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TODA A EXPERTISE

DE 

NO MERCADO IMOBILIÁRIO

TAMBÉM NA ÁREA DE LOCAÇÃO 

RESIDENCIAL E COMERCIAL

41 anos

Depois de 41 anos de história, é uma grande sa-
tisfação olhar para trás e ver tudo que construí-
mos na Sanvicente. Foi um caminho trilhado 
com empenho, paixão e profissionalismo. Nele, 
contamos com a parceria de grandes amigos. 
Esta publicação, além de ser um espaço de diá-
logo e serviço à sociedade, é uma homenagem a 
essas pessoas, clientes e colaboradores que es-
tão conosco em uma trajetória que, quando ana-
lisada, nos traz a sensação de que muito foi fei-
to – e a certeza de que ainda há muito por fazer. 
 
Nas próximas páginas você vai ler sobre dois 
dos mais queridos bairros de Porto Alegre, onde 
a Sanvicente tem forte atuação: Bela Vista e Moi-
nhos de Vento. Também prezamos por apresen-
tar aqui as principais tendências em imóveis de 
alto padrão, inclusive na área de segurança. Por 
fim, trazemos a fantástica história de empreende-
dorismo do Grupo Isdra, do qual faz parte a Astir 
Incorporadora, parceira estratégica da Sanvicente. 
 
Foi reverenciando a tradição e a qualidade que 
conquistamos a credibilidade que temos hoje. Por 
respeito a essa construção, hoje inovamos para 
manter o nome Sanvicente como referência e en-
tregar ainda mais à sociedade – inclusive informa-
ção relevante. Boa leitura!

Marcelo Sanvicente
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BELA VISTA

Uma área tranquila, com ruas que trazem pri-
vacidade, calmaria e bem-estar. É assim que 
quem conhece o Bela Vista, bairro nobre da 
capital gaúcha, lembra da região.

Em sua extensão, o Bela Vista é pequeno: são 
92 hectares e cerca de dez mil habitantes. Já 
em beleza, é um gigante. Moderno, seguro e 
com empreendimentos de alto padrão, atrai 
moradores de todas as idades. 

Oficialmente, existe desde 7 de dezembro de 
1959. Ao longo dos anos, se tornou uma das 
regiões mais elegantes e de maior nível de ren-
da de Porto Alegre. O Bela Vista já foi apon-
tado pelo IBGE, inclusive, como o bairro com 
melhor nível de instrução da América Latina, 
já que mais de 65% dos seus chefes de família 
possuem curso superior.

A arquitetura é marcada por imóveis sofistica-
dos, amplos e luxuosos. Junto a isso, o pai-
sagismo primoroso da área a tornou sinônimo 
de requinte e qualidade de vida, sendo hoje 
uma das mais desejadas de quem reside em 
Porto Alegre.

PAZ E
SOFISTICAÇÃO
EM MEIO À
CIDADE

Bela
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Praça da Encol
O espaço mais importante do bairro e um dos 
principais da cidade, a Praça da Encol (oficial-
mente chamada Praça Carlos Simão Arnt) é local 
de lazer para todos os gostos e idades. Principal-
mente nos dias de inverno, seus gramados ficam 
lotados de famílias e amigos que se reúnem para 
curtir o sol e tomar um chimarrão. Localizada na 
avenida Nilópolis, a praça possuía inicialmente 
20 mil metros quadrados.  Foi aumentada em 
dois mil metros quadrados após um pro-
cesso de reintegração de posse.

Hoje são três quadras poliesportivas, can-
cha de bocha coberta, playground, pistas 
para caminhada e corrida e diversos ban-
cos onde os frequentadores relaxam nos 
fins de tarde. Além disso, recentemente foi 
inaugurado na praça um cachorródromo, es-
paço exclusivo para quem quer deixar seus ca-
chorros livres sem atrapalhar ninguém. 

Seja para praticar esportes, levar os pets para 
passear, curtir um sol aos domingos ou encon-
trar os amigos, a Encol é o lugar ideal. 

O BELA VISTA SE TORNOU UMA ÁREA 
QUE É SINÔNIMO DE SOFISTICAÇÃO E 
QUALIDADE DE VIDA. HOJE, É UM DOS 
BAIRROS MAIS DESEJADOS DE QUEM 
RESIDE EM PORTO ALEGRE.

Praça André Forster
Há poucos anos revitalizada, a Praça André Fors-
ter também se tornou um dos locais favoritos de 
quem mora nas redondezas do Bela Vista. Com 
quadra de basquete, playground e um charmoso 
gazebo, a praça recebe moradores tanto durante 
o dia quanto à noite, dada sua boa iluminação. 
Aos sábados, é tradicional dar uma passadinha 
na feira orgânica organizada ali. 

Natureza revigorante
Assim como o Moinhos de Vento, o Bela Vista 
também é conhecido pela abundante arboriza-
ção de suas ruas. 

Quem sai para uma caminhada ou um pedal pelo 
bairro não deixa de notar a presença da natureza 
nas vias. Esse é um dos motivos pelos quais a 
região proporciona um estilo de vida privilegiado 
em Porto Alegre.

