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Você pediu
confira todos os lançamentos, alguns

já prontos para morar ou trabalhar.

Bonitos poR dentRo e poR FoRA
imagens de nossos apartamentos decorados 

combinam conforto e design.

A gente FAz poR todA A cidAde
Ações promocionais marcam cada

novidade da construtora.



Balanço Elglobal

A Elglobal está fazendo de 2012 um ano de muitas 
novidades, começando pela nova sede, agora na 
Zona Sul.
Mais do que isso, a construtora apresentou seu repo-
sicionamento de marca através da campanha “Você 
pede, a gente faz”, estreitando ainda mais os laços 
com o consumidor final.
Essa nova mensagem foi transmitida por diversos ca-
nais de comunicação, assim como vem sendo feito 
cada lançamento da empresa, uma combinação de 
comunicação eficaz, sustentada por ações promocio-
nais marcantes por toda a cidade. Tudo isso rendeu 
reconhecimentos até mesmo na área de marketing: 
na última edição do Prêmio Tubal Siqueira a Elglobal 
levou a melhor na categoria de internet.
E como toda boa construtora, apresentou excelentes 
oportunidades de investimentos em Uberlândia e Belo 
Horizonte, algumas já prontas para morar ou traba-
lhar. Por essas e outras está relacionada entre as 100 
maiores do país, segundo o ranking da Engenharia 
Brasileira, divulgado pela revista OE (O Empreiteiro).  
O veículo também a apontou como a décima oitava 
classificada na região sudeste (exceto SP).
O melhor de toda essa história é que o ano ainda não 
acabou e muita coisa vem por aí. Prepare-se porque 
tudo o que você pede, a Elglobal faz.
Confira alguns dos empreendimentos: 

Palavra de quem confia

A gerente da Audi Center Uberlândia, 
Rosângela Marques, faz parte do grupo 
que aprecia e compra com gosto qualquer 
imóvel assinado pela Elglobal Construtora. 
“Confio na empresa pela história que 
construiu em Uberlândia. Uma empresa 
séria e com total credibilidade no mercado, 
preocupando sempre com o consumidor e 
atingindo a satisfação de 100% nos imóveis 
que adquirimos. Quem pesquisa e conhece 
o mercado sabe que a Elglobal oferece o 
respaldo e respeito que o cliente merece”.

Rosângela
Gerente Comercial

ELGLOBAL
JANEIRO A DEZEMBRO

BALANÇO
Apresentação
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Solarium Residence

Conforto e sofisticação são encontrados no Solarium Residence. Com área 
privativa a partir de 95,47 m², os apartamentos são de três quartos, sendo uma 
suíte, além de duas vagas na garagem. O Solarium fica localizado na rua Coronel 
Constantino, 965 – Altamira.

Residencial Planalto I e II

Outra obra já entregue da Elglobal é o Residencial Planalto II. Ele está localizado no 
bairro Planalto, mais precisamente na avenida Dimas Machado, nº1105, esquina com a 
rua do Feirante. Foram construídos 112 apartamentos 44,82 m² de área privativa, com 
dois quartos, além de dois espaços para recreação - um coberto e outro descoberto - e 
vaga de garagem. 

Residencial Umuarama II 

O Residencial Umuarama II fica localizado em uma das principais avenidas 
do Alto Umuarama, a Av. Laerte Caetano Silva, nº1515. Foram construídos 48 
apartamentos com 44,82 m² de área privativa, com dois quartos, além de dois 
espaços para recreação - um coberto e outro descoberto - e vaga de garagem.

Village Altamira Shopping

Mais um empreendimento comercial 
localizado na Av. Nicomedes Alves dos 
Santos, nº 1127, bairro Altamira, zona 
Sul da cidade. Com fácil acesso, o Village 
Altamira segue a tendência dos comuns 
shoppings de rua dos Estados Unidos. Além 
da praticidade, ele possui uma estrutura 
sofisticada e ao mesmo tempo oferece 
conforto a todos os clientes. 

Setembro » 2012Obras realizadas
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Rossi Ideal Vila das Acácias

Situado na Av. Segismundo Pereira, no bairro Novo Mundo Uberlândia, o Rossi Ideal Vila das Acácias foi construído 

pela Elglobal e entregue em condomínio fechado com 240 apartamentos a partir de 43m2, dois e três dormitórios, uma 

vaga de estacionamento, playground, quadra, salão de festas com churrasqueira e fitness externo.

