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O Índice de Expectativa do Mercado Imobiliário é um instrumento inédito e surge para dar apoio à decisão estratégica dos entes 
do mercado.Este índice serve para o acompanhamento de tendências e antecipação aos movimentos de mercado, com base em 
informações específicas do ramo imobiliário em diversos níveis como percepções de incorporadores, consumidores, imobiliárias 
e corretores. 

O índice vai de zero a 200 e tem por base o número 100 como o equilíbrio de mercado. Números abaixo de 100 representam 
expectativas negativas e números acima representam tendência de alta. 

Na coleta do mês de agosto/2015, o Índice de Expectativa do Mercado Imobiliário (IEMI) foi 84,2, ou seja, um índice que 
representa queda esperada na expectativa geral do mercado em Porto Alegre. 

O IEMI-POA é dividido em três horizontes temporais: momento atual, curto prazo e médio prazo. O Índice do Momento Atual 
apresenta um quadro mais negativo, com um resultado de 72,1, ao passo que os resultados dos Índices de Curto e Médio Prazo 
(83,7 e 96,7, respectivamente) demonstram que os agentes do mercado imobiliário esperam uma recuperação nos próximos 
meses, porém ainda abaixo da linha de estabilidade, representada pelo índice 100. 

Os corretores e imobiliárias atingiram uma expectativa geral de 70,3 pontos. O item mais negativo foi o acesso atual ao crédito 
por parte do cliente final no momento atual, 33,3. A maior influência de alta foi o item vendas esperadas no médio prazo com 
114,7 pontos. Mesmo que apresentando um pessimismo atual através do índice atual de 50,0 pontos, os corretores e imobiliárias 
esperam uma melhora de curto prazo ao nível 74,5 e no longo prazo em 86,3. 

Os consumidores registram uma expectativa geral de 86,3. Partem de um momento atual em 93,6 pontos para um curto prazo de 
76,9 pontos e no médio prazo em 88,5 pontos. Esse movimento de queda da expectativa do consumidor está balizada em uma 
expectativa de preços de mercado menores no futuro, segundo este público. O lado positivo desta visão é que ainda muitos 
clientes estão ativos, ou seja, ainda estão interessados em comprar imóvel, atingindo um nível de 119,4 pontos neste item. 

Um ponto que chamou atenção na pesquisa foi a preocupação manifestada por todos os agentes com a situação atual do crédito 
imobiliário para o tomador final. Os incorporadores avaliam como 48,1 pontos, os corretores como 33,3 e os consumidores 
como 39,5. 

Entre incorporadores, corretores de imóveis/imobiliárias e consumidores, os que expressaram maior otimismo foram os 
primeiros. Os incorporadores influenciaram positivamente o índice atingindo um patamar 96,0 pontos. A explicação para esse 
resultado se deve principalmente à perspectiva de melhora nos lançamentos e vendas (130 pontos e 133 pontos, 
respectivamente) nos próximos meses. Além destes índices positivos em relação às expectativas futuras, os incorporadores 
acreditam em um movimento crescente partindo de um momento atual de 72,7 pontos para 99,8 no curto prazo e 115,4 no 
médio prazo. 

  

Mercado Atual Curto Prazo Médio Prazo Geral

Incorporadores 72,7 99,8 115,4 96,0

Imobiliárias + Corretores 50,0 74,5 86,3 70,3

Consumidores 93,6 76,7 88,5 86,3

Índices Gerais 72,1 83,7 96,7 84,2

Notas explicativas: O Índice de Expectativa do Mercado Imobiliário (IEMI) - Porto Alegre é uma criação da Alphaplan Inteligência em Pesquisas com a cooperação técnica 
do Sinduscon-RS e CRECI-RS.  
A primeira classificação temporal (mês atual de referência) constitui o Índice de Mercado Atual (IMA) com peso de um terço no índice geral. As outras duas classificações (curto 
prazo - 3 meses para consumidores e corretores / 6 meses para incorporadores e médio prazo - 6 meses para consumidores e corretores / 12 meses para incorporadores) servem 
para a base do Índice de Mercado Futuro (IMF) com peso de dois terços no cômputo geral. 

Dúvidas e esclarecimentos: contato@alphaplanpesquisas.com.br ou pelo telefone +55 51 3030-2525 
Todos os direitos reservados para Alphaplan inteligência em pesquisas.
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