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Alfa realiza sonho de morar na praia

Eficiência e ética nos serviços prestadosA Alfa Negócios Imobiliários 
está no mercado há três anos 
no litoral gaúcho, atuando 

fortemente em Capão da Canoa e 
Xangri-lá. A empresa surgiu quando 
o vera-cruzense Douglas Oliveira, em 
virtude do trabalho, foi transferido 
para Capão da Canoa, há oito anos. 
O empresário deixou a cidade natal 
para assumir a gerência de vendas de 
uma loja de móveis, eletrodomésticos 
e eletrônicos na cidade do litoral. Após 
cinco anos, a loja de rede decidiu re-
duzir o número de filiais, fechando a 
unidade de Capão da Canoa.  

Foi então que Douglas teve que 
tomar uma decisão: ir para outra filial 
ou continuar na cidade. Optou em 
empreender, surgindo a oportunidade 

de ingressar no setor imobiliário ao 
lado do sócio e amigo Elton Fermiano, 
surgindo a Alfa Negócios Imobiliários.

A decisão não veio à toa. “Tendo em 
vista estar há alguns anos na cidade e 
acompanhado o quão grande é o mer-
cado imobiliário para investimentos e 
ganhos de seus proprietários através 
de compra e venda ou com aluguéis de 
verão, tive a certeza de que era um mo-
mento de mudança”, recorda Douglas. 

Inicialmente, a mudança foi difícil, 
inclusive por ser um mercado diferen-
te do que Douglas estava acostumado. 
Mas com muita dedicação e determi-
nação no trabalho as coisas deram cer-
to. Consolidada no segmento, a Alfa 
hoje conta com uma equipe composta 
por oito colaboradores.
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DouglAs olIVEIRA

O vera-cruzense de 32 anos é formado em 
Administração. Entre seus hobbies está 
futebol, além de participar todos os anos 
da Gincana Municipal, em Vera Cruz. 
Douglas se descreve como uma pessoa 
persistente e determinada nos seus ob-
jetivos, “com alma empreendedora, que 
passa confiança e credibilidade para as 
pessoas, e com o coração enorme que va-
loriza a família e os amigos”, acrescenta.

A Alfa atua desde 2016 no merca-
do imobiliário das praias de Capão 
da Canoa e Xangri-Lá, viabilizando 
negócios e projetos de vida. É espe-
cializada em intermediação imobi-
liária, unindo compradores, vende-
dores e boas oportunidades. No seu 
diferencial está a atenção redobrada 
aos atendimentos e principalmente à 
segurança dos negócios, identifican-
do o verdadeiro desejo dos clientes 
e transformando-o em realidade.

A Alfa Imóveis tem seu trabalho 
conduzido pela qualidade, eficiên-
cia e ética nos serviços prestados. 

Para tanto, conta com um corpo 
de profissionais especializados 
para prestar assessoria completa 
ao cliente.

Quer conhecer mais sobre a Alfa 
Imóveis? Faça uma visita ou entre 
em contato. O escritório da empresa 
está localizado na Avenida Poti, 
424, sala 02, no centro de Capão 
da Canoa. Já o plantão de vendas 
fica na rua Sepé, 2.923, no bairro 
Navegantes, em Capão. O telefone 
é (51) 3416-6444. O horário de aten-
dimento é das 8 às 12 horas e das 
13h30min às 19 horas.
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