


Este book anual tem como objetivo trazer para conhecimento 
de nossos investidores, fornecedores e clientes da Elglobal 
um pouco mais de seu histórico de atuação, projetos 
executados e em fase de aprovação, perspectivas além dos 
números financeiros da empresa.
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O Grupo Elglobal trabalha a mais de 32 anos nos segmentos de 
Construção e Incorporação de empreendimentos industriais, 
comerciais, residenciais, loteamentos, infraestrutura, shopping 
centers, supermercados, entre outros.

Com seu modelo integrado de negócios com a incorporação, 
construção, loteamentos e vendas, tem se solidifi cado no merca-
do imobiliário tendo atuado, além de Minas Gerais, em estados 
como: Goiás, Rio de Janeiro, São Paulo, Amazonas, Pará se esta-
belecendo em quase todas as regiões do Brasil. 

Oferecemos o que há de melhor nas transações comerciais e 
know-how no mercado imobiliário. Temos custos competitivos, 
procedimentos padronizados e somos certifi cados pelo ISO 
9001:2008, PBQP-H SiAC 2012 nível A.

A empresa conta com uma base sólida de dados e informações 
de alto valor no planejamento de novos empreendimentos, desde 
a concepção, idealização, defi nição do público alvo nos lançamen-
tos e comercialização de produtos. Somos referência importante 
nos setores que atuamos, gerando confi abilidade dos empreend-
edores, parceiros, clientes e investidores que buscam a Elglobal 
para seus novos projetos.

Saiba mais sobre nossas declarações institucionais em nosso site 
(www.elglobal.com.br).

01. Quem somos / Nossa atuação

Tvlândia - Shopping (Manaus-AM)
Metalúrgica Prada (Belém-PA)

Termo Pernambuco
Martins
Ericsson
Claro
Obras de Telecomunicações

Cargill
Mitsubishi
John Deere
Claro
Termoelétrica 3 Lagoas

Claro 
Sendas
Ampliação Minas Shopping
Ampliação Uberlândia Shopping
Praça Uberlândia Shopping
IBIS
Empreendimentos Imobiliários
Casas MCMV
Diversas obras industriais

A Elglobal amplia seus negócios nos segmentos de loteamento e incorporação 
imobiliária nos estados de Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo.

Presença estratégica e geográfi ca



Linha do tempo

1985
• Fundação da 

Eldorado Construtora

2007
• Aquisição de diversas 
áreas para loteamento

• Venda de terreno para 
Sonae Sierra em Uberlândia

• Fortalecimento do 
relacionamento com a 

Caixa Econômica Federal

• Fundação da Elglobal 
Construtora

2003

• Venda de áreas para a MRV
• Início de Obras MCMV “Faixa 1”
• Início da parceria com a GSFA 

(Bretas)

2009

• Ampliação MCMV
• Início da parceria com a 
5R em Shopping Centers

2013

• Início Governança 
Corporativa, Conselho de 
ADM, Comitê de Riscos. 
• Contratação em Belo 

Horizonte/MG Via Expressa 
Medical Talent Nova Lima/MG

2015

• Lançamento 
Nova Floresta

(São Gonçalo/RJ)

2017

2010
• Sociedade com a Rossi 

em incorporação
• Fortalecimento na área 

de loteamentos

2014
• Criação do UMC 

(Uberlândia Medical Center)
• Consolidação no 
Triângulo Mineiro

Expansão para os estados 
de SP, MG e RJ

2016
• Reconhecimento 

Ranking ITC



Conheça a trajetória do Grupo Elglobal

1985: Fundação da Eldorado Minas Construtora e 
Empr. LTDA

Para falarmos da Elglobal precisamos antes falar da Eldorado 
Construtora. A Eldorado surgiu do sonho de um jovem 
estudante de Engenharia Civil e Administração da Universidade 
Federal de Uberlândia (UFU): Paulo Sérgio Ferreira.

Paulo, junto com dois amigos, decidiram comprar um terreno 
com o objetivo de construir quatro casas. Para que esse sonho 
se tornasse realidade, ambos tiveram que fundar a Eldorado 
Construtora. O que eram quatro casas, se tornaram 50 e 
depois um conjunto habitacional de 300 moradias. Assim a 
Eldorado se consolidava cada vez mais no mercado imobiliário 
em Uberlândia.

2003: De forma racional e pacífica, os sócios da Eldorado 
perceberam que haviam divergências conceituais sobre o 
mercado que poderiam comprometer o futuro da empresa. 
Assim, Paulo Sérgio, detentor de 46% das ações divididas 
entre quatro sócios, decidiu fundar a Elglobal e para compor a 
sociedade da empresa, convidou Rogério Funaro, que era seu 
colaborador há 18 anos.

