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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. No 
grá� co abaixo, é possível visualizar os dados do IGP-M, desde setembro de 2018 até setembro 
de 2019.
 Em setembro, O IGP-M apresentou variação de –0,01% em setembro, percentual 
superior ao observado no mês de agosto (-0,67%). 

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 variação negativa 
de –0,02% no índice geral e, no setor habitacional, apresentou valorização de 0,49%, 
acompanhando a variação positiva de 0,08% 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 veri� car 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 in� ação de determinado setor. Em setembro 
de 2019, o índice apresentou aumento de 0,6%, superior à variação observada no mês anterior 
(0,34%).  

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 setembro, a taxa 
SELIC registrada foi de 5,5%, inferior à meta do período de 5,5%. O grá� co subsequente ilustra 
a evolução da SELIC desde setembro de 2017 a setembro de 2019, com as taxas registradas 
nos respectivos períodos. 

Fonte: BACEN. Elaboração: Econsult.
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Momento está favorável para compra de imóveis 
Fonte: Grupo Segs.

O mercado imobiliário vive ponto de crescimento na "curva". Com boa perspectiva do setor, 
incorporadora lança residencial em região mais cobiçada da cidade satélite Águas Claras
Fatores como a taxa básica de juros a 5,5% ao ano, a nova linha de � nanciamento imobiliário da 
Caixa indexada pelo IPCA e outros números como os das vendas de imóveis residenciais novos que 
subiram 22,9% no segundo trimestre de 2019 em relação ao anterior, e 16%, na comparação com 
igual período de 2018 (dados do último boletim da Câmara Brasileira da Indústria da Construção - 
CBIC), demonstram que o setor imobiliário no país segue em ascensão.
A cada dez anos o setor tem uma reação e passa por variações, e neste atual momento ele se 
encontra em ponto de crescimento na “curva”. “Passamos por picos e quedas, e neste momento de 
� m do ciclo que iniciou em 2008/2009, o cenário imobiliário está reagindo e crescendo gradualmente”.

A relação entre crédito imobiliário e política 
monetária 
Fonte: Banco Inter.

Podemos observar que o saldo de crédito imobiliário das famílias em relação ao PIB, teve um 
crescimento expressivo até 2014, mas se estagnou no patamar abaixo de 9% a partir de 2015, e 
ainda está bem abaixo da média internacional, que varia entre 20% e 70%. 

Em uma análise dos determinantes da demanda por crédito imobiliário bem como o efeito da política 
monetária, estudos anteriores de Mendonça e Sachida (2010 e 2013) indicaram que aumentos da 
taxa Selic tem efeito negativo na demanda por crédito imobiliário. Replicamos a análise para o período 
de 2007 a 2019 e observamos que o crescimento da demanda por crédito tem de fato correlação 
negativa com a taxa Selic e relação positiva com o crescimento da renda das famílias, medido pela 
massa salarial. Apesar do sistema ainda contar em grande parte com recursos direcionados e taxas 
reguladas, ainda sim, a demanda é sensível às taxas de mercado e em períodos de alta de juros, 
houve um impacto negativo na demanda por � nanciamento imobiliário.
A combinação do novo ciclo de expansão monetária com reduções da taxa Selic, que pode chegar 
abaixo de 5%, com a recuperação do emprego e retomada do crescimento da massa salarial 
aponta para um potencial de forte crescimento do crédito imobiliário a partir do segundo semestre 
de 2019. Com a mudança estrutural de redução do risco Brasil, expectativa de in� ação ancorada e 
consequentemente juros menores, prevemos que o crescimento do crédito pode ser ainda maior do
que observado no passado, nos breves momentos de queda de juros.
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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 setembro de 2019 foi de 56.055 observações.

2.2. Amostragem
A amostragem total do mês de setembro foi de 48.080 unidades residenciais e 7.975 unidades 
comerciais, evidenciando um aumento de 10,8% na amostra total em relação ao mês de agosto.

