Indicador de conﬁança do setor imobiliário residencial
Pesquisa Deloitte/Abrainc

1º trimestre
de 2022

Aplicação da pesquisa:
01 a 18/abril de 2022

47 empresas
participantes

Procura por imóveis no trimestre

Verde e Amarela

Médio e Alto Padrão

Geral

2,10

1,76

1,91

Forte redução

Redução

Manutenção

Aumento

Forte aumento

*Expectativa

Venda de imóveis residenciais

4º trimestre de 2021

1º trimestre de 2022

2° trimetre de 2022*

Próximos 12 meses*

1,79

1,96

1,97

1,98

Forte redução

Redução

Manutenção

Aumento

Forte aumento

*Expectativa

Preço de imóveis residenciais

4º trimestre de 2021

1º trimestre de 2022

2,63

2,59

Forte redução

Redução

2º trimestre de 2022*

2,63

Manutenção

Próximos 5 anos*

Próximos 12 meses*

2,91

Aumento

Forte aumento

2,98

*Expectativa

Lançamentos e aquisições de terrenos

95%

79%

Esperam realizar
lançamentos nos
próximos 12 meses

Esperam adquirir
terrenos nos próximos
12 meses

Clique no ícone para conferir a pesquisa
completa em nosso site
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