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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. Esse é utilizado como 
referência para fazer os reajustes de aumento da energia elétrica e dos contratos de aluguel. No 
grá� co abaixo é possível visualizar os dados do IGP-M, desde agosto de 2018 até agosto de 
2019.
Em relação ao mês de julho, o IGP-M variou de 0,4% para -0,67%, demonstrando uma forte 
alteração na tendência de preços, visto que o índice vem diminuindo desde julho.

Fonte: FGV. Elaboração: Econsult.

1.2. Variação Mensal do IPCA-15 Brasília (%) (Por grupos)

Já o Índice de Preços ao Consumidor Amplo 15 (IPCA-15) demonstrou uma elevação, em 
relação ao mês anterior, nos setores Comunicação (de 0.19 para 0.60); Educação (de 0.23 para 
0.41); Artigos de Residência (de –0.44 para 1.72) e Habitação: de 0.40 para 0.90. 
Os índices que obtiveram redução foram: Despesas Pessoais (de 0.34 para 0.08); Saúde e 
Cuidados Especiais (de 0.61 para –0.43); Transporte (de –0.31 para –1.64); Vestuário (de –0.09 
para –1.0), Alimentação e Bebidas (de 0.5 para –0.09). Por � m, cita-se o resultado do Índice 
Geral, que passou de 0.22 para –0.17. 

Fonte: IBGE e CODEPLAN. Elaboração: Econsult.
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  1.3. INCC-M (%)

O Índice Nacional de Custos da Construção do Mercado (INCC-M) é calculado pela Fundação 
Getúlio Vargas e possui como objetivo veri� car a evolução dos custos de construções 
habitacionais, além de fornecer a correção correta dos índices de contratos de vendas para 
imóveis novos ou para imóveis na planta. Também é um dos componentes ao Índice Geral de 
Preços, portanto, mede a in� ação para determinado setor. 
No mês de agosto de 2019, houve um grande declínio, se comparado com o aumento ocorrido 
durante os últimos dois meses do INCC-M, com índice de 0.34%, enquanto no mês anterior 
havia aumentado 0,91%. 

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, sendo assim,  o custo de oportunidade de manter capital consigo, afetando 
diretamente o mercado de créditos e, portanto, o imobiliário. No mês de agosto, a taxa SELIC 
foi de 6,40%, conseguindo � car abaixo da meta, que no período era de 6,50%.

Fonte: BACEN. Elaboração: Econsult.
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Terracap lança edital com mais de cem 
terrenos
Fonte: Agência Brasília

A Agência de Desenvolvimento do Distrito Federal (Terracap) lançou um novo edital de licitação de 
imóveis. Responsável por gerir grande parte do patrimônio imobiliário público da capital federal, a 
Terracap possui muitas opções de terrenos para quem planeja morar ou abrir um novo negócio no DF. 
São 105 oportunidades, em 12 regiões administrativas, com lotes a partir de R$ 57 mil. 
Águas Claras tem um mercado potencial em expansão. A região administrativa soma mais de 160 mil 
moradores, segundo levantamento da Companhia de Planejamento do Distrito Federal (Codeplan). 
A população jovem e de classe média alta garante ao investidor a possibilidade de desenvolver um 
mix de projetos, desde comércio à residência. O oitavo edital traz um lote de seis mil m2, com alto 
potencial construtivo e localização privilegiada, na Avenida Jequitibá. 