Ruas como a Jaraguá, Barão de Ubá e Passo da 
Pátria são algumas das que fazem do Bela Vista 
um dos mais verdes da cidade. 

Conveniência
Morar no Bela Vista significa estar conectado à 
cidade e ter todo o necessário à sua disposição. 
O comércio de bairro é forte. Supermercados, ar-
mazéns, escolas, clubes e farmácias oferecem 
comodidade e qualidade de vida aos moradores.

Ainda assim, é uma área interligada. A Avenida 
Nilo Peçanha, por exemplo, une o Bela Vista em 
todas as direções. 

Dentre os estabelecimentos, a fama fica com 
o  restaurante e cafeteria Z Café, que chama a 
atenção pelo seu charmoso deck ao ar livre na 
Galeria Bela Vista, e a Parrilla del Sur, restaurante 
de churrasco uruguaio localizado na avenida Ni-
lópolis e reconhecido pela sua qualidade – uma 
opção certeira para os almoços de domingo.
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Natureza, arquitetura, vida noturna e 
tranquilidade. Poucos bairros reúnem 
tanto do que os moradores de uma 
capital buscam quanto o Moinhos de 
Vento. 

Caminhos do

MOINHOS 
DE VENTO

A exuberante rua Gonçalo de Carvalho.

Em sua arquitetura, as marcas da história de Por-
to Alegre; na natureza, o legado de preservação 
de uma área sempre tão valorizada pelos porto-
alegrenses. Fato é que a beleza do Moinhos de 
Vento, um bairro de alto padrão, nunca deixou de 
chamar atenção e, por isso, a região se manteve 
como uma das favoritas na cidade.

Com 82 hectares e cerca de oito mil habitantes, 
o bairro foi estabelecido oficialmente em 1959. 
Seu nome, uma homenagem aos portugueses. 
Isso porque os açorianos, vindos com suas famí-
lias de Portugal, traziam moinhos e ali se instala-
vam para plantar e moer o trigo. Em 1939, os “Ca-
minhos dos Moinhos de Vento” viria a se chamar 
Rua Vinte e Quatro de Outubro. Mas o crescimen-
to do bairro teve impulso já em 1893, com a linha 
de bonde Independência. No ano seguinte, com 
abertura do Prado Independência (hoje o querido 
Parcão) e, em 1904, com a construção da Hidráu-
lica Moinhos de Vento (DMAE).

Em 1927 surgia no bairro o Hospital Alemão, na 
época o mais moderno de Porto Alegre. Hoje cha-
mado Hospital Moinhos de Vento, a instituição é 
referência em saúde na cidade. 

Prado da Independência, onde hoje está o Parque Moinhos 
de Vento (Parcão).

Natureza
Um passeio rápido pelas ruas do Moinhos de 
Vento já deixa qualquer um deslumbrado com a 
natureza do local. Algumas das vias arborizadas 
se enquadram na “Lei dos Túneis Verdes” e é nes-
te bairro que está localizada a primeira rua de-
clarada Patrimônio Histórico, Cultural, Ecológico 
e Ambiental de Porto Alegre. Chamada de “a rua 
mais bonita do mundo”, a Gonçalo de Carvalho é 
um dos cartões postais da cidade. 

Outro lugar famoso por sua estética no bairro é 
o Parcão. Durante a semana é espaço de prática 
de exercício. Aos fins de semana recebe atrações 
culturais e é um dos pontos favoritos para aquele 
chimarrão no fim da tarde. Mas quando o assun-
to é registrar belas fotos, não há lugar que ganhe 
do Jardim do DMAE, que já foi cenário de incon-

Parque Moinhos de Vento (Parcão).

98 Hospital Alemão (hoje Moinhos de Vento), fundado em 1927. 



táveis álbuns de casamento. A estação foi inau-
gurada em 1928, em uma área de 6 hectares. Em 
meio ao verde, chama atenção a arquitetura dos 
prédios, no estilo das antigas fazendas gaúchas.

Shopping e hotel
Shopping que leva o mesmo nome do bairro, o 
Moinhos de Vento foi construído no início dos 
anos 2000 e é um dos principais da capital, com 
cerca de cem lojas que seguem a sofisticação do 
comércio local. O shopping é integrado ao Shera-
ton, primeiro hotel internacional de 5 estrelas da 
cidade. 

Lazer e vida noturna
Um bom café da manhã, o brunch ideal no início 
da tarde, um almoço em família ou um bar com 

Jardim do DMAE, cenário de diversos ensaios fotográficos.

Todo o charme do Casario à Rua Félix da Cunha.

os amigos: não é preciso sair do Moinhos de Ven-
to para encontrar espaços de aconchego e ele-
gância para essas ocasiões. 

A Rua Fernando Gomes, conhecida como “Calça-
da da Fama”, reúne os principais bares da região. 
Os restaurantes da via também são reconheci-
dos pela sua qualidade.