2.2.1. Apartamentos e Casas
Na parte residencial, 68,22% da amostragem é composta por Apartamentos (14,87% voltados 
para a locação e 85,13%, para comercialização) e 31,78% são Casas (90,94% são voltadas para 
comercialização e 9,06%, para locação). 

4878

27920

1385

13897

Apartamento - Locação Apartamento - Comercialização

Casa - Locação Casa - Comercialização
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2.2.2. Lojas e Salas Comerciais
Quanto à parcela comercial, 66,47% da amostra é composta por Salas Comerciais (42,52% para 
comercialização e 57,48% para locação) e 33,53% por Lojas (43,61% para comercialização e 
56,39 % para locação).  

3. Casas
3.1. Comercialização
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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 setembro, o índice de Rentabilidade Comercial apresentou seus maiores valores nas 
categorias Sala Águas Claras (0,86%), Loja Águas Claras (0,84%) e Loja Taguatinga (0,74%). Os 
menores valores, por sua vez, foram observados nas categorias Sala Setor de Indústria (0,39%), 
Sala Brasília (0,50%) e Loja Setor de Indústria (0,51%). 
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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 (0,58%), Quitinete Águas Claras (0,53%) e 2 Dormitórios 
Águas Claras (0,48%). Já os menores valores foram registrados pelas categorias 1 Dormitório 
Guara (0,37%), 3 Dormitórios Brasília (0,38%) e 2 Dormitórios Brasília (0,40%). 

7. Índice Secovi

7.1. Locação
O Índice Locação para o mês de setembro de 2019 foi de 104,95, o que representa uma variação 
negativa de -2,40% em relação ao mês anterior. Já a variação acumulada no ano até este mês 
foi de -3,09%.
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7.2. Comercialização
No mês de setembro, o Índice Comercialização foi de 125,71, representando uma variação 
percentual, em relação ao mês de agosto, de -0,61%. A variação acumulada no ano de 2019, 
por sua vez, foi de -1,78%. 

8. Síntese

8.1. Indicadores Econômicos
Em relação aos indicadores econômicos relacionados ao setor de habitações, é possível 
observar um leve crescimento do IGP-M (Índice Geral de Preços do Mercado) que, em parte, 
ocorreu graças à elevação do INCC-M (Índice Nacional de Custo da Construção). Tal situação 
estabelece um possível reajuste dos contratos de aluguel, de modo a se adequarem melhor à 
situação vigente no mercado. 

Além disso, a taxa Selic atingiu o mais baixo patamar da história. A tendência para esse indicador 
permanece de baixa, podendo diminuir nos próximos meses. Já em relação ao IPCA-15, 
enquanto ocorreu a diminuição do índice geral, o índice habitacional apresentou crescimento 
de 0,49%, estabelecendo um cenário crescente do indicador tendo como base os meses 
anteriores.

Esse cenário de juros, possibilita o aumento de comercialização atreladas ao � nanciamento 
imobiliário, pois o houve redução de taxas nos principais Bancos e o lançamento de novas 
modalidades de credito, vide exemplo da CEF com o produto indexado pelo IPCA.
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8.2. Índice Secovi
Os Índices Secovi de Comercialização e de Locação apresentaram variações negativas para o 
mês de outubro, sendo que este exprime um cenário mais acentuado de decrescimento - as 
oscilações foram de, respectivamente, -0,61% e -2,4%. Tal situação perdura desde março de 
2019 para o índice de comercialização, enquanto que o de locação se inicia a partir de julho de 
2019. É válido ressaltar que os decrescimentos associados ao Índice Secovi de Locação estão, 
em grande medida, associados à redução dos preços de aluguel das casas em Brasília, se 
referindo tanto àquelas presentes em condomínios quanto às demais.

8.3. Índice de Rentabilidade
Por � m, os Índices de Rentabilidade Residencial e Comercial, percebe-se o destaque da região 
de Águas Claras, cujos resultados gerais superaram as demais regiões analisadas. Ademais, 
também apresentou os maiores resultados para cada índice, sendo os principais elementos, 
respectivamente, 1 Dormitório (0,58%) e Sala Comercial (0,86%).


