
 

 

PESQUISA MENSAL DE VALORES DE LOCAÇÃO RESIDENCIAL 
CIDADE DE SÃO PAULO – FEVEREIRO DE 2014 

 
 

O mercado de locação residencial na cidade de São Paulo se manteve estável em termos de 

fechamento de novos contratos de aluguel em fevereiro, diante de janeiro.  

Ao se comparar com os valores de 12 meses atrás, constatou-se que houve aumento médio da ordem 

de 8,5%, percentual superior ao da variação de 5,76% do IGP-M (índice Geral de Preços de Mercado), 

da Fundação Getúlio Vargas, e da inflação oficial de 5,68%, conforme o IPCA do IBGE, verificadas no 

mesmo período (março de 2013 a fevereiro de 2014). 

 

 
 

Os aluguéis dos imóveis de 1 quarto tiveram quedas médias de 0,2%, enquanto que os das unidades 

de 3 dormitórios tiveram acréscimos de 0,2%. Os valores de locação de imóveis de 2 quartos, no mês 

de fevereiro, permaneceram no mesmo patamar dos níveis do começo deste ano. 

 

Este estudo sobre o mercado de aluguéis residenciais é feito pelo Secovi-SP (Sindicato da Habitação), 

e objetiva avaliar a performance da área de locação na Cidade de São Paulo. 



 
As informações estão disponibilizadas em faixa de valores por metro quadrado, por número de 

dormitórios e por estado de conservação.  

Por exemplo, um imóvel de 3 quartos na zona Norte, em bom estado, possui aluguel por m2 entre R$ 

19,06 e R$ 19,56. Uma moradia de 90 m2 nessa região tem locação de R$ 1.715,40 e R$ 1.760,40. 

 

Bairros da área Sul - zona A, como Jardins, Moema e Vila Mariana, têm nas locações de residências de 

3 dormitórios faixa de valores por m2 entre R$ 27,23 e R$ 34,11 Assim, um imóvel com área em torno 

de 150 m2 na região tem aluguel de R$ 4.084,50 a R$ 5.116,50. 

 

Aluguéis Residenciais – valores por m² de área privativa ou construída. 

Dados por região da Cidade de São Paulo, por número de dormitórios e estado de conservação. 

 
 

 
 
 



 
Aluguéis Residenciais – faixa de valores por m² de área privativa ou construída. 

Dados por bairro da Cidade de São Paulo, por número de dormitórios. 

 
Moradia de 3 quartos e 100m² na Mooca teria valor de locação entre R$1.643,00 e R$ 
1.754,00. Se fosse em São Mateus, teria aluguel entre R$1.093,00 e R$1.289,00. 



 
Importante: em cada faixa o limite superior (máximo) corresponde aos aluguéis por m² dos imóveis 

em bom estado e com vaga, o valor por m² menor (mínimo) representa o aluguel das moradias em 

estado regular. 

 

A modalidade de garantia mais frequente de aluguel foi o fiador, usado em 47% das locações. O 

depósito de três meses de aluguel foi utilizado em um terço dos contratos locatícios. O seguro-fiança 

foi o tipo de garantia em um quinto dos imóveis locados. 

 

 
 
 

Os imóveis que foram alugados mais rapidamente foram as casas, que levaram de 15 e 36 dias para 

serem locadas. Os apartamentos demoraram um pouco mais. O IVL (Índice de Velocidade de 

Locação), que mede em número de dias quanto tempo se espera até que se assine o contrato de 

aluguel, apresentou prazo entre 19 e 40 dias. 

 
IVL – Índice de Velocidade de Locação – fevereiro de 2014 
(Número médio em dias que demora um imóvel vago para estar alugado) 

PERIODO CASA APARTAMENTO GERAL 

Fevereiro de 2014 15 e 36 dias 19 e 40 dias 15 e 37 dias 



 
IVL – Índice de Velocidade de locação – Fevereiro de 2014 
(dados por tipo e dormitórios) 

 

Tipo Casa Apartamento 

1 dormitório 18,1 dias 20,8 dias 

2 dormitórios 23,9 dias 27,0 dias 

3 dormitórios 38,3 dias 43,2 dias 

Geral 24,5 dias 29,9 dias 

 
 

EVOLUÇÃO DO VALOR MÉDIO DE LOCAÇÃO RESIDENCIAL 

 
OBS: Trata-se do comportamento dos preços praticados no fechamento de contrato de aluguel 

Não se trata de reajuste de contrato vigente 

Nunca deverá ser utilizado como índice de reajuste de contrato de locação, e muito menos para 

despesas de condomínios. 