Associe e aproveite todos os benefícios do 
Secovi-DF 

O Sindicato da Habitação do Distrito Federal (SECOVI/DF) representa as empresas de compra e 
venda de imóveis, as imobiliárias, as administradoras de imóveis e as incorporadoras e oferece 
uma série de serviços para toda a categoria.
Além de participar, ativamente, das negociações coletivas de trabalho celebrando as convenções 
e fechando acordos trabalhistas, o Sindicato representa a categoria junto aos órgãos públicos 
e privados e colabora com o Estado como órgão técnico e consultivo no estudo de soluções 
relacionadas aos problemas enfrentados pelo setor imobiliário.
Atualmente, o SECOVI/DF vem atuando junto ao Congresso Nacional com sugestões na 
tramitação da PEC da Reforma Tributária, tema de extrema importância e que afeta diretamente 
o mercado de imóveis. A uni� cação de 5 tributos de consumo (IPI, PIS, Co� ns, ICMS e ISS) com 
a substituição pelo Imposto sobre Operações com Bens e Serviços (IBS) e pelo imposto sobre 
bens e serviços especí� cos (Imposto Seletivo) proposto na PEC deverá, na prática, simpli� car o 
sistema. No entanto, a uni� cação das alíquotas e ampliação da base de cálculos na Reforma em 
setores que demandam políticas públicas diferenciadas podem gerar efeitos devastadores para 
a economia e, em especial, para o setor imobiliário. Por isso, os Secovis de diversos estados 
apresentaram a sugestão de duas emendas à PEC da Reforma Tributária.
Além do acompanhamento de matérias legislativas, o SECOVI/DF também oferece aos seus 
associados descontos diferenciados em congressos, seminários, conferências, cursos e 
palestras direcionados ao aprimoramento pro� ssional da categoria.
A empresa que paga a contribuição ao Sindicato possui ainda à sua disposição uma Assessoria 
Jurídica Especializada com valores acessíveis. O associado também desfruta de benefícios 
oferecidos por meio de convênios fechados pelo SECOVI/DF como, por exemplo, com 
instituição � nanceira que oferece uma série de facilidades para o correspondente imobiliário e 
seus clientes.
Além disso, o associado tem a sua disposição, mensalmente, dados estatísticos do setor 
divulgados no Boletim de Conjuntura Imobiliária, um Portal de Imóveis exclusivos e um Selo de 
Qualidade oferecido às empresas que se destacam no mercado do DF.
Por isso, garanta para a sua empresa todos os benefícios oferecidos pelo SECOVI/DF.
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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. Para conveniência da 
análise, as regiões de� nidas na delimitação de Brasília foram Asa Sul, Asa Norte, Lago Sul, Lago 
Norte e Sudoeste. 
A amostragem foi feita a partir de levantamento de dados de imobiliárias que atuam no Distrito 
Federal. O total para o mês de agosto de 2019 foi de 58.952 observações.

2.2. Amostragem
A amostragem do mês de agosto foi de 50.575 unidades residenciais e 8.377 unidades comerciais, 
evidenciando uma variação de -1,7% na amostra total em relação ao mês de julho.

2.2.1. Apartamentos e Casas
Na parte residencial, 68,39% da amostragem é composta por Apartamentos (15,54% voltados 
para a locação e 84,46%, para comercialização) e 31,61% são Casas (90,83% são voltadas para 
comercialização e 9,17%, para locação). 
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2.2.2. Lojas e Salas Comerciais
Quanto à parcela comercial, 66,30% da amostra é composta por Salas Comerciais (42,17% para 
comercialização e 57,83% para locação) e 33,70% por Lojas (42,90% para comercialização e 
57,10% para locação).  

3. Casas
3.1. Comercialização



Sindicato da Habitação do Distrito Federal • SECOVIDF 8

Boletim da Conjuntura Imobiliária: Setembro de 2019 • Amostra de Agosto de 2019
Relatório desenvolvido pela Econsult em parceria com o 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 agosto, o índice de Rentabilidade Comercial apresentou seus maiores valores nas categorias 
Loja Taguatinga (0,85%), Sala Águas Claras (0,84%) e Loja Águas Claras (0,75%). Os menores 
valores, por sua vez, foram observados nas categorias Sala Setor de Indústria (0,32%), Loja 
Setor de Indústria (0,52%) e Sala Brasília (0,52%). 
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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 (0,59%), 3 Dormitórios Guará (0,52%) e 2 Dormitórios 
Águas Claras (0,49%). Já os menores valores foram registrados pelas categorias 3 Dormitórios 
Brasília (0,37%), 1 Dormitório Guará (0,40%) e 2 Dormitórios Brasília (0,40%).

7. Índice Secovi

7.1. Locação
O Índice Locação para o mês de agosto de 2019 foi de 108,30, o que representa uma variação 
de -2,40% em relação ao mês anterior. Já a variação acumulada no ano até este mês foi de 
3,02%.
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7.2. Comercialização
No mês de agosto, o Índice Comercialização foi de 126,49, representando uma variação 
percentual, em relação ao mês de julho, de -0,55%. A variação acumulada no ano de 2019, por 
sua vez, foi de -1,18%. 