Outros destaques são a rua Padre Chagas, com 
seus restaurantes, bares e lojas de luxo; e o Casa-
rio à Rua Félix da Cunha, conjunto de oito casas 
geminadas construído na década de 1930 e que 
abriga diversos estabelecimentos repletos de 
charme e simpatia.
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GRUPO ISDRA

12 13

O olhar visionário e empreendedor de 
Abraham Isdra, combinado à paixão 
por construir, foi o que impulsionou o 
surgimento da Astir Incorporadora, uma 
das empresas do Grupo Isdra. 

A ARTE DE 
CONSTRUIR
Abraham Isdra, Isaac Isdra, Leônidas Isdra (bebê), Isdra A. Isdra, Regina Isdra e a matriarca, Sofia Isdra.

Imigrante grego fugido da guerra, fez nascer 
da pequena funilaria idealizada pelo pai, Isdra 
A. Isdra, um dos principais grupos empresa-
riais do Rio Grande do Sul. Desde a fundação, 
em 1951, a companhia já carregava em seu 
DNA o entusiasmo pela construção civil. 

Com o crescimento expressivo das indústrias, 
que hoje respondem por 80% do faturamento 
do Grupo e cujos produtos são telhas de fibro-
cimento e painéis de madeira reconstituída, 
Abraham começou a investir na compra de 
terrenos e na construção de imóveis próprios 
em Porto Alegre. Ao lado do irmão, o enge-
nheiro civil Leônidas Isdra, passou a enxergar 
como uma verdadeira unidade de negócio o 
que antes não passava de um hobby.

"Entre 1980 e 2000, o Grupo Isdra foi um dos 
maiores compradores de terrenos da cidade, 
sempre em bairros nobres e em pontos estra-
tégicos de Porto Alegre. Essas aquisições se 
tornaram um dos grandes diferenciais com-
petitivos da empresa. Na década de 1990, a 
Astir contava com seis empreendimentos de 
alto padrão na Capital, todos prontos para a 
venda", destaca o Diretor Comercial da Astir, 
Carlos Paulo Fortuna. 
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Com foco em projetos comerciais e residenciais, 
a incorporadora já soma mais de 35 empreendi-
mentos, entre imóveis já entregues, lançamen-
tos, prédios em construção e prontos para morar. 
Uma das novidades é o Astir Center Mall, centro 
de lojas exclusivas, inaugurado em setembro 
do ano passado. Situado em um dos pontos de 
maior circulação da Avenida Nilo Peçanha, o em-
preendimento reflete o novo momento do Grupo 
Isdra, conduzido pelo CEO Eduardo Isdra Zachia,  
neto do fundador  Abraham Isdra.  

Para 2018, o cenário segue favorável. Somente 
neste ano, a incorporadora já lançou o Home-
ro, localizado em um dos principais terrenos do 
bairro Bela Vista, e se prepara para apresentar ao 

mercado o Studio CB, em meio à boemia e às inú-
meras possibilidades culturais da Cidade Baixa. 
E em breve, prevê ampliar ainda mais o número 
de imóveis do portfólio com novo residencial na 
Avenida Independência, também em Porto Ale-
gre. 

"Para os próximos anos, a Astir planeja imple-
mentar as obras já iniciadas, além de projetar no-
vos empreendimentos em terrenos já adquiridos 
na cidade", reforça o Diretor Comercial. 

Além da incorporadora, fazem parte do core bu-
siness do grupo as empresas Isdralit, Fibraplac, 
Master Hotéis, Terras Verdes Florestadora, Rua 
da Praia Shopping e Astir Center Mall.

A ORIGEM DOS NEGÓCIOS

Em 1946, o patriarca, Isdra A. Isdra, decidiu colo-
car a família em um navio logo após a Segunda 
Guerra Mundial e perseguição nazista na Grécia. 
Acompanhado da esposa e dos três filhos, em-
barcou para o Brasil. Já em solo gaúcho, contou 
com a experiência como funileiro para montar 
seu próprio negócio, dando início à trajetória 
empreendedora da família.

Astir Center Mall.

Studio CB.

Salão de festas com gourmet no Studio CB.



HOMERO

A Astir Incorporadora apresenta em um dos pon-
tos mais cobiçados do bairro Bela Vista seu novo 
empreendimento de alto padrão, o Homero. Além 
do conceito de luxo, o imóvel localizado na Rua 
Teixeira Soares tem o diferencial de oferecer aos 
moradores a real oportunidade de morar bem e 
com qualidade de vida em Porto Alegre, por estar 
no coração do bairro nobre da Capital e em tor-
no de uma infraestrutura de serviços completa. 
A poucos metros do empreendimento, é possível 
encontrar as melhores opções de supermerca-

dos, shoppings, restaurantes e parques, além de 
acesso rápido a outras regiões da cidade.

