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1. Conjuntura Econômica
1.1. IGP-M (%)
O Índice Geral de Preços do Mercado (IGP-M) é um dos indicadores mais importantes para o
setor imobiliário. Calculado mensalmente pela Fundação Getúlio Vargas, ele é utilizado como
referência para fazer os reajustes de aumento da energia elétrica e dos contratos de aluguel.
Em abril, O IGP-M apresentou variação de 0,92%, percentual inferior ao observado no mês de
março (1,26%).

Fonte: FGV. Elaboração: Econsult.

1.2. IPCA-15 Brasília (%) – Variação Mensal, por Grupos
Já o Índice de Preços ao Consumidor Amplo 15 (IPCA-15) demonstrou uma elevação de 0,72%
no índice geral e, no setor habitacional, apresentou valorização de 0,36%, acompanhando a
variação positiva de 0,28% do mês anterior.

Fonte: IBGE e CODEPLAN. Elaboração: Econsult.
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1.3. INCC-M (%)
Também calculado pela Fundação Getúlio Vargas, o Índice Nacional de Custos da Construção
do Mercado (INCC-M) possui como objetivo verificar a evolução dos custos de construções
habitacionais, além de fornecer a correção dos índices de contratos de vendas para imóveis
novos ou para imóveis na planta. Ademais, o INCC-M é um dos componentes do Índice Geral
de Preços, razão pela qual é usado para medir a inflação de determinado setor. Em abril de
2019, o índice apresentou aumento de 0,49%, superior à variação observada no mês anterior
(0,19%).

Fonte: FGV. Elaboração: Econsult.

1.4. Taxa de Juros - SELIC (%)
A Taxa do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (SELIC) é a taxa básica de juros da
economia brasileira. Dessa forma, ela representa o custo de oportunidade de manter capital
consigo, afetando diretamente o mercado de créditos e o imobiliário. No mês de abril, a taxa
SELIC registrada foi de 6,40%, inferior à meta do período de 6,50%. O gráfico subsequente
ilustra a evolução da SELIC desde abril de 2017 a abril de 2019, com as taxas registradas nos
respectivos períodos.

Fonte: BACEN. Elaboração: Econsult.
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Ovídio Maia é empossado como representante
da Fecomércio no Conselho de Planejamento
do DF
O presidente do Sindicato das Empresas de Compra, Venda, Locação e Administração de
Imóveis Residenciais e Comerciais do Distrito Federal (Secovi-DF), Ovídio Maia, foi empossado
pelo governador do DF, Ibaneis Rocha (MDB), nesta quinta-feira (25), como representante da
Fecomércio-DF no Conselho de Planejamento Territorial e Urbano do DF (Conplan). O conselho
é composto por 30 conselheiros, 15 representantes do governo e 15 da sociedade civil. A
Fecomércio conta com dois lugares, ocupados por Glauco Santana e agora por Ovídio Maia.
De acordo com Ovídio, o Conplan é um dos conselhos mais importantes do Distrito Federal, por
tratar do desenvolvimento e ordenamento da capital da República. “Esse espaço deliberativo
mantém o equilíbrio, o planejamento e o desenvolvimento da capital, com competência e
legalidade. Tem um papel de extrema relevância para Brasília. Hoje, 40% do DF tem ocupação
irregular. Vamos trabalhar para mudar esse cenário e representar toda a cadeia produtiva”,
destacou o novo conselheiro.
Ovídio Maia destacou ainda que o Secovi sempre buscou trabalhar por uma Brasília legal, sem
invasões, em consonância com o setor público. O secretário de desenvolvimento urbano e
habitação do DF, Mateus Leandro de Oliveira, também estava presente na posse de Ovídio
e desejou sorte em sua participação no conselho. O Conplan é um órgão colegiado com
função consultiva e deliberativa e busca auxiliar a administração pública na formulação, análise,
acompanhamento e atualização das diretrizes e dos instrumentos de implementação da política
territorial e urbana.

