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“Com a pesquisa é possível observar a tendência da confiança 
de diferentes agentes do nosso mercado. Com isso, ganhamos 
mais um elemento a ser utilizado no nosso planejamento de 
volume de lançamentos e vendas. Além disso, mensalmente e 
possível observar eventuais mudanças de rumo, que pode levar, 
junto com outros dados, a realizar ajustes no planejamento.”    

Juliano Melnick - Melnick Even

Alguns depoimentos que demonstram nossos resultados com o IEMI

“O IEMI é uma ferramenta importante na medida de tendências de mercado. Sendo aplicado junto 
aos reais interessados, o Índice dá uma boa noção das opiniões dos participantes do mercado. O 
IEMI é de grande auxílio no momento de entender a atual situação do mercado, ele fornece uma boa 
leitura do momento no mercado, ajudando assim, juntamente com outros índices, a entender se o 
momento é bom para lançamento, e com qual tipo de ânimo estaremos lidando na hora de lançar. 
Mesmo sendo relativamente jovem, o índice já tem uma grande importância no processo de análise 
da situação, fornecendo um retrato da situação, trazendo mais informações para o Mercado 
Imobiliário e em conjunto com outras informações, fornecendo uma avaliação completa da situação 
do Mercado.”        Sérgio Bottini Jr - Nova Ipanema Empreendimentos Imobiliários

“O IEMI vem fornecendo dados úteis para análise de 
lançamentos e é uma das ferramentas que analisamos em 
nosso planejamento. A principal vantagem deste índice é sua 
capacidade de auxiliar na visualização da expectativa dos 
diferentes participantes do Mercado, auxiliando, junto com 
outras informações, na tomada de decisão em relação a lançar 
ou não um empreendimento. Da mesma forma, este somatório 
de informações conseguidos por meio da análise do IEMI e de 
outros indicadores de mercado é importante para a análise de 
tendências de mercado e fornece subsídios para a tomada de 
decisão de curto e médio prazo.” 

Fernando Moccelin - Moccelin Empreendimentos Imobiliários 
“O IEMI tem grande importância no mercado imobiliário de Porto Alegre, sendo uma das fontes de 
informação no momento de analisar a situação atual e o provável desempenho do Mercado 
Imobiliário. Da mesma forma, o IEMI é uma das ferramentas que ajudam as empresas a balizarem 
suas decisões no intuito de aprimorar o mercado.”        Dan Berger -  NexGroup

“O IEMI tem uma grande importância no mercado de Porto Alegre, pois trouxe informações que 
preenchem uma lacuna existente na cidade. Sendo realizado por um Instituo de Pesquisa 
Independente e Neutro, o índice fornece informações valiosas e extraída de fontes reais, com pesquisa 
e consulta direta aos players do Mercado. A Promedical, não faz uso final do Índice, contudo este é 
sempre utilizado ao prestar consultorias à Incorporadoras. As incorporadoras vem inclusive aderindo 
ao IEMI como uma fonte importante de informações. A ferramenta traz um ganho de qualidade 
informacional a cidade, garantindo maior informação na hora de tomar decisões. Funcionando como 
um parâmetro na hora de analisar o mercado, o índice tem sido de grande auxilio à nossa 
consultoria, fornecendo uma foto da situação do mercado e auxiliando no processo de decisão de 
nossos clientes.”         Renato Castello Branco - PROMEDICAL



Consolidação do IEMI como ferramenta de 
planejamento nas empresas

O Índice de Expectativa do Mercado Imobiliário (IEMI) foi criado pela Alphaplan inteligência em pesquisas em 2015 e foi se consolidando como um 
referencial de informação ao mercado durante o ano de 2016. Trata-se de um amplo índice de expectativas, coletado mensalmente entre corretores, 
incorporadores/construtores e consumidores sobre o mercado imobiliário de Porto Alegre, realizado em parceria com entidades e empresas do setor. O 
IEMI foi lançado exatamente em um ano de crise em nosso cenário econômico e pode, assim, medir as consequências e o olhar para o futuro sobre nosso 
mercado. 