Projetado em uma área de perfeita integração en-
tre o urbano e a natureza, ocupa um terreno de 
3.200m², sendo 80m de frente. Já na fachada, a 
mistura de materiais revela um projeto contem-
porâneo e arrojado: sacadas com vidros espelha-
dos harmonizam com acabamentos que imitam 
madeira e revestimentos em cimento queimado. 
O hall de entrada de 74m², com pé direito de 4,5m, 

HOMERO, 
ÚNICO EMPREENDIMENTO
NO BELA VISTA COM  QUADRA DE TÊNIS DE 
SAIBRO, ASSINADA PELO TENISTA FERNANDO 
MELIGENI.
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depósito individual. Os projetos de Paisagismo e 
Segurança são assinados pelo escritório Tellini 
Vontobel  Arquitetura e Squadra, respectivamen-
te. 

Único em cada detalhe, o novo empreendimento 
da Astir na Capital atende às necessidades da-
queles que buscam comodidade e valorizam os 
momentos ao lado das pessoas especiais. Es-
paços amplos e com design contemporâneo, ali-
nhados às principais tendências do setor, tornam 
o empreendimento sinônimo de elegância e bom 
gosto.

Número de apartamentos: 23 unidades, 
sendo 20 apartamentos e 3 coberturas 
horizontais
Suítes: 3 e 4 suítes
Metragem: 320m² a 660m²
Área do terreno: 3.200 m², com 80m de 
frente
Vagas de garagem: garagem para 4 carros 
por apartamento e 7 para coberturas
Número de pavimentos: 15 pavimentos
Número de torres: 01
Número de unidades por andar: 02 unidades 
por andar (2º ao 11º) + 1 unidade por andar 
(3 coberturas horizontais, do 12º ao 14º)
Número de elevadores: 02 sociais +
01 serviço
Projeto de arquitetura: Baldasso e Loeff
Projeto de paisagismo: Tellini Vontobel
Projeto de decoração interiores: Raul Pêgas
Endereço completo: Rua Teixeira Soares, 46 
- Bela Vista | Porto Alegre/RS

Mais detalhes do Homero em 
www.sanvicente.com.br/homero

Piscina térmica com raias de 25m e sauna úmida.

reforça a sensação de aconchego e exclusivida-
de antes mesmo de entrar em casa.
  
O mesmo acontece nos 20 apartamentos (dois 
por andar) e nas três coberturas horizontais, 
com projeto de interiores assinado pelo arquiteto 
Raul Pêgas. As unidades, que variam de 320m² a 
660m², sugerem composições ideais para quem 
valoriza o conforto e gosta de receber a família e 
os amigos. Com medidas que partem de 90m², o 
amplo living é um verdadeiro convite à contem-
plação. Já a sacada de 26m² reproduz espetácu-
los diários para aqueles que gostam de se sentir 
ao ar livre. Piso aquecido no banho da suíte do 
casal, manta acústica entre as lajes, gerador em 
todo empreendimento, espera para automação, 
vidros duplos nas suítes e área social, espaço 
gourmet integrado ao living, elevador privativo e 
persianas elétricas nos dormitórios são outros 
elementos que valorizam ainda mais o projeto. 

Para as áreas comuns do Homero, a Astir tam-
bém pensou em ambientes para toda a família. 
Além de piscina aberta com 70m², salão de fes-
tas, lounge externo, salão gourmet, espaço kids 
e fitness, o empreendimento reúne espaços para 
quem deseja viver diferentes experiências sem 
sair de casa. Uma piscina térmica com raias de 
25 metros, sauna úmida e quadra de tênis de sai-
bro assinada pelo tenista Fernando Meligeni são 
os diferenciais do projeto. Na garagem, o Homero 
oferece estacionamento para quatro carros por 
apartamento e sete para as coberturas, além de Hall de entrada com 74m².

Living dos apartamentos com 95m².18



Homero é o empreendimento
da Astir Incorporadora
para você viver no coração
do Bela Vista.

Coloque a sua vida 
nessa perspectiva.

Terreno com 3.200 m² e
80 metros de frente.

2 apartamentos por andar, com 3 e 
4 suítes, entre 320 e 340 m² de área 
privativa.

3 3 exclusivas coberturas horizontais 
com 660 m² de área privativa.

Quadra de tênis de saibro assinada 
por Fernando Meligeni.

Piscina térmica com raias de
25 metros e sauna úmida.
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Agende uma visita: (51) 3337-8966. 

Rua Eng. Teixeira Soares, 46

Porto Alegre/RS

Parceira estratégica: 
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Imagem obtida no local. 



Nos últimos anos, notícias de invasões a condo-
mínios geraram preocupação entre os morado-
res. Não é a toa que, hoje, a segurança é um dos 
fatores mais analisados por quem busca adquirir 
um imóvel.

Em empreendimentos de alto padrão, esse é um 
aspecto que começa a ser pensado ainda na 
planta, já que se tornou uma exigência dos com-
pradores. Para entender o cenário, a Sanvicente 
ouviu o especialista em segurança Gustavo Ca-
leffi, proprietário da Squadra Gestão de Riscos. 
Abaixo, confira a entrevista:

A exigência de quem compra um imóvel de alto 
padrão vem de fato aumentando em relação à se-
gurança? 
Não há dúvidas. A estratégia em segurança ado-
tada pelos condomínios é um dos aspectos mais 
avaliados por possíveis compradores. Claro que 
esse fator é considerado em qualquer tipo de em-
preendimento. Porém, quem busca um imóvel de 
alto padrão já possui informações a respeito dis-
so. E também é importante lembrar que são pes-
soas que provavelmente já moram em um condo-
mínio com algum nível de segurança e estão em 
busca de algo ainda melhor.

