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Na coleta do mês de fevereiro/2016, o Índice de Expectativa do Mercado Imobiliário (IEMI) foi 
81,2, representando um aumento de 8,8% na expectativa geral do mercado em Porto Alegre. 

O Índice do Momento Atual (63,4) registrou variação de 8,6%, enquanto que os Índices de 
Curto Prazo (83,3) e Índice de Médio Prazo (97,0) tiveram variações positivas de 9,7% e 8,4%, 
respectivamente. 

Os corretores e imobiliárias registraram aumento de 4,8% em relação à coleta anterior, 
totalizando 72,3 pontos.O componente acesso ao crédito por parte dos consumidores registrou 
no mês de fevereiro aumento de 22,2%, chegando a 44,6 pontos. Os corretores continuam com 
a mesma visão otimista do mês anterior para as vendas no médio prazo, expressa pela diferença 
positiva de 57% entre vendas do mercado atual (65,7 pontos) em comparação com o item 
vendas no médio prazo (102,9 pontos). O índice do mercado atual para este público foi de 
55,1 pontos (aumento de 13,8% em relação a janeiro/16), já o índice do mercado futuro foi de 
80,9 pontos (1,9% maior que a coleta anterior).  

Os consumidores atingiram 76,6 pontos de expectativa geral, tendo uma aumento de 13,5% em 
relação à coleta de janeiro/16. Em mais um mês, os consumidores são os mais pessimistas do 
índice, ficando atrás dos corretores e imobiliárias que ocupavam essa posição. O índice do 
mercado atual apresentou aumento de 7,8% atingindo 66,5 pontos. O índice do mercado 
futuro totalizou 81,6 pontos (+15,8%), sendo que o de curto prazo (72,1 pontos) 13,2% maior, 
já o de médio prazo (91,1 pontos) teve uma variação maior 18% positivo. 

Por fim, as incorporadoras totalizaram 94,8 pontos na expectativa geral, 8,6% maior que 
janeiro/16. Desta forma, continuam sendo o público mais otimista. O índice do mercado atual 
subiu 5% em relação ao mês anterior, totalizando 68,6 pontos, impactado pelo aumento no 
componente vendas (+12%). O índice de mercado futuro atingiu 107,9 pontos, essa aumento 
de 9,8% em relação ao mês anterior.

2016 fevereiro Mercado Atual Curto Prazo Médio Prazo Geral

Incorporadores 68,6 103,3 112,5 94,8

Imobiliárias + Corretores 55,1 74,5 87,2 72,3

Consumidores 66,5 72,1 91,1 76,6

Índices Gerais 63,4 83,3 97,0 81,2

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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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

nov/15 70,2 84,9 99,0 84,7

dez/15 59,5 81,6 97,9 79,7

jan/16 58,4 75,9 89,5 74,6

fev/16 63,4 83,3 97,0 81,2

Média 64,7 82,2 97,1 81,3

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%

nov/15 7,2% -0,8% -3,7% 0,1%

dez/15 -15,2% -3,9% -1,1% -5,9%

jan/16 -1,8% -7,0% -8,6% -6,4%

fev/16 8,6% 9,7% 8,4% 8,8%
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Corretores / Imobiliárias Consumidores Incorporadores IEMI
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