Em 2016, o IEMI foi agraciado no Sinduscon Premium, na categoria Destaque em Processos Internos por sua inovação em gerar 
conhecimento conjunto através da canalização de processos entre parceiros representativos do mercado imobiliário, como: 
próprio Sinduscon-RS, Creci-RS e Rede Gaúcha de Imóveis - RGI, antes mesmo de estar consolidado como ferramenta de uso 
propriamente dita. Em 2015, o IEMI foi criado com o principal objetivo de gerar informações a respeito de percepções futuras dos 
diversos players, com a participação efetiva dos principais representantes de cada categoria (incorporadores, construtores, 
corretores  e consumidores). Ou seja, uma aliança entre entidades representativas que mudou e inovou processo internos em 
2015 e que agora se consolida como um destaque em nosso mercado de atuação. 

O IEMI se apresenta como referencial de informação no mercado imobiliário de Porto Alegre, através de seu uso entre os decisores nas empresas, através 
de sua capacidade preditiva, de sua utilização como fonte de informação na imprensa e portanto por sua valiosa contribuição na tomada de decisão das 
empresas e envolvidos no mercado imobiliário de Porto Alegre. Cada vez, mais e mais empresas, corretores, imobiliárias e demais profissionais consultam 
e utilizam o relatório do IEMI com o objetivo de agregar conhecimento e dados sobre as intenções futuras dos players em suas estratégias e 
planejamentos. Esse projeto consolida um antigo sonho da Alphaplan, em sendo o referencial de informação do mercado imobiliário, poder retribuir ao 
mercado, de forma gratuita, informações valiosas e úteis para a atuação de seus players e melhora das condições concorrenciais tão carentes ainda em 
nosso mercado.



Consolidação do IEMI como ferramenta de 
planejamento nas empresas

A ideia deste projeto executado em 2016 foi a consolidação do IEMI como ferramenta efetiva ao mercado, diferentemente do que ocorreu em 2015 
quando de sua concepção. Tínhamos, portanto, o objetivo principal de transformar o IEMI em algo que fosse utilizado no dia-a-dia das incorporadoras, 
também pelos corretores e demais profissionais do setor, como instrumento de referência na informação sobre mercado futuro. 

Como seu início abarcou alguns dos piores meses da crise econômica, o desafio de 2016 era que o IEMI, mesmo com notícias ruins sobre o índice geral de 
expectativa houvesse alguns pontos que pudessem mostrar quando seria o momento em que nosso mercado reagiria ou, ao menos, começaria a ter um 
ambiente para voltar a pensar em investimentos, tanto do lado da oferta quanto da demanda. 

Neste sentido, trabalhou-se um formato mais atrativo do relatório para ser imparcial, mas ao mesmo tempo, bastante objetivo e claro ao leitor. Mas, 
principalmente a calibração do índice passou para medir a antecipação aos movimentos de mercado, portanto, antevendo por exemplo os resultados de 
vendas e lançamentos do mercado e a confiança de seus players. 

Além disso, para melhor divulgar o IEMI precisávamos aumentar a base de parcerias com os entes que participam da pesquisa, principalmente, as 
imobiliárias. Corretores mais engajados a responder e acompanhar o IEMI percebendo a troca positiva que há neste tipo de relação. A busca por novos 
parceiros, engajados nesta moderna visão de compartilhamento, é ponto chave neste processo de amadurecimento da ferramenta. 

Outro pilar que o projeto de expansão e consolidação se apoiou foi o de divulgação como nova fonte de informação nos meios de comunicação. O IEMI, 
para cumprir com sua função maior de referencial de informação, precisava estar nos principais veículos, comunicado de forma correta e com orientação 
ao mercado que atuamos. 

Acreditamos que nestes principais pontos o projeto poderia atingir seus objetivos, sendo o maior deles de consolidar como ferramenta de dia-a-dia das 
empresas do setor e de seus profissionais.  Portanto, nas próximas páginas, você poderá perceber como cada um destes pilares foi construído para que 
atualmente possamos eleger o IEMI como um destaque de mercado de fato, moderno e compartilhado.



Ampliando as parcerias de mercado

Nada mais justo e importante em um processo de ampliação de escopo de projeto é buscar novos parceiros engajados. Como na coleta das opiniões entre 
os consumidores e incorporadores, já estávamos no “estado da arte”, havia ainda que melhorar a disseminação entre os corretores. Então, a Alphaplan 
buscou o reforço da Rede Gaúcha de Imóveis uma rede conta com quase 40 imobiliárias de Porto Alegre. Em 2016, foi assinado termo de cooperação 
técnica entre Alphaplan e RGI ampliando a coleta de dados entre os corretores e donos de imobiliárias, fazendo o IEMI ter uma informação mais ampla e 
acurada neste quesito. Mensalmente o link com questionário é enviado ao grupo de corretores associados à rede e recebe suas respostas de forma 
anônima e online. 