O que há de mais novo quando se fala em
segurança de condomínios?
Os condomínios estão sendo cada vez melhor 
estruturados fisicamente para poder receber um 
sistema de segurança adequado. E diferente do 
que se pensa comumente, isso não passa pela 
tecnologia. Hoje se tem a expectativa de que a 
tecnologia soluciona problemas de segurança. 
Mas embora tenhamos melhores ferramentas e 
recursos atualmente, a segurança ainda é feita 
por pessoas. E por isso, a cultura e adesão dos 
moradores ao sistema de segurança, além da es-
trutura do prédio, são fundamentais. 

O que exatamente seria essa estrutura?
O melhor posicionamento de guaridas, questões 
de iluminação e a utilização de um maior nú-
mero de portões de acesso ao condomínio, por 
exemplo. Tudo isso é previsto em projetos estra-
tégicos e  técnicos. O primeiro informará como 
o prédio será monitorado, por quantas pessoas, 
com quais métodos. A partir disso, se parte para 
o projeto técnico, onde se determina quais recur-
sos serão válidos naquela estratégia, onde serão 
instalados e todos os demais pontos concretos. 

Tudo isso acontece antes do projeto arquitetôni-
co. Via de regra, aliás, são etapas que iniciam já 
no processo de aquisição da área e só terminam 
no momento de entrega do empreendimento, 
contemplando todas as fases.

Em que nível está o Brasil em termos de
segurança condominial?
Posso garantir que é um dos países mais desen-
volvidos nessa área. O motivo é claro: a neces-
sidade. Temos altos índices de criminalidade e,  
por isso, viemos desenvolvemos projetos muito 
robustos.

SEGURANÇA EM
CONDOMÍNIOS:

Qual o principal aspecto da segurança que não 
pode ser negligenciado por um condomínio?
É essencial que os procedimentos indicados pela 
área de segurança sejam acatados por morado-
res e porteiros. Quem coloca a perder um siste-
ma de segurança hoje ainda são os próprios mo-
radores, que acabam burlando regras em busca 
de facilidade de acesso aos seus visitantes. Essa 
consciência de sistema comunitário é crucial.

Quais as tendências nessa área para os
próximos anos?
Hoje vemos condomínios investindo mais em 
equipamentos de segurança quando, na verdade, 
a solução está na adoção de procedimentos. En-
tão se gasta mais nessa área mas não se perce-
bem os resultados. Isso deve ser uma mudança.

HOJE SE TEM A 
EXPECTATIVA DE QUE A 

TECNOLOGIA SOLUCIONA 
PROBLEMAS DE 

SEGURANÇA. MAS EMBORA 
TENHAMOS MELHORES 

FERRAMENTAS E 
RECURSOS ATUALMENTE, A 
SEGURANÇA AINDA É FEITA 

POR PESSOAS.

“

“

FATOR DETERMINANTE

ENTREVISTA
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TENDÊNCIA

É 
TENDÊNCIA:
O  QUE ESPERAR DE 
EMPREENDIMENTOS DE 
ALTO PADRÃO PARA OS 
PRÓXIMOS TEMPOS
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O mercado imobiliário vive em constante trans-
formação. Novos estilos arquitetônicos, tecno-
logias, novas medidas de segurança e impacto 
ambiental: todos esses são fatores que fazem do 
setor um dos mais abertos à mudança. 

Por isso, fomos em busca de tendências. Nas 
próximas páginas, você confere o que há de mais 
atual no mercado quando se fala em empreendi-
mentos de alto padrão. Quem nos auxiliou nesse 
processo foram nomes de peso: as arquitetas 
Amanda Benetti e Evelise Vontobel, 
da Tellini & Vontobel Arquite-
tura de Interiores, Rosana 
Costa e Raul Pêgas, da 
Link Interiores.

Além da ampla experiên-
cia, foram os arquitetos 
responsáveis pelo con-
temporâneo e arrojado 
projeto do Homero, luxuoso 

empreendimento lançado pela Astir e comercia-
lizado pela Sanvicente (conheça na página 16).

A exigência é
Antes de seguir as tendências, é preciso enten-
der : o que os compradores de alto padrão ava-
liam na hora da compra? O aspecto primordial, 
claro, é a localização, com destaque para áreas 
nobres. O que caracteriza essas regiões é tanto 
a infraestrutura do bairro quanto privacidade, 
segurança e silêncio. “Alto padrão implica em 
detalhe, cuidado, sofisticação. É necessário que 
o imóvel apresente produtos diferenciados e de 
qualidade, bem como uma fachada impactante 
e de bom gosto. O conforto térmico e acústico 
é supervalorizado, bem como os acessos priva-
tivos à morada”, explica Rosana. Outro item cita-
do como de suma importância a é segurança. E 
isso não se resume à segurança quanto a fatores 
externos. “Toda a  infraestrutura do prédio pas-
sa pela validação da segurança. Os pais querem 
ficar tranquilos sabendo que os filhos estão se-
guros nas brinquedotecas, por exemplo”, lembra 
Rosana.

