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Indicador da Alphaplan é utilizado em
ferramenta da FEE

 

O Índice de Expectativa do Mercado Imobiliário (IEMI) de Porto Alegre, criado
em agosto de 2015 pela Alphaplan Inteligência em Pesquisas, é um dos
indicadores utilizados pela Fundação de Economia e Estatística (FEE) na
elaboração do Monitor da Economia Gaúcha (MEG), uma ferramenta inovadora
que reúne dados sobre o nível de atividade, mercado de trabalho, indicadores

Ferramenta reúne dados sobre o nível de atividade, mercado de trabalho,
indicadores de con�ança, níveis de inadimplência e crédito. (Foto: Freepik)
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de con�ança, níveis de inadimplência e crédito, entre outras informações sobre
a economia gaúcha.

Premiado pelo Sinduscon Premium em 2016, o IEMI traz informações con�áveis
para previsão e apoio à decisão estratégica de empresários da construção civil,
incorporadores, construtores, escritórios de engenharia e arquitetura,
investidores, imobiliárias, corretores de imóveis, consumidores e interessados
pelo mercado de imóveis. A coleta de dados ocorre trimestralmente com
corretores, incorporadores e consumidores. “Trata-se de um instrumento
inovador e que busca diagnosticar tendências para os cenários futuros do
mercado imobiliário”, a�rma o economista e um diretores da Alphaplan,
Marcelo Bettio.
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Fatos históricos do dia 6 de novembro Desgastada, a presidente do Supremo,
Cármen Lúcia, enfrenta racha entre os
ministros da Corte
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Polícia Federal vai usar biometria do eleitor para emitir passaporte

O presidente da Assembleia Legislativa e mais dois deputados do Rio de Janeiro se
entregaram à polícia e foram levados para a mesma cadeia em que está o ex-
governador Sérgio Cabral
 

Os deputados estaduais Jorge Picciani, presidente da Alerj (Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro), Paulo Melo e
Edson Albertassi, todos do PMDB, se entregaram à PF (Polícia...
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