OBRAS 
REALIZADAS

Apresentação

Residencial San Marco

Em condomínio fechado, o San Marco 

foi entregue com bela arquitetura, parque, 

churrasqueiras e área de lazer. Localizado 

na região Sul, a que mais se valoriza em 

Uberlândia, está próximo ao Hospital Municipal, 

faculdades, supermercados e ao Uberlândia 

Shopping. Destinado a famílias com renda de 

até 10 salários mínimos o San Marco foi sucesso 

de vendas e realizou o sonho de várias famílias 

uberlandenses.
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Residencial Antônio Martins Chaves

Próximo à Av. Rondon Pacheco, Praia 

Clube, centros de saúde, hipermercados e toda 

estrutura urbana, o Antônio Martins Chaves foi 

entregue com a qualidade Elglobal e conta com 

área de lazer, apartamentos com três quartos 

sendo uma suíte, salão de festas, elevador e 

duas vagas de estacionamento. A localização 

e o entorno fazem deste empreendimento um 

lugar ideal para morar.

UFU Bloco 5SM

A Universidade Federal de Uberlândia não para de crescer e modernizar sua estrutura física. A Elglobal Construtora realiza importantes obras nos campi Umuarama e Campus 

Santa Mônica em Uberlândia e ainda iniciando o Campus Monte Carmelo. Fazem parte do nosso portfólio a construção do Bloco 5RSM e a ampliação da Reitoria Bloco 3PSM no 

Campus Santa Mônica, construção da Moradia Estudantil no bairro Tibery, construção do Bloco 8CJU no Campus Umuarama e o Bloco 1AMC no Campus Monte Carmelo. 5



Com uma arquitetura moderna, o Gávea 

Office é mais um empreendimento comercial 

construído pela Elglobal. Também localizado 

na Av. dos Vinhedos, conta com um estacio-

namento para clientes. Hoje, o Gávea Office 

já comporta a sede da empresa Sodrugestvo 

e da própria Elglobal.

Endereço: Av. dos Vinhedos, 200 -       

Morada da Colina.

Setembro » 2012Obras realizadas

GáVEA OffICE
Lugar de fazer negócios.

Obras realizadas
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100%

OBRA

CONCLUíDA
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Com conceitos corporate, o World 

Business Center é mais uma opção de amplas 

salas comerciais, na zona Sul, ao lado do 

Village Altamira. Várias empresas acreditam 

e acompanham o crescimento da região 

Sul, uma das que mais se desenvolve para 

a atividade comercial na cidade. A área total   

desse empreendimento é de 10.388,85 m2 

com área construída de 10.222 m2.

WORLD
BUSINESS
CENTER

Obras Realizadas

Setembro » 2012

Espaço de sobra para sua empresa.

Obras realizadas

Endereço: Av. Nicomedes Alves dos Santos, nº 1205 

bairro Altamira.

Número de salas: 28

Número de vagas:
 Subsolo (para salas):168 carros e 28 
motos (sendo 1 para PNE)
 Térreo (para visitantes): 17 carros e 9 
motos (sendo 1 para PNE)
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100%

OBRA

CONCLUíDA
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Um lugar reservado para você.

Obras realizadas
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REALIZADAS

Apresentação

Ibis Hotel Montes Claros

Com 119 quartos e 4.139 m2 o Hotel Ibis Montes 

Claros foi construído perto das principais áreas 

de convergência da cidade. Centro comercial, 

aeroporto, centro industrial e instalações do poder 

judiciário são exemplos de proximidade. Hotel Ibis 

Montes Claros, mais uma obra com a qualidade 

Elglobal Construtora.

Ibis Hotel Contagem

Em 4.515 m2 as instalações do Hotel Ibis 

Contagem oferece 136 quartos e foi construído 

em frente ao Ceasa-MG, a 15 km do centro 

de Belo Horizonte, 15 minutos do aeroporto 

Pampulha e a 12 minutos da Expominas, um dos 

mais importantes centros de eventos do país. A 

Elglobal está presente em mais essa obra, fruto de 

uma parceria que promete chegar à construção de 

cem unidades Ibis no Brasil.
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Altavista BH

Alta Vista Residence Belo 

Horizonte. Com luxo e praticidade 

este empreendimento oferece 34 

apartamentos com área útil de 192,85m2 

e quatro vagas de garagem além de 

duas coberturas duplex com 385,50m2 

também com quatro vagas de garagem. 

No bairro Nova Granada, situado na Av. 

Silva Lobo, nº 1400, esquina com Rua 

Coruripe, o Alta Vista BH tem arquitetura 

moderna, piscina, salão de festas, 

espaço gourmet, academia, sauna, sala 

de jogos, salão de festas, elevadores, 

hall de entrada, recepção e muito mais. 

Em fase de acabamento, com 80% das 

obras concluídas, essa é mais uma obra 

com a qualidade Elglobal Construtora 

entregue em Belo Horizonte.