Fachadas
Há tempos que as fachadas deixaram de lado o 
estilo neoclássico para dar lugar a linhas mais 
arrojadas e modernas. O destaque hoje vai para 
grandes esquadrias que permitem a iluminação 
natural, conforto térmico e acústico.

Qualidade em vez de quantidade 
Optar por equipamentos de primeira linha aliados 
a uma decoração elegante são investimentos que 
valorizam os prédios. Na regra do menos é mais, 
Rosana dá destaque para espaços muito bem 
planejados, que priorizem a qualidade dos mate-
riais. “Não se fala mais em 'quantidade de espa-
ços', mas sim em qualidade dos mesmos, com o 
cuidado de ver o que realmente agrega conforto e 
privacidade ao cliente. Uma academia com equi-
pamentos seguros e de ponta é muito valorizado. 
No caso de espaços gourmet, a modernidade e 
funcionalidade dos espaços fala mais alto.”

Iluminação
Projetos luminotécnicos exclusivos, que atentem 
para a sustentabilidade e economia de luz, são 
um dos fatores que agregam valor ao empreen-
dimento. O LED segue sendo um dos favoritos 
nos projetos. Essas lâmpadas possuem funcio-

namento baseado em uma conversão de energia 
elétrica em energia luminosa, por meio de chips. 
Segundo Rosana, o LED acabou se tornando um 
clássico dada a sua versatilidade e a familiarida-
de do público com o material. 

Já Amanda chama atenção para as lâmpadas 
halógenas. “Embora a indústria esteja focada 
na melhoria das lâmpadas LED, 
o efeito ainda deixa muito a 
desejar quando compara-
do a uma halógena.” Nes-
se caso, as lâmpadas 
possuem uma potência 
superior e, portanto, ge-
ram mais calor, que vai 
para o ambiente e resul-
ta em um aumento locali-
zado da temperatura. Além 
disso, oferece uma iluminação 
mais próxima da
natural, com maior fidelidade de cores.

Revestimento
Amplos panos de revestimentos estão em alta, 
trazendo a beleza minimalista. As peças grandes 
proporcionam ao ambiente unidade e harmonia 
e, aliadas à utilização da junta seca, minimizam 
o acúmulo de sujeira nos rejuntes. “No Homero, 
por exemplo, a composição dos sofisticados re-
vestimentos de concreto com a beleza das pe-
dras e madeiras naturais deixaram o ar moderno 
e aconchegante”, conforme Amanda.

Ecologicamente corretos
Segundo a Cushman & Wakefield, nos próximos 
dois anos quase metade dos lançamentos corpo-
rativos no Rio de Janeiro será de prédios ecoló-
gicos. Por aqui ainda não há uma pesquisa, mas 
as apostas são as mesmas. A sustentabilidade é 
uma das principais diretrizes na arquitetura, uma 
palavra de ordem. “A integração com a nature-
za, o 'verde' deixando de ser observado apenas 
no paisagismo e entrando na estrutura predial 
é uma grande tendência. Os apartamentos 'tipo 
garden' são os queridinhos da vez”, afirma Rosa-
na.

E segundo as especialistas, apesar de os pré-
dios corporativos estarem mais engajados, já 
existem em Porto Alegre condomínios aten-
tos aos detalhes e padrões exigidos pela GBC
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Conversamos com Ana Paula Rodrigues Kihs e 
Marcelo Pinto Ojeda para responder a essas per-
guntas. Ela foi a corretora destaque da  Sanvicen-
te em 2014 e 2015; já ele foi premiado em 2016 
e 2017. 

PRATA DA CASA: 
OS CORRETORES DESTAQUE DA SANVICENTE

O que faz a diferença? Quais são os atributos que levam um profissional a ser um 
corretor destaque, a mudar a vida das pessoas?

Como começou sua carreira de corretora? 
Sempre trabalhei com vendas. Mas eu queria 
entrar em um mercado mais atrativo, de maior 
impacto. Comecei a fazer um curso e apontaram 
meu potencial para trabalhar com imóveis de alto 
padrão. Entrei para a área e logo me identifiquei.

O que te motiva? 
São os desafios. Sou apaixonada pela minha pro-
fissão e acredito que isso que me provoca a dar 
sempre o meu melhor todos os dias. É essa mes-
ma paixão que me estimula a conhecer novas 
pessoas e a construir relacionamentos verdadei-
ros e duradouros

Ana Paula Rodrigues Kihs,
há cinco anos na Sanvicente

SANVICENTE
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A que você atribui seu sucesso na área?
À minha garra e dedicação. Não desisto por-
que um cliente me diz que não gostou de um 
imóvel. Vou atrás até encontrar o lugar ideal 
para ele. Além disso, foco em fidelizar os clien-
tes. É um momento muito importante para as 
pessoas, uma grande decisão, e elas precisam 
dessa atenção, desse cuidado.

