 
em colapso. A crise prevista por Shiller, no entanto, não se referia 
à quebra do banco em si, mas à formação de uma “bolha” no 
mercado imobiliário dos EUA. A queda do Lehman foi a agulha 
que estourou a crise financeira americana, que deixou 
consequências até os dias de hoje. 
 
O termo “bolha” tem sido usado amplamente para designar uma 
situação em que os preços de determinado setor inflam fortemente 
sem qualquer sustentação. Esse valor artificial só é percebido 
quando os preços caem. É, literalmente, como uma bolha de 
sabão, sensível a qualquer movimento mais forte. 
 
Em entrevista ao site de VEJA, Shiller explica que o termo 
“bolha” é uma metáfora infeliz por parecer algo que se rompe 
repentinamente. Para ele, uma “bolha” é, na verdade, algo cíclico 
que pode inflar e desinflar ao longo do tempo - algo mais 
parecido com uma bexiga. 
 
O reconhecimento ao trabalho de Shiller está no índice Standard 
and Poor's Case/Shiller, que serve de referência para os preços do 
mercado imobiliário dos EUA. Sobre a situação brasileira, o 
economista explica que “há indícios” da formação de uma 
bolha no mercado de imóveis. Ele diz que o Banco Central 
poderia atuar, ainda que tardiamente, para evitar consequências 
mais graves de uma forte alta dos preços dos imóveis. Neste 
sábado, Shiller estará no Brasil, onde participa do 6º Congresso 
Internacional de Mercado Financeiro e de Capitais, organizado 

pela BM&F Bovespa, em Campos do Jordão. Confira trechos da 
entrevista: 
 
Desde a crise imobiliária dos EUA, o termo “bolha” tem sido 
usado para designar inúmeros males econômicos. Como o 
senhor define esse conceito?  
Eu acho que a metáfora “bolha” vem de 1720, do mercado 
europeu, de um episódio que ficou conhecido como a “bolha de 
Mississipi”. A metáfora sugere que se trata de uma explosão 
repentina. As bolhas de sabão vão crescendo até estourarem de 
forma catastrófica. É uma metáfora infeliz porque, na economia, 
as bolhas geralmente não estouram de repente. Na verdade, elas 
podem encolher durante um longo período de tempo. A bolha dos 
preços dos imóveis no Japão, que se formou nos anos 1980 e que 
teve seu pico no começo dos anos 1990 está desinflando até hoje, 
por exemplo. Ela está perdendo tamanho há vinte anos. Eu 
acredito que as bolhas sejam formadas por fenômenos 
sociológicos, elas são criadas pelos pensamentos das pessoas. E o 
pensamento não muda da noite do para o dia. Os movimentos 
repentinos no mercado financeiro acontecem tanto para cima 
quanto para baixo. Por exemplo, o mercado financeiro dos 
Estados Unidos teve uma tendência de queda entre 1929 e 1932, 
foram quase três anos de queda. Mas isso não quer dizer que de 
repente ele estourou. 
 
É possível prever o momento da contração da bolha? 
Nos Estados Unidos, por exemplo, isso aconteceu em 2005, ou 
seja, três anos antes da crise do Lehman Brothers. A crise do 
Lehman Brothers foi um efeito colateral da crise imobiliária. Eu 
tentei voltar para 2005 para analisar o que mudou de lá para cá. O 
que eu vejo que mudou é que as pessoas aprenderam a palavra 
“bolha”. Elas nem sabiam o que significava até então. Eu sei disso 
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porque eu fiz pesquisas com perguntas diretas às pessoas. Por 
volta de 2003, por exemplo, ninguém havia mencionado a palavra 
“bolha”. O que todos diziam é que “imóvel era o melhor 
investimento”. Depois da crise dos anos 2000 ficou a impressão 
de que os imóveis não são bons investimentos, mas eles são, 
porque as pessoas sempre vão querer moradia. O que as pessoas 
não percebem é que se os preços sobem, um dia eles caem. 
  
No Brasil, o senhor acredita que exista uma bolha no mercado 
imobiliário causada pelos estímulos ao crédito? 
Analisando os indicadores de preços de imóveis do Brasil pode-se 
perceber que os preços vêm dobrando. Eu suspeito que haja a 
formação de uma bolha.  Uma boa evidência é comparar sempre 
os preços do imóvel com o do aluguel. Nos Estados Unidos, por 
exemplo, os imóveis tiveram alta a um ritmo mais avançado do 
que o dos aluguéis. Eu não pude ver os preços dos aluguéis no 
Brasil, mas acredito que isso esteja acontecendo também. Isso é 
crítico porque não é que de repente as pessoas queiram consumir 
mais casas, mas esse apetite pelas compras é motivado pelo 
investimento. Isso é um problema. Meu temor é porque as pessoas 
agora estão tomando empréstimos para comprar imóveis. Se os 
preços entrarem em colapso, vai incorrer no mesmo tipo de 
problema que tivemos nos Estados Unidos. Isso pode ser 
convertido em uma recessão.  
 
