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1. Conjuntura Econômica 

1.1. Indicadores de Infl ação

O Índice Geral de Preços do Mercado (IGP-M/FGV) é um dos indicadores mais importantes para 
o setor imobiliário. É utilizado como referência para realização de reajuste nos preços de energia 
elétrica e dos contratos de aluguel. Em julho, o IGP-M apresentou uma variação de 2,23%, 
tendo acumulado 8,94% nos últimos 12 meses.
O Índice de Preços ao Consumidor Amplo-15 (IPCA-15/IBGE) é o indicador geral de in� ação 
e abrange as famílias com rendimentos de 1 a 40 salários mínimos residentes em 11 áreas 
metropolitanas do Brasil. Em julho, o IPCA-15 Brasília apresentou variação de 0,55%, 
acumulando 1,35% nos últimos 12 meses.
O Índice Nacional de Custos da Construção do Mercado (INCC-M/FGV) 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. No mês de julho, 
o INCC-M evidenciou variação de 0,84%, tendo acumulado 3,89% nos últimos 12 meses.

1.2. Taxas de Juros e Financiamento

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. Abaixo, a taxa SELIC 
é comparada com . Abaixo, a taxa SELIC é comparada com a média da taxa de juros para 
� nanciamentos imobiliários, divulgada pelo Banco Central.
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Abaixo está o grá� co de comparação interanual do valor de � nanciamentos imobiliários, em 
bilhões de reais. Com base nos dados divulgados pela ABECIP (Associação Brasileira das En-
tidades de Crédito Imobiliário e Poupança), entende se que o resultado obtido nos seis primei-
ros meses de 2020 apresentou variação positiva de 31,9% em relação ao mesmo período no 
ano passado.

1.3. ITBI

O Imposto de Transmissão de Bens Imóveis (ITBI) é o tributo pago pelo comprador de um imóvel 
para o� cializar a negociação. Abaixo está o grá� co de comparação interanual do valor arrecado 
em milhares de reais pelo Governo do Distrito Federal. Com base nos dados divulgados pela 
Secretaria de Economia do Distrito Federal, entende-se que o resultado obtido até julho de 2020 
tem variação positiva de 11% em relação ao mesmo período no ano passado.

O mês de julho acompanhou a tendência de alta observada também nos últimos dois anos, 
apresentando variação positiva de 5,6% em relação ao mês anterior. Também apresenta variação 
positiva de 9,1% em comparação à arrecadação de 2019. Tal cenário demonstra um ganho de 
consistência nos valores negociados no mercado imobiliário do Distrito Federal. Entende-se 
que a arrecadação já replica os comportamentos dos anos anteriores, indicando normalização 
no comércio de imóveis.



Sindicato da Habitação do Distrito Federal • SECOVIDF5

Boletim da Conjuntura Imobiliária: Agosto de 2020 • Amostra de Julho de 2020
Relatório desenvolvido pela Econsult em parceria com o SECOVIDF

Mercado de imóveis: juros baixos e isolamento 
infl uenciam melhora no setor
Fonte: Metrópoles 

Apesar do cenário econômico incerto, devido ao novo Coronavirús, o mês de julho apresentou um 
saldo positivo para o mercado imobiliário. Os dois principais fatores para esse crescimento são a 
taxa básica de juros, que por dois meses consecutivos apresentou o valor de 2,25% ao ano, e o 
isolamento social, que fez com o que home of� ce se popularizasse e a população prezasse por maior 
conforto, aumentando a procura por moradias mais espaçosas.
Com a valorização da comodidade, a realização de pequenas obras e reformas tornou-se mais 
frequente, devido ao maior tempo e atenção disponíveis para esse � m. Somado a isso, pequenos 
reparos também se tornaram mais comuns. Passando mais tempo em casa, os moradores começaram 
a reparar em pequenos detalhes, como uma simples lâmpada para trocar ou uma parede para pintar.
Um lojista do segmento de material de construção do DF constatou que os produtos mais vendidos 
no período variaram desde o básico até o acabamento, incluindo pisos e porcelanatos, pintura, 
iluminação, louças, metais e eletros em geral. Todos esses itens são semelhantes no seguinte ponto: 
o cliente consegue trocar ou manusear facilmente, muitas vezes sem o auxílio de um pro� ssional da 
área.
Por � m, é esperado que o crescimento na construção civil se prolongue por um tempo, devido, 
principalmente, à baixa taxa de juros. Além de diminuir os custos de � nanciamento, o valor da taxa 
de juros também deve proporcionar, às classes de baixa renda, a possiblidade de adquirirem moradia 
própria. Em outras palavras, o ambiente propicia que novos consumidores adentrem o mercado 
imobiliário.
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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.

2.2. Amostragem
A amostragem foi feita a partir de levantamento de dados de imobiliárias que atuam no Distrito 
Federal. O total para o mês de julho de 2020 foi de 41.098 observações.

2.2.1. Apartamentos e Casas

Na parte residencial, a maior parte da amostra é composta por Apartamentos, que totalizam 
23.443 imóveis. As Casas, por sua vez, constituem 11.557 amostras. Já a divisão de Apartamentos 
e Casas disponíveis para venda e locação está descrita no grá� co acima.
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2.2.2. Lojas e Salas Comerciais

Já no segmento comercial, as Salas Comerciais constituem maioria, com 3.934 
amostras, enquanto as Lojas totalizam 2.164 imóveis. A segmentação entre imóveis 
comerciais destinados para venda e para locação está descrita no grá� co acima.

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
A análise de rentabilidade indica o quanto de rentabilidade, por meio do aluguel, o proprietário 
do imóvel pode obter em relação à quantidade de recursos imobilizada na propriedade. Neste 
estudo, são consideradas as regiões do Distrito Federal que apresentam número de amostras 
representativo para a análise.
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Em julho, Águas Claras teve destaque novamente, registrando 0,78% de rentabilidade para 
Lojas e 0,70% para Salas Comerciais. Taguatinga também se destacou entre as referidas 
regiões, na categoria Loja (0,72%). 

6.2. Residencial

Em julho, duas categorias de imóveis de Águas Claras permaneceram, em relação ao último 
mês, entre aquelas com maior rentabilidade: Apartamento 1 dormitório (0,58%) e Quitinete 
(0,52%). Em seguida, estão posicionadas as categorias Quitinete e Apartamento 3 dormitórios 
no Guará, ambas com 0,49% de rentabilidade.
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