OBRAS EM 
ANDAMENTO

Apresentação

ALTAVISTABH.COM.BR
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Shopping 5R

O Praça Uberlândia Shopping começa 

a surgir através de uma obra espetacular. 

Serão aproximadamente 80.000 m2 de 

construção, totalizando 206 lojas num mix 

que contará com quatro lojas âncoras, 

cinco lojas semiâncoras, hipermercado, 

restaurantes, complexo de lazer, cinemas, 

serviço e academia, oferecendo ainda 1800 

vagas de estacionamento. farão parte ainda 

desse imenso complexo um hotel, uma 

universidade e um home center. Uma obra 

com essas dimensões é um agradável desafio 

que a Elglobal se orgulha em participar.

OBRAS EM 
ANDAMENTO

Apresentação
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Eurobike Uberlândia

A Eurobike Uberlândia faz parte da maior 

rede de concessionárias de veículos premium 

no Brasil e é líder local em emplacamentos 

nessa categoria. A Elglobal Construtora faz 

parte desse grande sucesso e está construindo 

a nova sede Eurobike com 1.764m2 na região 

Sul da cidade.

Obra de terraplenagem e infraestrutura
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Um lugar reservado para você.

Localizado em um dos pontos mais 

nobres e em constante crescimento de 

Uberlândia, a região Sul, o Portal do 

Altamira está numa avenida de fácil acesso 

a clubes, faculdades e ao novo shopping. 

Os apartamentos têm uma área privativa de 

94,84 m2 e 96 m2, com três quartos sendo 

uma suíte. São duas vagas de garagem e 

três para a cobertura.

Endereço: Av. francisco Galassi, 1.016.

PORTAL DO 
ALTAMIRA 

Suíte

VarandaSalão de festa

Espaço gourmet e playground

75%

OBRA

CONCLUíDA
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PORTALDOALTAMIRA.COM.BR

Obras em Andamento
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O Vista Sul é um residencial feito para 

a família. Próximo à Av. Rondon Pacheco, 

permite que os moradores tenham uma 

rotina mais tranquila, pois, escolas, escolas 

de inglês, clubes, hipermercados, entre 

outras facilidades, são encontrados nessa 

região. Os apartamentos possuem área 

privativa de 87,11 m2, com três quartos 

sendo uma suíte. São duas vagas de 

garagem. 

Endereço: Rua Botafogo, 50 - Maracanã.

VISTA SUL
Obras em Andamento

50%

OBRA

CONCLUíDA

VISTASUL.COM.BR

Setembro » 2012

Perto de tudo que sua família precisa.

Obras em andamento

Suíte

Salão de festa

Playground Sala
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A Elglobal Construtora também 

é reconhecida no mercado pelos 

empreendimentos comerciais de alto padrão 

que constrói. O Gávea Business é um 

desses empreendimentos, uma exclusividade 

na zona Sul da cidade, região do novo 

shopping de Uberlândia. Seu terreno é de 

7.754,84 m2, instalado na Av. Nicomedes 

Alves dos Santos. O Gávea será composto 

por um pavimento térreo com lojas e salas, 

dois pavimentos com salas e um subsolo de 

garagem com 244 vagas e térreo com 63 

vagas, total de 307 vagas.

GáVEA 
BUSINESS

Obras em Andamento

Diferente de tudo que você já viu.

GAVEABUSINESS.COM.BR

Setembro » 2012Obras em andamento

área total da obra: 15.705,33 m2

área construída: 14.949,33 m2

Endereço: Av. Nicomedes Alves dos Santos, nº 3600 

bairro Morada da Colina.
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45%

OBRA

CONCLUíDA
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Conforto na melhor localização do Martins.

Localizado no bairro Martins, região central 

da cidade de Uberlândia, o Altina fonseca tem 

apartamentos com três quartos (sendo uma 

suíte), com área privativa de 100,31 m2, além 

de duas vagas na garagem. 

Endereço: Rua Alexandre Marquez, 289 - Martins

ALTINA 
fONSECA

Obras em Andamento

78%

OBRA

CONCLUíDA

ALTINAfONSECA.COM.BR
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Salão de festa Espaço gourmet

Sala

Varanda

Suíte
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A obra do Torres já foi iniciada. É uma ótima 

opção para quem trabalha e estuda na região. 

Localizado dentro do campus Umuarama da 

UfU, ao lado da TV Paranaíba, os apartamentos 

são compactos, com dois quartos, sendo uma 

suíte e área privativa com 65,89m2 e duas vagas 

na garagem. 

Endereço: Av. Mato Grosso, 3.395 - 

Jardim Umuarama.