O que pode ser feito para evitar esse cenário? O governo tem 
poder para impedir? 
O governo deveria se manifestar contra a formação de bolha, eles 
precisam acreditar que trata-se de uma bolha. E ele deveria fazer 
um aperto na oferta de crédito. Também pode-se fazer uma 
legislação que puna a oferta irresponsável de crédito. Uma outra 
medida interessante é contratar mais reguladores. A regulação é 

custosa, você não pode fazê-la de uma forma crua. É preciso saber 
quem é o emprestador responsável e quem não é. Isso se descobre 
com investigação e isso é custoso. 
 
Esta semana o Fundo Monetário Internacional emitiu um 
relatório que recomenda que os bancos públicos brasileiros 
diminuam o ritmo de concessão de crédito. Qual sua opinião 
sobre isso, pensando no impacto no mercado imobiliário? 
O banco de Israel fez isso. Eles estavam criando uma bolha 
imobiliária. Na China, as autoridades criaram barreiras para evitar 
a compra do segundo imóvel, por exemplo. O que acontece para 
que se forme uma bolha é o fato de as pessoas se apressarem para 
comprar até cinco casas, elas querem comprar quanto for possível. 
Foi isso o que aconteceu nos Estados Unidos, a compra do 
segundo imóvel cresceu substancialmente. Isso é um problema, se 
muitos compram mais de um imóvel, os preços sobem. 
 
Nossa situação é também um pouco diferente, há um déficit de 
moradias... 
É difícil explicar isso porque eu teria que analisar a situação do 
Brasil. 
 
Uma regulação mais rígida pode evitar que uma bolha seja 
criada? 
É difícil evitar isso completamente. O problema é que sempre tem 
alguém que nega a existência de uma bolha. Eu estava muito 
atento a isso na formação da bolha norte-americana. Eu tentei 
debater com as pessoas a existência de uma bolha em 2005 e 
2006. Algumas dessas discussões foram televisionadas em um 
programa da CNBC. Isso foi em 2005. Eu discuti com 
economistas que escreveram longos artigos que tinham tabelas e 
estatísticas, ridicularizando a existência de bolhas. Eu tive 
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dificuldade para vencer os argumentos deles. Isso porque é difícil 
provar uma bolha.  
 
Como se prova que há uma bolha? 
É difícil, mas se você conseguir prová-la é possível também 
colocar fim. As pessoas têm a impressão de que a alta dos preços 
é um avanço da economia, e que isso vai tornar as pessoas mais 
ricas, mas elas não têm noção das estatísticas. Isso não é a 
verdade. Pode-se observar, por exemplo, a evolução dos preços 
dos imóveis em comparação com a evolução dos preços dos 
aluguéis, que deveriam aumentar na mesma proporção. Uma 
diferença é um indicativo de bolha. Se for feita a correção com a 
inflação, os preços deveriam ficar quase que estáveis. Eu peguei 
dados no intervalo de 100 anos nos Estados Unidos dos preços 
dos aluguéis e os preços caíram em vez de aumentar. Além disso, 
nossa economia tornou-se mais eficiente, nossa forma de 
construção também, isso barateia o custo de construção e os 
preços deveriam ser menores. 
  
O Brasil vive uma situação de “bolha” do consumo? 
O Brasil teve um “turning point” na década de 1990 com o 
controle inflacionário. Mesmo hoje, a inflação no país é 
moderada. Sobre o crescimento, o que aconteceu com o Brasil foi 
o mesmo que aconteceu com a China e com todos os Brics. 
Houve um sentimento de “milagre”. Eu acho que essa ideia de 
milagre desses países como China, Brasil, Rússia e Índia se 
espalhou pelo mundo. Mas esse tipo de milagre não dura para 
sempre, ele acaba mais cedo do que se espera.  No meu livro 
“Espírito Animal”, eu digo que a confiança não é um fator 
exógeno. Mas que ela é conduzida, substancialmente, por 
histórias da mente humana, a capacidade do cérebro humano de 
armazenar as boas histórias. Eu não sei como analisar o Brasil, 

não faz parte da minha realidade. O que eu me lembro é da vitória 
do presidente Lula, cuja eleição trouxe medo para muitos, mas ele 
acabou se tornando pragmático na economia e isso trouxe 
confiança às pessoas. 
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