Hobbies: 
Gosto de viajar, conhecer lugares diferentes, fi-
car com a família e meu gatinho de estimação.

Como é ser do time Sanvicente? 
É um orgulho! Foi onde realmente aprendi a 
trabalhar com imóveis de alto padrão. E so-
mos uma família. Estamos sempre próximos 
da diretoria, de quem temos total apoio, e te-
mos uma relação muito boa. Trabalhar com o 
Alberto, que é um mestre nessa área, é uma 
aprendizagem diária. Sem falar que carre-
gamos conosco um nome que abre portas. 
A Sanvicente tem muito reconhecimento no 
mercado, então isso nos auxilia, dada a credi-
bilidade da marca.

Marcelo Pinto Ojeda,
há sete anos na Sanvicente

Como começou sua carreira de corretor? 
Trabalho desde muito cedo e nunca tive receio 
de batalhar. Por incentivo da minha esposa, 
decidi ingressar no ramo imobiliário. Quando 
entrei em contato com a área achei muito atra-
ente, pela relevância que tem, e fiz uma entre-
vista na Sanvicente. Fiquei empolgado com a 
liberdade que o trabalho oferecia. Gostei prin-

(Green Building Council). Para Rosana, é o ca-
minho certo. “É preciso dar exemplo e mostrar 
a importância de excelência, sustentabilidade e 
qualidade, questões de conforto e redução de im-
pactos.”

O paisagismo também tem papel fundamental 
quando se fala em sustentabilidade, de acordo 
com Amanda. “No mercado gaúcho, estamos ob-
servando uma série de soluções que melhoram a 
qualidade do ar e do espaço, como telhados e pa-
redes verdes e a reutilização da água”, segundo a 
arquiteta Evelise Vontobel.



cipalmente da flexibilidade que a empresa me 
ofereceu.

O que te motiva? 
Eu aprendi a gostar de vendas, porque antes 
temia, era inseguro. Já trabalhei em tudo que 
se possa imaginar e, em um desses empregos, 
quando eu ainda era muito jovem, me disseram: 
“Não importa o que você faça, o importante é 
fazer bem”. Aquilo me marcou e nunca mais es-
queci. Foi assim que segui minha trajetória pro-
fissional. Sempre me esforcei para fazer tudo da 
melhor forma possível. Hoje sou corretor e dou 
meu melhor. Sempre tive ambição, sempre quis 
crescer e fazer algo maior. 

DEPOIIMENTOS

Equipe Sanvicente

Conheci o Alberto através de um ami-
go em comum. Estava em busca de um 
apartamento e fechamos negócio. Sem-

pre tivemos uma relação muito cordial e, mais 
tarde, conheci o Marcelo. Alguns anos depois ven-
di imóveis em Porto Alegre e, mesmo em meio a 
uma crise histórica, fizemos bons negócios. São 
profissionais muito competentes, com conheci-
mento do mercado e sempre estive obviamente 
muito satisfeito com ambos. Se voltar a negociar 
imóveisem Porto Alegre, sem dúvidas seria com a
Sanvicente.

Claudio Berquo

“
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Conheci o Ma-
theus Muniz já faz 
alguns anos, no 

ambiente profissional, e pela nossa intensa afei-
ção pelo mercado imobiliário e estruturação de ne-
gócios logo nos tornamos grandes amigos. Junto 
como o Marcelo Sanvicente formam um time incrí-
vel que consegue ter domínio e profundidade nas 
mais diversas escalas, do varejo ao urbanismo. 
Neste sentido, nos últimos anos se consolidaram 
um dos nossos principais parceiros no mercado, 
na OSPA e no Urbe.me

Lucas Obino

Escolhemos a Sanvicente em razão 
da tradição e seriedade da empre-
sa. Recentemente, adquirimos um 

imóvel no bairro Moinhos de Vento através da
Sanvicente. Além da cordialidade dos profissio-
nais desta empresa, saliento ainda o cuidado 
que têm ao fazer uma acurada análise das pre-
ferências do cliente, para encontrar um imóvel 
de acordo com o perfil do mesmo. Recomendo 
a todos que estão em busca de um serviço imo-
biliário de qualidade.

Silvia Mac Donald Reis

“

A que você atribui seu sucesso na área? 
Foco, metas e planejamento. Quanto aos meus 
clientes, atendo todos com total entrega e nun-
ca abro mão de ser sincero com eles. Se agendo 
uma visita com alguém, deixo todo o meu tem-
po voltado a isso, não faço coisas na correria e 
não presto informações errôneas sobre imóveis 
só para fechar uma venda. Isso me trouxe mui-
ta credibilidade e clientes fiéis. Além disso, bus-
co sempre ter muito conhecimento de mercado 
para ter todas as informações possíveis na hora 
de agenciar ou vender um imóvel. E, claro, orga-
nizo muito bem o meu tempo, sempre que estou 
trabalhando me dedico 100% a isso, com muito 
empenho.