TORRES
UMUARAMA

Obras em Andamento

Prepare a mudança.

13%

OBRA

CONCLUíDA

TORRESUMUARAMA.COM.BR
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Sala

Quarto

Espaço gourmetSalão de festa

Suíte
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Só o NEO é assim.

Uma excelente opção para quem deseja 

ter uma sala moderna e bem equipada. 

São salas a partir de 35,94 m², com vaga 

na garagem. A Torre tem 17 andares e fica 

na rua Rio de Janeiro esquina com a Av. 

floriano Peixoto, próximo ao novo fórum, 

Justiça do Trabalho e Ministério Público.

Endereço: Rua Rio de Janeiro, 353 - Bairro Brasil

NEO OffICE
Breves Lançamentos

43%

OBRA

CONCLUíDA

NEOOffICE.COM.BR

Setembro » 2012Obras em andamento

SalaSala

Hall de entrada
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Ações

A Elglobal vem desenvolvendo, ao longo do 
ano, diversas ações para os lançamentos dos seus 
empreendimentos. Confira algumas campanhas que 
foram sucesso absoluto:

DIVULGAÇãO
Ações

Você pede, a gente faz

A fim de gerar cadastros dos moradores de 

Uberlândia no mailing da construtora, foi criada a 

campanha institucional “Você pede, a gente faz”. No 

site, o interessado respondia a uma pesquisa que 

identificava o tipo de imóvel que desejava. Respondida 

a pesquisa/cadastro, o usuário podia participar do 

concurso cultural e concorrer a iPads. Os imóveis mais 

desejados pelo público serão os próximos lançamentos 

da Elglobal.

Setembro » 2012
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Ações

Prepare a mudança

Para estimular o público-alvo a trocar sua atual 

moradia pelo edifício Torres Umuarama, foi criada 

a campanha “Prepare a Mudança”. Em sua primeira 

fase (teaser), foram feitos outdoors em papelão, 

More nas alturas: Para divulgar o Alta Vista Residence, empreendimento situado no ponto mais alto da cidade, a comunicação vendeu ao público o privilégio e a sensação 
de morar nas alturas.

em conjunto à ação que distribuía mini-caixas de 

mudança. Nas peças, informávamos o mote e o 

endereço do hotsite da campanha, onde os usuários 

conheceriam os detalhes do empreendimento.

Setembro » 2012
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Neo Office é Nada Igual

Para comunicar ao mercado uma das grandes 

novidades da construtora neste ano, o Neo Office, foi 

criada a campanha “Nada Igual”. O símbolo foi o lápis, 

elemento indispensável no cotidiano corporativo.

Com presença on e offline, contou com ações por 

toda a cidade. foram produzidas peças impressas e 

para a internet, brindes, hotsite especial, outdoors, 

filmes para TV e spot de rádio. Um dos destaques foi 

um outdoor duplo, na avenida Rondon Pacheco, local 

com fluxo superior a 60 mil veículos diariamente.
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Elglobal online

A presença da Elglobal na web também vem 

se solidificando ao longo dos anos. Todos os novos 

empreendimentos têm seu hotsite próprio, com as 

informações necessárias para a decisão de compra 

para o consumidor e o investidor.

Nas redes sociais, aumentamos as ações de 

interação e engajamento com o público. Por meio 

da fanpage no Facebook, a Elglobal posta conteúdo 

relevante diariamente, tornando-se fonte de 

informação e entretenimento, além de realizar, 

eventualmente, promoções e sorteios especiais. 

Outras redes sociais utilizadas são o YouTube e Flickr.

A presença também se dá em diferentes veículos 

digitais da mídia regional, através de campanhas 

com soluções criativas e bem-humoradas.

Banner de intervenção total - Gávea Business Banner de intervenção total - Campanha institucional
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Este impresso se destina a apresentação das obras Elglobal Construtora entregues recentemente assim como as que estão em construção. Este impresso não se destina a ofer ta de vendas. As ilustrações 
das perspectivas internas e externas são meramente ilustrativas. Os móveis, ornamentos, objetos de decoração, revestimentos de pisos, paredes e forros são meramente sugestões decorativas e não 
integram o objeto do contrato. O detalhamento dos serviços equipamentos e acabamentos que farão par te destes empreendimentos constam nos memoriais descritivos, na convenção dos condomínios e nos 
compromissos de compra e venda. A vegetação que compõe o paisagismo retratado nestas imagens são meramente ilustrativas e apresentam por te adulto de referência. Na entrega do empreendimento, essa 
vegetação poderá apresentar diferenças de tamanho e por te, mas estará de acordo com os projetos paisagísticos dos empreendimentos.30
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