GERAÇÃO IMÓVEIS

experiência e

credibilidade
Dos pais para os filhos, Geração Imóveis, de São José,
completa 35 anos apostando na união familiar
assada a crise do mercado imobiliário dos
últimos cinco anos, 2019 tende a ser um ano
de sucesso. Essa é a aposta da Geração Imóveis, empresa que nasceu em 1983, e que este
ano completa 35 anos, consolidada no mercado regional.
“O mercado de lançamentos no Vale do Paraíba foi
muito bom de 1998 até meados de 2012. Mas, uma mudança na lei de zoneamento de São José, em 2010, associada à crise que se instalou no país nos últimos cinco
anos, atrapalhou bastante o mercado imobiliário”, afirmou Cassiano Dimitry, sócio-proprietário da Geração.
“Porém, em 2017 e 2018, tivemos cases de sucesso:
empreendimentos que foram vendidos 100% no lançamento. Ou seja, 2019 tem tudo para ser a reafirmação dessa virada. Afinal, empresários já sinalizaram maior coragem em investir no setor da construção civil”, continuou.
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HISTÓRIA.
Fruto do espírito de sobrevivência dos seus fundadores, o advogado Benedito Adão e da administradora Nei-

va Rodrigues, que, com cinco filhos para criar, se viram
sempre diante de grandes desafios. Desde sua fundação
até a empresa completar cerca de 20 anos, contava com
10 colaboradores, entre funcionários e corretores, Agora, são 45 no total.
“Nosso diferencial é a credibilidade conquistada
durante todos esses anos e o constante treinamento da
equipe - da recepção aos departamentos administrativo,
jurídico seguimos em contínuo aprimoramento”, disse
Samantha Angie, sócia-proprietária da Geração.
Desde o final da década de 1990, a empresa passou
a ser administrada pela 2ª Geração familiar: Cassiano,
Gustavo e Samantha, filhos do casal. E, se depender dos
netos, serão ainda muitos anos pela frente, uma vez que
a 3ª Geração, aos poucos, tem aprendido o ofício com os
mais experientes, ao mesmo tempo em que têm agregado conhecimentos pertinentes à era tecnológica.
A Geração Imóveis conta com duas unidades: na av.
Alfredo Ignácio Nogueira Penido, n° 305, térreo, Parque
Residencial Aquarius; e na av. Nove de Julho, n° 781, Vila
Adyanna. Informações: www.geracaoimoveis.com.br.l
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