Neste mesmo sentido, atualmente o IEMI conta com DLegend, Foxter e Iper como apoiadores na divulgação e coleta entre os corretores. A entrada destas 
grandes empresas, representativas em nosso mercado imobiliário, trouxe maior qualificação dos dados coletados, através de corretores que estão 
sentindo o mercado no dia-a-dia e percebendo suas alterações e flutuações. Estamos falando em torno de 1.000 corretores que acessam o relatório IEMI 
como uma base de informação acurada e assertiva sobre o futuro de nosso mercado. Logo, conseguimos ter as parcerias necessárias para a boa coleta e  
disseminação da informação, em um novo movimento não visto anteriormente neste mercado. 



Previsões do instrumento x realidade

Comparamos o IEMI com diferentes índices e movimentos de mercado. Esta 
análise comparativa ainda demandará mais dados e variáveis, porém já 
demonstra alto grau de correlação.  

Através de metodologias econométricas, conseguimos chegar em um modelo 
previsor que aproxima os níveis de velocidade de vendas divulgados pelo 
Sinduscon-RS. Assim, podemos estimar mês a mês como se comportarão as 
vendas. O previsor leva em conta velocidade de venda passada, lançamentos 
passados e variações passadas do IEMI.  

No gráfico ao lado direto está a comparação deste modelo previsor com os 
movimentos da Velocidade de Vendas divulgada pelo Sinduscon-RS. 

5

7

9

11

13

3

6

9

11

14

no
v/
15

de
z/
15

ja
n/
16

fe
v/
16

m
ar
/1
6

ab
r/1
6

m
ai
/1
6

ju
n/
16

ju
l/1
6

ag
o/
16

se
t/1
6

ou
t/1
6

no
v/
16

de
z/
16

ja
n/
17

fe
v/
17

Velocidade de Vendas - Sinduscon-RS
Previsor IEMI

65

79

93

106

120

65

68

70

73

75

ag
o/
15

se
t/1
5

ou
t/1
5

no
v/
15

de
z/
15

ja
n/
16

fe
v/
16

m
ar
/1
6

ab
r/1
6

m
ai
/1
6

ju
n/
16

ju
l/1
6

ag
o/
16

se
t/1
6

ou
t/1
6

no
v/
16

de
z/
16

ja
n/
17

fe
v/
17

Índice Confiança FGV
IEMI

65

79

93

106

120

65

71

78

84

90

ag
o/
15

se
t/1
5

ou
t/1
5

no
v/
15

de
z/
15

ja
n/
16

fe
v/
16

m
ar
/1
6

ab
r/1
6

m
ai
/1
6

ju
n/
16

ju
l/1
6

ag
o/
16

se
t/1
6

ou
t/1
6

no
v/
16

de
z/
16

ja
n/
17

fe
v/
17

Índice Expectativa FGV
IEMI

81

98

114

130

71

78

84

90
Índice Expectativa FGV
IEMI - Curto Prazo

84

103

121

140

71

78

84

90
Índice Expectativa FGV
IEMI - Médio Prazo

Além deste consistente grau de 
previsibilidade do IEMI frente ao 
mercado imobiliário de Porto 
Alegre, também percebemos a 
proximidade do IEMI com as 
variações dos dados divulgados 
pela FGV em seu índice de 
c o n fi a n ç a d o m e r c a d o 
imobiliário. 

Confirmamos, assim com dados e 
observações que o IEMI se 
consolida em um importante 
i n s t r u m e n t o d e p rev i s ã o 
disponível às empresas e 
profissionais do setor. 



Referência da informação na imprensa

Este pilar do projeto é essencial ao todo, uma vez que dinamiza a informação em um formato diferente do relatório (onde opinião do instituto sobre os 
dados não deve ser colocada). É através da imprensa que a Alphaplan consegue direcionar a visão empresarial para os trends do mercado imobiliário de 
forma mais ampla. Empresas e pessoas que anteriormente não haviam tido contato tão amplo com esta ferramenta de informação, agora passam a 
acessar o site da Alphaplan e seus parceiros para se inteirar sobre as tendências de mercado imobiliário em Porto 
Alegre. 

