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Na coleta do mês de outubro/2015, o Índice de Expectativa do Mercado Imobiliário (IEMI) foi 84,6, representando 
um aumento de 5,5% na expectativa geral do mercado em Porto Alegre em relação a setembro.   

Os Índices do Momento Atual (65,5), Curto Prazo (85,6) e Médio Prazo (102,8) registraram variação positiva de 
3,1%, 6,6% e 6,2%, respectivamente. Nota-se uma expectativa de reestabelecimento do mercado imobiliário, 
principalmente refletida pelo Índice de Médio prazo, o único acima da linha de estabilidade 100, ou seja, com viés 
positivo. 

Os corretores e imobiliárias registraram um aumento de 4,5% em relação à coleta anterior, totalizando 74,1 pontos. 
Entre os agentes participantes do índice, estes continuam sendo os mais pessimistas. O que ilustra essa visão 
pessimista das imobiliárias é o acesso ao crédito por parte final do cliente no momento atual, que atingiu 28,4 pontos 
(+18,8%). Todavia, apostam numa melhora ao acesso ao crédito, representada por 77,8 pontos no mercado futuro. 
Percebe-se também uma visão otimista dos corretores para as vendas no médio prazo, atingindo 117,7 pontos (82,2% 
de aumento em relação às vendas no mercado atual – 64,6 pontos). O índice do mercado atual para este público foi 
de 53,3 pontos (aumento de 24,8% em relação ao mês de setembro/15), já o índice do mercado futuro (84,4 pontos) 
manteve-se em equilíbrio em comparação com o anterior (85 pontos). 

Os consumidores atingiram 74,8 pontos no mês de outubro, com variação negativa de 4,2%, aproximando-se da 
visão dos corretores e imobiliárias. O índice do mercado atual apresentou queda de 16,8% comparado a setembro, 
somando 68,3 pontos. Para o curto prazo, os consumidores formam uma tendência de alta, reproduzidos por 71,4 
pontos (7,7% a mais que setembro). A grande variável que justifica essa tendência de alta continua sendo a 
estabilização do acesso ao crédito, representada por 41% dos consumidores entrevistados. A diferença negativa de 
13,9% entre preços no momento atual e preços no futuro expressa uma aposta de queda nos valores dos imóveis, 
pelos consumidores, isso reflete na velocidade menor de compra do consumidor levando mais da metade da amostra a 
declarar o interesse de compra acima de 12 meses. 

Por fim, as incorporadoras totalizaram 105,0 pontos na expectativa geral (cerca de 14,6% acima de setembro/15). O 
índice do momento atual atingiu 75 pontos (+14,0%); do curto prazo 106,7 pontos (+13,3%) e médio prazo 133,3 
pontos (+15,9%). Essa linha de viés de alta é reflexo de duas expectativas: expectativa de aumento nos preços dos 
imóveis e, novamente, expectativa de aumento ao acesso ao crédito pelo consumidor final. A expectativa em relação 
aos preços é expressa na diferença de 28,8% positiva entre os componentes: preço no mercado atual x preço 
mercado futuro. Já a perspectiva referente ao acesso ao crédito, apresentou a maior variação do índice de outubro: 
155,5% de variação positiva entre mercado atual x mercado futuro. Outro índice positivo foi o aumento de 43,0% na 
avaliação dos lançamentos futuros do mercado, chegando a um patamar de 123,3 pontos no médio prazo.

2015 outubro Mercado Atual Curto Prazo Médio Prazo Geral

Incorporadores 75,0 106,7 133,3 105,0

Imobiliárias + Corretores 53,3 78,6 90,3 74,1

Consumidores 68,3 71,4 84,8 74,8

Índices Gerais 65,5 85,6 102,8 84,6

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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Índices mensais (em pontos)

Período
Índice do 

Mercado Atual

Índice de 
Expectativa de 
Curto Prazo

Índice de 
Expectativa de 
Médio Prazo

Índice Geral de 
Expectativa

ago/15 72,1 83,7 96,7 84,2

set/15 63,5 80,3 96,8 80,2

out/15 65,5 85,6 102,8 84,6

Média 67,0 83,2 98,8 83,0

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.

Variações mensais (var% em relação ao mês anterior)

Período Índice do 
Mercado Atual

Índice de 
Expectativa de 
Curto Prazo

Índice de 
Expectativa de 
Médio Prazo

Índice Geral de 
Expectativa

set/15 -11,9% -4,1% 0,1% -4,8%

out/15 3,1% 6,6% 6,2% 5,5%

ago/15 set/15 out/15

84,2

80,2

84,6

96,0

91,6

105,0

86,3

78,1
74,8

70,3 70,9
74,1

Corretores / Imobiliárias Consumidores Incorporadores IEMI
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