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Índice de Expectativa do Mercado Imobiliário de Porto Alegre é feito
pela Alphaplan. (Foto: Freepik)
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A Alphaplan Inteligência em Pesquisas divulgou o último
Índice de Expectativa do Mercado Imobiliário de Porto
Alegre de 2017 com os dados coletados em outubro,
novembro e dezembro. O IEMI do 4º trimestre ficou em
119,6 pontos, diminuição de 0,7% na expectativa geral do
mercado da capital gaúcha em relação ao estudo anterior,
que ficou em 120,4 pontos (julho/agosto/setembro). Apesar
da leve redução, o diretor e economista do instituto de
pesquisa, Tiago Dias, diz o resultado é positivo. “A boa
notícia é que desde o meio do ano (maio/junho) este é o
momento em que o consumidor tem registrado aumento de
sua confiança no mercado imobiliário, acreditando que os
preços aumentarão”, afirma ele.

Dias acrescenta, ainda, que o IEMI do 4º trimestre de 2017 é
o segundo melhor da série desde agosto de 2015, quando a
Alphaplan iniciou o estudo. “Em 12 meses, em 2016,
registramos uma média de 97 pontos e em 2017 chegamos
a 112,4 pontos em 12 meses”, observa. Segundo o
economista, o ano encerra com todos os entes avaliados
(incorporadores, imobiliárias/corretores e consumidores) em
nível acima de 100 pontos, o que representa consumidores
mais estáveis e corretores de imóveis e incorporadores
otimistas para 2018.
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Em visita à ministra Cármen Lúcia
no STF (Supremo Tribunal Federal)
nesta segunda (15), o presidente
da Ajufe (Associação dos Juízes
Federais do Brasil), Roberto
Veloso, pediu refo...
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Às vésperas de julgamento,
petistas se reúnem em ato de apoio
a Lula

O ministro Henrique Meirelles disse
que o rebaixamento de nota do
Brasil por agência não impacta
crescimento

Congra as dicas do Procon para a
compra do material escolar

O presidente do tribunal da
Operação Lava-Jato pediu a
deputados petistas “manifestações
pacígcas” no julgamento de Lula

O ministro da Fazenda disse que o
rebaixamento da nota Brasil não
pode se transformar em um
“grande evento político”

Consumidor mais congante com o
mercado de imóveis

O presidente da Câmara dos
Deputados disse que vai ao
Supremo para viabilizar a
privatização da Eletrobras
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