Para levar de maneira profissional e competente a informação aos meio de comunicação, a Alphaplan contratou a 
empresa Conexão Corporativa para trabalhar em 2016 de maneira especial a consolidação do IEMI e seus 
desdobramentos em conteúdo útil e de qualidade ao público em geral. A base deste trabalho foi propiciar conteúdo 
relevante aos meios de comunicação. Esse movimento garante disseminação da informação no mercado, referência da 
mídia em que empresa possui conhecimento assertivo e que pode agregar de forma consistente no conhecimento de 
mercado. 

Também nas redes sociais, foi criada uma estratégia de disseminação de informação, textos, análises dados diversos como forma de qualificar e dinamizar 
todo conteúdo derivado do Índice de Expectativa do Mercado Imobiliário de Porto Alegre. Desta forma, a estratégia de Facebook é trazer ao mercado 
notícias constantes, consistentes, rápidas e relevantes ao maior número de pessoas possível, provendo informação aos mais diversos perfis. Trata-se de 
uma rede ativa, atualizada e viva de pessoas interessadas neste mercado. Prova disso foi um rápido e consistente crescimento do número de seguidores da 
página da Alphaplan (ver sessão resultados). 

O trabalho de oferecer conteúdo de qualidade, de maneira sistemática, aos meios de comunicação é feito desde 2016 e tem gerado ótimos resultados (ver 
sessão de resultados).  Nesse sentido, a Alphaplan acreditou ser essencial no trabalho de consolidação do IEMI 
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O projeto de consolidação do Índice de Expectativa do Mercado Imobiliário se baseia 
principalmente estratégia de disseminação da informação. Essa disseminação como foi visto, 
é feita através da imprensa, sites de parceiros e Facebook da Alphaplan. Os parceiros 
realizam suas coletas e repassam as informações para que Alphaplan possa gerar um 
relatório final (Alphaplan realiza também a pesquisa entre os consumidores). Após o 
relatório vai para o site da Alphaplan e fica na área do associado do Sinduscon-RS. Seus 
resultados e desdobramentos vão para o Facebook da empresa e geram notícias na mídia 
conforme sua relevância a cada momento. Esses movimentos juntos possibilitam uma 
melhor circulação da informação do IEMI e que as empresas possam se apropriar disso o 
mais rápido possível em multiplataformas. 

No Facebook, nos preocupamos em atingir públicos diferentes, como: corretores, 
consumidores, donos de incorporadoras e construtoras, arquitetos, engenheiros entre 
outros. São gerados posts sobre os mais diversos temas do mercado imobiliário, mas 
sempre com foco no ineditismo do dado, da informação e sua relevância para a vida das 
pessoas. 

Ainda como estratégia de consolidação, acompanhamos alguns incorporadores, de vários 
portes, para saber do uso no dia-a-dia da ferramenta. Disparando o relatório em formato 
um pouco mais exclusivo em suas caixas de email, como forma de estimular seu uso no dia-
a-dia da empresa. Percebemos o uso constante do relatório como complementar à formação 
da estratégia comercial e de lançamentos das empresas. Assim como seu uso entre os 
corretores como referência na informação sobre futuro do mercado de atuação (ver mais 
sobre na sessão resultados). 

Portanto, todos os passos da consolidação do IEMI foram dados com parcerias e empresas 
especializadas conforme cada competência necessária a cada fase e estágio de 
desenvolvimento do projeto. Essas decisões estratégicas resultaram em uma grande 
expansão do índice no mercado, levando-o a ser reconhecido com fonte de informação, 
como iremos demonstrar na próxima sessão sobre Resultados.

Estratégias e acompanhamento



Os resultados do IEMI em sua consolidação são 
quantitativos e qualitativos. Começam em 
aumento no número de notícias, nas previsões 
antecipadas de inflexão da crise, até o aumento 
de acessos em site, facebook e os depoimentos 
das empresas que utilizam a ferramenta.  

A seguir, temos uma seleção das principais 
veiculações geradas no projeto de consolidação 
da ferramenta IEMI. 