Quais são seus hobbies?
Não importa o que eu faça fora do trabalho, é 
sempre com a família. Nos finais de semana, 
costumo ter alguns encontros entre amigos e 
parentes. Costumo aproveitar ao máximo esses 
momentos, que considero ser muito importantes.

Como é ser do time Sanvicente? 
Tudo que sei hoje sobre minha área eu aprendi na 
Sanvicente. O Alberto e o Marcelo são as pesso-
as em quem eu me inspiro, e busco ter eles como 
espelho: de postura, de profissionalismo, de com-
petência, tudo. Só adaptei à minha personalida-
de. A Sanvicente é a extensão da minha casa, 
e eles são como minha família. Gosto muito da 
proximidade que temos e de como nos sentimos 
à vontade aqui. Sem falar na aprendizagem que 
se tem ao trabalhar com o Alberto e o Marcelo.

O Alberto Sanvicente é sem sombra 
de dúvidas uma referência na área 
imobiliária de alto padrão de Porto 

Alegre. Moro no bairro Moinhos de Vento e gos-
to muito de caminhar na região. É nesse mo-
mento que podemos ver o reconhecimento da 
Sanvicente Imóveis, pois uma grande parte dos 
empreendimentos à venda possuem a placa 
Sanvicente.  Quanto ao Marcelo, é como diz o 
ditado: filho de peixe, peixinho é. O Marcelo tem 
o sangue do pai e, com um jeito muito atencio-
so de atender, está construindo uma trajetória 
de destaque no mercado.

Maurício Estrougo

“

Nossa história é marcada pela presença de grandes 
amigos. São parceiros e clientes que dão sentido ao nosso 
trabalho e que, por isso, fomos ouvir para saber como foi a 
experiência que tiveram com a Sanvicente.

“



Conheço o Marcelo há muitos anos. 
Nesse período, tive a oportunidade de 
testemunhar o seu amadurecimento 
profissional, aliando sempre a sua for-

ma extrovertida de ser com ética e competência. 
Recentemente, tive a oportunidade de trabalhar 
com o Marcelo nas duas pontas – como vendedor 
e como comprador. Em ambas as situações, a aten-
ção com o cliente surpreendeu. Em especial, fiquei 
positivamente impressionado com a sinceridade 
na avaliação dos imóveis que oferece, dando sem-
pre a sua opinião sobre os pontos positivos e ne-
gativos do negócio, o que transmite credibilidade 
e gera confiança. Por isso, recomendo fortemente 
o trabalho desenvolvido pela Sanvicente Imóveis.

Segundo as palavras de Mahatma 
Gandhi, devemos gastar nosso tem-
po ao lado de pessoas inteligentes, 
dirigidas e educadas. As relações de-

vem nos ajudar e não nos prejudicar; devemos 
nos cercar de pessoas que refletem a quem 
queremos ser. Diz ainda que devemos escolher 
amigos que nos orgulhem de termos conheci-
do, pessoas que admiramos, pessoas que nos 
respeitem. A vida é muito curta para perdermos 
tempo com pessoas que roubam nossa felicida-
de.

Tenho feito disto  meu  “Karma” ...

Por que escrevo isto?

Porque o Marcelo Ojeda entrou em minha esfe-
ra de relacionamentos para ficar. Sabe se  fazer 
parceiro e amigo para sempre.  Um profissional 
que consegue satisfazer tanto o comprador 
como o vendedor.  Tem a empatia necessária 
para captar os desejos e, com muito jogo de 
cintura e paciência, intermedia com sabedoria 
as partes envolvidas.

Torço e desejo muito sucesso ainda à família 
Sanvicente. Já são vencedores!

O diferencial do Alberto e do Marcelo 
no ramo imobiliário é que eles são cor-
retores que trabalham com a sincerida-
de e transparência. São profissionais 

que prezam por entender exatamente o produto 
que a pessoa está procurando e que não têm receio 
de apontar os pontos fracos de um imóvel. Ou seja: 
não estão preocupados exclusivamente com a ven-
da, mas sim com a real satisfação do cliente – in-
clusive a longo prazo – para garantir a fidelização.  
 
Neste modelo de atendimento personalizado, fui 
apresentado ao empreendimento Homero, que me 
encantou com facilidade devido a sua excelente 
estrutura de lazer e à modernidade da planta, que 
valoriza muito a área social.

Tomás Escosteguy Petter

O dia 6 de abril do ano passado foi um marco na história 
da Sanvicente, com a comemoração de nossos 40 Anos 
de trajetória no mercado imobiliário. Em um evento no 
qual recebemos amigos, clientes e parceiros, a data mar-
cou a reestruturação da Sanvicente e o lançamento da 
primeira edição de nossa revista. A publicação traçou um 
histórico da imobiliária e de sua ligação intrínseca com a 
trajetória familiar.

Denise Lopes

Diego Galvão

“

“

“
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