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Na coleta do mês de setembro/2015, o Índice de Expectativa do Mercado Imobiliário (IEMI) foi 80,2 , representando 
uma queda de 5,0% na expectativa geral do mercado em Porto Alegre em relação ao mês anterior. 

O Índice do Momento Atual registrou queda de 11,9% chegando aos 63,5 pontos, apresentando um quadro negativo 
na expectativa do momento atual. Entretanto, há expectativa crescente no mercado imobiliário, refletidos no Índice de 
Curto Prazo (80,3) e no Índice de Médio Prazo (96,8). Contudo, esses dados continuam abaixo da linha de 
estabilidade representada pelo índice 100. 

Os corretores e imobiliárias atingiram uma expectativa geral de 70,9 pontos, mantendo-se em harmonia com o 
resultado de agosto/15 (70,3). O item mais negativo continua sendo o acesso ao crédito por parte do cliente final no 
momento atual, 23,9 (diminuição de 28,2% em relação a agosto/15). O item mais positivo continua sendo as vendas 
esperadas no médio prazo, 125,3 pontos (9,2% acima do mês anterior). O índice do mercado atual para este público 
caiu 14,6% em relação a agosto/15 atingindo 42,7 pontos,. Apesar disso, a aposta numa recuperação repercute num 
índice de curto prazo de 80,3 pontos (variação positiva de 7,8% em relação ao mês anterior) e no índice de médio 
prazo de 89,7 pontos (crescimento de 3,9%). 

Os consumidores registraram uma queda de 9,5% em relação a agosto, totalizando uma expectativa geral de 78,1 
pontos. O índice do mercado atual em setembro foi de 82,1 pontos (-12,3%). Sendo que o mercado futuro atinge 66,3 
pontos no curto prazo, e no médio prazo atingindo 85,8 pontos. Essa diferença entre o mercado atual e o futuro de 
curto prazo está relacionada com a expectativa de queda de preços de mercado – diferença de 21,4 pontos entre os 
componentes preço atual x preço curto prazo. Comparado com o mês anterior, há um aumento de 8,7% no 
componente nível de interesse em compra, registrando 129,8 pontos. 

O acesso ao crédito no mercado atual continua registrando os menores números do índice: 23,9 pontos (-28,2%) para 
corretores e imobiliárias; 31,8 pontos (-33,9%) para incorporadoras; e 33,7 pontos (-14,7%) para os consumidores. 
Esse cenário atual é pessimista, porém os três entes esperam para o curto e longo prazo um movimento crescente para 
o acesso ao crédito, não havendo mais restrições e sim uma estabilização deste. 

As incorporadoras atingiram 91,6 pontos na expectativa geral, 4,6% a menos que agosto/15. O índice do momento 
atual foi de 65,8 pontos (-9,5%); do curto prazo de 94,2 pontos (-5,6%); e, médio prazo 115,0 pontos (-0,3%), 
mantendo a expectativa crescente das incorporadoras apresentada no IEMI de agosto. Os itens que mais impactaram 
em relação índice de expectativa geral das incorporadoras positivamente é a espera de uma demanda crescente a 
médio prazo (134,5 pontos) aliada com um aumento no número de lançamentos (24,2 pontos positivos de diferença 
entre o número de lançamentos de curto e médio).

Mercado Atual Curto Prazo Médio Prazo Geral

Incorporadores 65,8 94,2 115,0 91,6

Imobiliárias + Corretores 42,7 80,3 89,7 70,9

Consumidores 82,1 66,3 85,8 78,1

Índices Gerais 63,5 80,3 96,8 80,2

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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