As matérias veiculadas na Zero Hora de 22 e 23 
de outubro de 2016 e no ClicRBS (ao centro)  e 
no Jornal do Comércio em 1 e 2 de novembro de 
2016 (à direita) mostram o uso do IEMI para 
ponderações a respeito do futuro de nosso 
mercado imobiliário, falando exatamente sobre 
um movimento de inflexão da crise, um 
movimento de recuperação do mercado. Um 
posicionamento que somente foi divulgado/
percebido recentemente, em fevereiro de 2017, a 
revista Exame publicou de forma mais 
semelhante que a economia havia passado pelo 
pior da crise (01/02/2017 ed. 1130 Exame). 

Resultados obtidos Seleção de algumas matérias 
espontâneas resultantes do 
projeto de consolidação
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Zero Hora - 6fev17

DG - 6fev17

Duas matérias que surgiram do desdobramento do IEMI na mídia, 
reforçando o referencial de informação
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As medidas anunciadas pelo 
governo federal no final de 2016 
para tentar ativar o mercado imo-
biliário no País teve uma ressalva 
da Alphaplan Inteligência em Pes-
quisas. O diretor da empresa, Tia-
go Dias, adverte que o que vai aju-
dar a impulsionar mesmo o setor 
não é só mais prazo em financia-
mentos, que foi incluído no rol de 
anúncios. “A melhor medida para 
ampliar o volume de concessões 
de crédito imobiliário seria a redu-
ção dos juros, que teria efeito em 
toda a cadeia do setor”, previne 
Dias, mestre em Economia Apli-
cada pela Universidade Federal 
do Rio Grande do Sul (Ufrgs), que 
comanda a apuração do Índice 
de Expectativa do Mercado Imo-
biliário (Iemi), em parceria com 
entidades do setor de construção, 
corretores e de venda. Pelo Iemi, 
formado pela avaliação de incor-
poradores, construtores, imobiliá-
rias, corretores e consumidores 
de imóveis em Porto Alegre, algo 
começa a mudar. O índice apura-
do até novembro para 12 meses 
aponta que as expectativas come-
çam a virar para uma recupera-
ção, o que poderia motivar quem 
tem investimento no mercado fi-
nanceiro a migrar para imóveis.  

Jornal do Comércio - 
Como evoluiu o indicador em 
12 meses?

Tiago Dias - Em 12 meses (até 
novembro de 2016), o índice va-
riou positivamente em 32,5%. O 
Iemi chegou a 112,1 pontos, o que 
indica uma recuperação impor-
tante na expectativa do setor em 
Porto Alegre.

JC - É uma boa hora para 
comprar imóvel?

Dias - Uma boa hora de com-
prar principalmente para o clien-
te final que tenha uma poupança 
guardada. As taxas de juros estão 
altas; e, por outro lado, os preços 
dos imóveis estão atrativos, assim 
como as condições de compra que 
as incorporadoras estão pratican-
do para atrair os consumidores.

JC - O que está determinan-
do essa condição?

Dias - A taxa de juros alta 
faz com que o investidor prefira 
manter seus recursos investidos 
no mercado financeiro, nos ban-
cos ou em títulos do governo. O 

MERCADO IMOBILIÁRIO

Índice mostra recuperação 
para a compra de imóveis
União anunciou, em 2016, a ampliação de prazos de financiamentos

Patrícia Comunello
patriciacomunello@jornaldocomercio.com.br

Dias aponta que a queda dos juros é a melhor medida para o setor 

CLAITON DORNELLES/DIVULGAÇÃO/JC

Cresce no País o número de moradias 
retomadas por falta de pagamento

A busca pela moradia própria 
se transformou em pesadelo para 
milhares de brasileiros neste ano. 
Até o início de dezembro, a Caixa 
Econômica Federal colocou à ven-
da - por meio de leilões, concor-
rências públicas ou venda direta - 
8.626 imóveis retomados por falta 
de pagamento do financiamento, 
16% a mais que no ano passado.

O aumento no número de uni-
dades ofertadas pelo banco, que 
detém quase 70% de todo o fi-
nanciamento imobiliário do País 
e 4,35 milhões de contratos ati-
vos, não é por acaso. Desde 2012, 
o total de imóveis retomados por 
inadimplência pela Caixa cresce. 
Os dados mais recentes mostram 
que, entre 2014 e o ano passado, 
a recuperação de propriedades au-
mentou 53,8%.