Informações sobre o mercado do DF e de
Águas claras
Nos últimos 10 anos (2009 à 2018) o mercado de imóveis novos do DF teve altos e baixos.
Os anos de 2009 à 2011 foram os melhores em vendas, sendo que em 2010 chegou a vender
aproximadamente R$ 5,5 Bi. O melhor ano em lançamentos foi 2011, quando mercado do DF
lançou quase R$ 6 Bi.
Em 2012 o mercado começou a sentir os efeitos da euforia dos anos anteriores. Chegou a ter
quase 19.000 unidades em estoque. Quantidade 3 vezes maior do que o mercado conseguia
absolver anualmente. Por essa razão (estoque alto) e por conta da crise econômica pela qual o
pais passou, os anos de 2013 à 2017 foram para reequilibrar a oferta, com poucos lançamentos
e venda de estoque.
Em 2018 a situação começou a mudar, a oferta já estava abaixo de 5.000 unidades nas mãos
das construtoras, a quantidade de lançamentos aumentou, e o volume de vendas já foi maior
que o de 2017.
A oferta de imóveis novos no DF está baixa, são menos de 4.000 unidades residenciais e cerca
de 1.000 comerciais. A procura aumentou desde as eleições em outubro do ano passado,
apesar de ainda existir insegurança por parte dos compradores.
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As vendas melhoraram um pouco de 2017 para 2018, e nos primeiros meses de 2019 já foram
cerca de 10% acima dos primeiros meses do ano passado.
Em 2018 foram lançados 16 empreendimentos em todo o DF, e em 2019 esse número deve
crescer acima dos 50%. A região do Plano Piloto é a que deve receber a maioria dos lançamentos
neste ano, seguida de perto por Águas Claras.
A região de Águas Claras deve vir logo atrás do Noroeste em quantidade de lançamentos,
já que teve poucos lançamentos nos últimos anos e que o estoque está muito baixo. Hoje
praticamente não há oferta de unidades de 2, 3 e 4 quartos novos na cidade.
Águas Claras atualmente tem menos de 500 unidades em estoque de unidades nas mãos das
construtoras, e a previsão é que a cidade receba entre 5 e 10 novos lançamentos neste ano.
Outra noticia importante para o mercado imobiliário da região sul do DF e a mudança do GDF
para o Centro Administrativo. Isso vai trazer grandes benefícios ao trânsito do DF, já que boa
parte dos servidores que lá irão trabalhar moram naquela região. Serão menos carros circulando
pela Estrutural, EPTG e EPNB nos horários de pico, o que vai melhorar a qualidade de vida das
pessoas que moram nesse eixo sul do DF.
Em relação ao mercado imobiliário da região do Centro Administrativo (Águas Claras, Taguatinga,
Ceilândia e Samambaia), pode-se dizer que certamente a procura vai aumentar e os preços também,
o que deve estimular novos lançamentos, já que a oferta (estoque) naquela região é muito baixa.
Águas Claras é, das cidades próximas do Centro Administrativo, a mais bem estruturada em
relação à comércio, serviços e principalmente em relação à lazer. A cidade tem um excelente
Parque, algumas das melhores escolas do DF, bons Shoppings e muitos restaurantes, além de
contar com o Metrô que corta toda a cidade. E uma vida noturna pulsante.
Considerando que o estoque de imóveis de imóveis novos em Águas Claras é pequeno e que a
procura vai aumentar, as dicas são:
• para os Incorporadores: agilizarem os lançamentos (quem lançar primeiro vai vender
mais);
• para os Investidores: comprarem imóveis prontos para alugarem (a procura vai aumentar);
• para os Compradores: anteciparem a decisão de compra (os preços irão subir)
• até 1994 Prédio de 12 andares, 1998 permitiu até 32 andares
• mais de 50.000 imóveis, domicílios
• mais de 170.000 mil habitantes, parque com 126 hectares;
• Avenidas, Alamedas, praças, possuem nomes de plantas e aves da fauna e flora brasileira
• Separou – se de Taguatinga em 2009, 56% da população está na faixa de 25 a 56
anos.1/3 da população é solteira; 1/3 da população é Servidor público e Militares;
• 40% da população tem nível superior;
• Uai sô, 12% dos moradores são mineiros, a maioria.
• 5ª população do DF
Parabéns Aguas Claras, a Manhattan do Cerrado.
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2. Conjuntura Imobiliária
2.1. Considerações Gerais
Todos os Apartamentos de locação e comercialização considerados são seminovos ou antigos,
ou seja, não há nenhum lançamento presente no cálculo dos índices. As regiões definidas na
delimitação de Brasília, para conveniência da análise, foram Asa Sul, Asa Norte, Lago Sul, Lago
Norte e Sudoeste. A amostragem foi feita através de levantamento de dados de imobiliárias que
atuam no Distrito Federal. O total para o mês de abril de 2019 foi de 52.674 observações.

