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A paisagem romântica e aconche-
gante da Serra Gaúcha, que abriga
cidades como Canela e Gramado, é
um dos principais panos de fundo da
arquiteturaprojetadapelaarquitetaZaira
Hoffmann Schlieper, que em seus 28
anos de experiência já realizoumais de
400projetos, sendoque80%são resi-
denciais. “Desse total, mais de 80%
foram construídos”, comemora Zaira.

Início de carreira
Formada em 1979 em Arquitetura

e Urbanismo pela Unisinos, em São
Leopoldo,RS,Zaira retornouàsuacida-
de natal, Canela, e começou a traba-
lharnoescritórioSchlieperConstruções,
cujos proprietários são o engenheiro
civil Libório Schlieper e o arquiteto

Günther Schlieper. “Fiquei lá até 1995,
quando decidi ter o meu escritório”,
relembraZaira,que tambémjá fezvários
projetos de reformas.

AlémdaSerraGaúcha, já construiu
emcidadescomoBrasília,DF,Blumenau,
SC,Natal, RN, Zarate, Argentina, Porto
Alegre, RS, entre outras do interior e do
litoral gaúcho.

A cada projeto reconhece a impor-
tância e a responsabilidade de concre-
tizarosonhodocliente,oferecendosolu-
çõese ideiasqueatendamàsuaneces-
sidade. “Oprofissional temde ter a sen-
sibilidadepara traduzir odesejodo futu-
ro morador. Para isso, não deve abrir
mãode requisitos técnicoseestéticos.”
Alémdisso,ofereceosserviçosdeacom-
panhamento e gerenciamento da obra.

O preferido
Segundo Zaira, é muito difícil ele-

ger a principal obra. “Em cada proje-
to, tento me superar dentro da minha
própriaexpectativa.Talvezaminhacasa
de lazer junto à BarragemdoSalto, em
São Francisco de Paula, RS, seja a
minha grande obra, porque foi onde
comecei a utilizar bastante os mate-
riais de demolição. Também o projeto
de uma casa de lazer modelo. Foi um
sucesso”, ressalta.

Para um bom projeto
Sintonia. Essa é a palavra-chave

que Zaira afirma ser fundamental para
a relação entre o arquiteto e o cliente,
independentemente do projeto ser
comercial ou residencial.

Zaira Hoffmann Schlieper
A ARQUITETA, DE CANELA, RS, NOS CONTA COMO FORAM
SEUS 28 ANOS DE EXPERIÊNCIA NA ÁREA DE ARQUITETURA
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Nome
Zaira Hoffmann
Schlieper
Projetos
elaborados
mais de 400,
sendo que 80%
foram executados.
Formação
Unisinos,
em São Leopoldo,
RS, em 1979
Local de atuação
principalmente em Canela, RS,
e demais cidades da Serra Gaúcha
Também fez projetos em Brasília, DF,
Blumenau, SC, Natal, RN, Zarate,
Argentina, Porto Alegre, RS, entre outras
cidades do interior e do litoral gaúcho.

Asintoniade ideiaseconceitosaju-
dam a colocar na prancheta o que se
pretende. “Antes de passar as propos-
tas para o papel, é fundamental con-
versar bastante, ouvir e valorizar os
sonhos e solicitações do cliente, pois
o elemento principal é ele”, diz. Por
isso, toda informação é importante,
desde a forma de se viver, lazer e hob-
bies, entre outros.

Acertar já
no anteprojeto

Zaira ressalta que o sucesso de
projeto desdeo seu início está na com-
binação de inspiração e transpiração,
ou seja, criatividade e muito trabalho.

Estilo arquitetônico
“Oprofissional nãodevedeixar que

seu gosto pessoal interfira. Claro que
temos nossas preferências e inspira-
ções, mas isso também depende do
entornoondeaobraestá inserida.Meu
estilo arquitetônico não é rígido, é um

FICHA TÉCNICA

“ALÉM DE POR EM PRÁTICA
O CONHECIMENTO TÉCNICO,
ASSOCIO MINHAS CONVICÇÕES
SOBRE O PROJETO IDEALIZADO
ÀS PREFERÊNCIAS E AOS
DESEJOS DO CLIENTE”

conjunto de elementos. Busco, em
geral, valorizar telhados trabalhados,
materiaisda região, soluçõesparauma
melhoreficiênciaenergéticacomoapro-
veitamentoda luznatural.Tambémado-
ro novidades em materiais e tecnolo-
gia para a construção”, frisa Zaira.

Propaganda
Comoestánomercadohá28anos,

Zaira estabeleceu uma trajetória sólida
e consolidada. “Os clientes, que pre-
tendem construir e chegam ao meu
escritório, buscam essa segurança e o
respeito conquistado. Acredito que a
repercussão do meu trabalho na mídia
localenacionalsinalizaoreconhecimen-

to do cliente. Mas a minha maior divul-
gação é adepessoas comquem já tra-
balhei. Se existe um capital, um patri-
môniodoqualnenhumprofissionalpode
abrirmãoéasuacredibilidade.Emtodo
projeto, em toda conversa com clien-
tes,cada traçoepalavra refletemminha
personalidade. Essa relação construí-
da com base na franqueza e na expe-
riência gera negócios sempre melho-
res”, finaliza Zaira.
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