É uma reação em cadeia, ex-
plica Miguel Ribeiro de Oliveira, 
vice-presidente da Anefac, que 
reúne executivos de finanças. 
Crise e desemprego minaram o 
potencial de renda do brasileiro 
e reduziram sua capacidade de 
manter as contas em dia. Sem re-
cursos, ele começa a atrasar as 
parcelas da casa por um, dois, três 
meses, até não poder mais nego-
ciar com o banco. “Grande parte 
dos mutuários aderiu ao financia-
mento imobiliário aproveitando o 
momento de facilidade de crédi-
to no período pré-crise. Só que os 
contratos são longos, podem durar 
35 anos, e a recessão pegou todos 
de surpresa no meio do caminho. 
A retomada de imóveis pode cres-
cer mais, pois o cenário que nos 
levou a isso não foi dissipado.”

“Para o banco, a retomada é 
uma dor de cabeça. Ele tem de ar-
car com custos como condomínio 
e IPTU, e manter uma estrutura 
interna para lidar com esses imó-
veis. O importante é entender que 
a compra do imóvel não é para 

todo mundo. Embora dentro do li-
mite de 30% da renda, a prestação 
fica muito mais alta do que se pa-
gava de aluguel”, diz Marcelo Pra-
ta, do Canal do Crédito, que com-
para produtos financeiros.

Quando detectada a incapa-
cidade de pagamento, o morador 
pode tentar vender o imóvel, ne-
gociando com o banco a transfe-
rência da dívida, ainda que abai-
xo do preço de mercado, para 
evitar problemas maiores. Ainda 
que seja a moradia da família, o 
imóvel financiado pode ser reto-
mado e vendido pelo banco. Na 
maioria dos casos, o banco noti-
fica o mutuário após o primeiro 
mês sem pagamento, e o proces-
so de retomada do imóvel ocorre 
quando o atraso passa de 90 dias.

Nesse intervalo, o mutuá-
rio pode tentar diluir as parcelas 
em atraso aumentando as próxi-
mas mensalidades, ou estender 
o tempo de financiamento, caso 
o contrato não seja no prazo má-
ximo permitido pelo banco. “Em 
muitos casos, o banco aceita nego-
ciar com o inadimplente uma vez, 
mas fecha as portas de negociação 
caso ele fique em atraso de novo”, 
afirma Tathiana Cromwell, da 
Associação dos Mutuários de São 
Paulo e Adjacências (Amspa).

A lei diz que o mutuário pode 
receber a diferença entre o valor 
de retomada e o preço de venda 
do imóvel a terceiros. Se o mo-
rador deve R$ 100 mil ao banco 
e o bem foi leiloado por R$ 200 
mil, ele quita a dívida e recebe os  
R$ 100 mil restantes. Segundo a 
Caixa, o percentual de imóveis re-
tomados pela instituição em 2015 
equivale a 0,3% do total em cartei-
ra. Além disso, “as medidas legais 
de retomada do bem, previstas 
em contrato, apenas são adotadas 
após o esgotamento da negociação 
entre o banco e o cliente”.

cliente também pode ter seus re-
cursos rendendo com essas taxas 
mais altas, mas, por outro lado, 
tem neste momento uma oportu-
nidade de negociar melhor tanto 
preço quanto condições de com-
pra de seu imóvel de moradia, o 
que faz deste um momento espe-
cial para o consumidor.

JC - Os preços já baixaram o 
suficiente ou vão baixar mais?

Dias - Os preços se mantêm 
em um crescimento menor do 
que os últimos anos. Não há uma 
piora eminente do mercado. O 
pior da crise já passou, e agora 
é um momento de estabilização 
e preparação.

JC - Fala-se que Porto Ale-
gre tem baixo estoque de imó-
veis novos. Isso é real? E qual é 
o efeito para o mercado?

Dias - Porto Alegre não tem 
uma relação de estoque sobre 
oferta em um nível crítico. Há, 
sim, espaços para lançamentos 
em nichos de mercado, como, por 
exemplo, saúde. Isso comprova 
que há segmentos ainda não ex-
plorados no mercado. O impor-
tante neste momento é as empre-
sas se munirem de informações, 
de pesquisas e de estudos que 
permitam encontrar e explorar 
estes nichos de maneira correta.

JC - Há oferta de crédito 
e para as faixas que movem 
o mercado?