2.2. Amostragem
A amostragem total do mês de abril foi de 44.716 unidades residenciais e 7.958 unidades
comerciais, evidenciando um recuo de 1,77% na amostra total em relação ao mês de março.

2.2.1. Apartamentos e Casas
Na parte residencial, 72,42% da amostragem é composta por Apartamentos (15,28% voltados
para a locação e 84,72%, para comercialização) e 27,58% são Casas (92,23% são voltadas
para comercialização e 7,77%, para locação).
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2.2.2. Lojas e Salas Comerciais
Quanto à parcela comercial, 64,58% da amostra é composta por Salas Comerciais (40,75% para
Comercialização e 59,25% para Locação) e 35,42% por Lojas (41,08% para Comercialização e
58,92% para Locação).

3. Casas
3.1. Comercialização

Boletim da Conjuntura Imobiliária: Maio de 2019 • Amostra de Abril de 2019
Relatório desenvolvido pela Econsult em parceria com o SECOVIDF

9

Sindicato da Habitação do Distrito Federal • SECOVIDF

3.2. Comercialização (m²)

3.3. Locação
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3.4. Locação (m²)

4. Apartamentos
4.1. Comercialização
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4.2. Comercialização (m²)

4.3. Locação
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4.4. Locação (m²)

5. Salas Comerciais e Lojas
5.1. Comercialização
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5.2. Comercialização (m²)

5.3. Locação
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5.4. Locação (m²)

6. Rentabilidade
6.1. Comercial
Em abril, o índice de Rentabilidade Comercial apresentou seus maiores valores nas categorias
Loja Taguatinga (0,74%), Sala Águas Claras (0,60%) e Loja Águas Claras (0,57%). Os menores
valores, por sua vez, foram observados nas categorias Sala Setor de Indústria (0,37%), Loja
Setor de Indústria (0,41%) e Sala Brasília (0,46%).
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6.2. Residencial
O índice de Rentabilidade Residencial, por sua vez, apresentou seus maiores valores nas
categorias 1 Dormitório Águas Claras (0,50%), Quitinete Águas Claras (0,50%) e 3 Dormitórios
Águas Claras (0,45%). Já os menores valores foram registrados pelas categorias 1 Dormitório
Guará (0,34%), 3 Dormitórios Brasília (0,35%), 2 Dormitórios Brasília (0,37%) e 3 Dormitórios
Guará (0,37%).

7. Índice Secovi
7.1. Locação
O Índice Locação para o mês de abril de 2019 foi de 110,978, o que representa uma variação
positiva de 0,79% em relação ao mês anterior. Já a variação acumulada no ano até abril foi de
5,45%.
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7.2. Comercialização
No mês de abril, o Índice Comercialização foi de 129,113, representando uma variação
percentual, em relação ao mês de março, de -0,14%. A variação acumulada no ano de 2019,
por sua vez, foi de 0,87%.
Mês

Índice

Variação percentual no mês

Variação acumulada no ano

nov/18

127,46

0,51%

0,27%

dez/18
jan/19
fev/19
mar/19
abr/19

127,99
128,50
129,02
129,30
129,11

0,42%
0,40%
0,40%
0,22%
-0,14%

0,69%
0,40%
0,80%
1,02%
0,87%

129,11

abr-19

mar-19

fev-19

jan-19

dez-18

nov-18

out-18

set-18

ago-18

jul-18

jun-18

mai-18

125,69

abr-18

134
132
130
128
126
124
122
120

Base: janeiro/2011
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