Dias - O crédito está restrito 
nos bancos, e a taxa, ainda muito 
alta para ser minimamente atra-
tiva. A política monetária preci-
sará, gradualmente, reduzir os 
juros para estimular investimen-
tos produtivos e novos negócios 
na economia.

JC - Como as medidas anun-
ciadas no final de 2016 pelo go-
verno repercutiram no merca-
do de imóveis?

Dias - A ampliação dos pra-
zos dos financiamentos tenta ele-
var o volume de concessão de 
créditos aos consumidores. Uma 
vez ampliando o prazo, a parce-
la se reduziria, e os consumidores 
optariam pela compra dos imó-
veis. Tudo isso vai contra o cen-
so comum em épocas de crise, 
em que os consumidores, diante 
das incertezas frente à manuten-
ção do seu trabalho, rendimentos 
e futuros investimentos, acabam 
por não comprometer sua renda. 
A melhor medida para ampliar o 
volume de concessões de crédito 
imobiliário seria a redução dos 
juros, que teria efeito em toda a 
cadeia do setor, ampliando a ofer-
ta e os lançamentos por parte dos 
empresários incentivando novos 
investimentos. Já os consumido-
res que conseguem acessar taxas 
mais reduzidas não necessitam 
de um comprometimento maior 
de sua renda. Jor
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Matérias consistentes sobre análise do IEMI e futuro do merca imobiliário



Resultados obtidos

Houve ainda, no trabalho de assessoria de imprensa, um importante desenvolvimento da presença na rede social Facebook, como forma de dinamizar a 
informação de mercado e o contato com a empresa para também utilizar o IEMI. Os resultados, desde a implantação do projeto de consolidação do IEMI 
foram os seguintes:

Seguidores Usuários envolvidos com a página

Portanto, neste material demonstramos de forma consistente como o IEMI se consolida em um instrumento útil ao mercado e 
que portanto, ao ser distribuído de forma gratuita através de parcerias, se consolida em um bem comum em nosso mercado, 
trazendo benefícios não somente a uma empresa, mas a todos que dele utilizam os indicadores.



Pesquisa indica reaquecimento do 
mercado imobiliário em Porto Alegre

Índice de Expectativa do Mercado Imobiliário (IEMI) de outubro cresce 2,9% em relação ao mês anterior (foto: Denio Simões/Agência Brasília)

O Índice de Expectativa do Mercado Imobiliário (IEMI) de outubro, realizado pela 
Alphaplan Inteligência em Pesquisas, confirma a tendência de crescimento do 

setor em Porto Alegre. O dado de outubro de 2016 é o melhor desde o início da 
medição, em agosto do ano passado. A pesquisa ficou em 112 pontos, crescimento 

de 2,9% em relação a setembro. Há exatos 12 meses, era de 84,6 pontos. O zero 
seria o pessimismo absoluto e o 200 o otimismo absoluto. Este foi o primeiro mês 

em que todos os players estão acima do nível de 100 pontos. 
“O processo de estabilização e melhora vem sendo construído desde fevereiro 

deste ano em índices sucessivamente melhores mês a mês”, afirma o diretor do 
instituto e economista Tiago Dias. Além do sazonal aquecimento de final de ano na 
economia como um todo, esse movimento de melhora das expectativas poderá se 
traduzir em um reaquecimento importante neste momento, mesmo que em níveis 

menores aos já experimentados no auge do último ciclo imobiliário.

O Sul - 6dez16

Entrevista Rádio Gaúcha - Programa Destaque Econômico 
Repórter Giane Guerra - 6dez16

https://soundcloud.com/radiogaucha/destaque-economico-06112016

Entrevista TV 20 NET - Programa Economia e Desenvolvimento 
Apresentador Silvio Lopes - 6out16

https://www.youtube.com/watch?v=JFjo13JhfHk

Nota Rádio Gaúcha - Programa Destaque Econômico 
Repórter Giane Guerra - 30mar17

https://soundcloud.com/radiogaucha/giane-guerra-comenta-
economia-no-gaucha-reporter-30032017

https://soundcloud.com/radiogaucha/destaque-economico-06112016
https://www.youtube.com/watch?v=JFjo13JhfHk
https://soundcloud.com/radiogaucha/giane-guerra-comenta-economia-no-gaucha-reporter-30032017?utm_source=soundcloud&utm_campaign=share&utm_medium=facebook