A partir da divisão de capital da Eldorado Construtora 
(empresa com 18 anos de mercado), a Elglobal manteve parte 
da estrutura e quadro técnico experiente como base para 
início de suas atividades.

2007: A Elglobal começou a se introduzir no segmento de 
Loteamentos, assim, fazendo aquisições de diversas áreas. 
Dentre essas áreas adquiridas, uma delas foi vendida para a 
empresa Sonae Sierra, onde foi feita a construção do segundo 
shopping em Uberlândia. No mesmo ano, a construtora 
fortalecia seu relacionamento com a Caixa Econômica Federal.

2009: Podemos mencionar diversas obras industriais 
no portfólio dá Elglobal ao longo dos anos como Bem 
Brasil, Junco, Sadia, Cargill entre outras. A Elglobal também 
vendeu vários terrenos para a MRV, que construiu diversos 
condomínios na cidade. Também foi um ano onde iniciamos 
obras do segmento MCMV Faixa 1 no bairro Shopping Park 
- denominada Residencial Park dos Jacarandás, com 998 
unidades em nossa cidade. Já em Belo Horizonte (BH), tivemos 
o início da parceria com GSFA Bretas para a Construção e 
Incorporação do empreendimento Alta Vista BH.



2010: Neste ano, podemos destacar a sociedade com 
empresa ROSSI na construção do Residencial Vila das Acácias e 
Rossi Mais Cidade Jardim em Uberlandia e o fortalecimento na 
área de loteamentos com o lançamento e sucesso de vendas 
na região sul da cidade com o loteamento aberto Park dos 
Ypês I.

2013: Ampliamos o projeto Minha Casa Minha Vida, com a 
construção de 1340 casas populares nas cidades de Uberaba 
e Ituiutaba, e se deu o início da parceria com a 5R, empresa 
renomada de Shopping Centers, para a construção do Praça 
Uberlândia Shopping - mais tarde Praça Shopping Outlet, na 
região Norte da cidade de Uberlândia.

2014: A construtora investiu na implementação de 
Governança Corporativa dentro da empresa, além de investir 
na área da saúde com a criação do Uberlândia Medical Center 
(UMC). Foi um ano também de expansão dos negócios para 
os estados de São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e o ano 
onde assinamos contrato com a Caixa Econômica Federal para 
construção de 2.469 unidade habitacionais denominada como 
Residencial Pequis em Uberlândia.

2015: Apesar do difícil momento da economia e política 
vivenciada em nosso país, a Elglobal iniciou aprovação à um 
grande loteamento localizado em São Gonçalo, no Rio de 
Janeiro. Também tivemos a contratação em Belo Horizonte 
para o Via Expressa e o Medical Talent Center em Nova Lima, 
ambos em Minas Gerais.

2016: Podemos ver que a Elglobal não para de crescer mesmo 
nos momentos mais difíceis. Portanto, o resultado não poderia 
ser diferente: a Elglobal foi reconhecida novamente pelo Ranking 
ITC, que leva em consideração as construtoras de todo o Brasil. 
Neste ranking, a Elglobal ocupou a posição 58, ficando entre as 
100 maiores construtoras do Brasil. Tivemos o reconhecimento 
também no Ranking Industrial, ocupando a posição 33 da revista 
O Empreiteiro, como uma das maiores construtoras do país.

2017: Para este ano de 2017, queremos muito mais. 
Estamos com novos projetos, novos sonhos e com uma 
esperança renovada de que este ano será melhor e que vamos 
cada vez mais construir o sonho das pessoas.

É a Elglobal construindo cada vez mais o futuro com você.





02. Mensagem da 
Diretoria

Caros clientes, fornecedores e investidores,

É com muito orgulho que apresentamos a vocês este relatório. 

Aqui, reunimos as informações mais importantes sobre o 

grupo Elglobal - essa empresa grandiosa, com alma de interior, 

mas que sonha grande como capital.

Nossa história já completou mais de 32 anos: três jovens 

apaixonados e sonhadores decidiram construir o sonho de 

outras pessoas - e também os seus. Assim, dia após dia, 10 

casas viraram 50, que viraram 300, e só aumenta cada vez 

mais.

De pouco a pouco, tijolo por tijolo, a Elglobal foi conquistando 

vários segmentos - da construção de habitações populares, de 

médio e alto padrão a industrias e Shopping Centers - hoje a 

empresa soma mais de 3 milhões de m2 construídos.

No segmento de baixa renda a empresa já entregou pelo 

Programa Minha Casa Minha vida mais de 10 mil unidades 



habitacionais (entre casas e apartamentos) e mais 3.800 casas 

nos municípios de Uberlândia, Uberaba e Ituiutaba.

No segmento de obras por empreitada já tivemos mais de 

3.000.000 m2 de área construída entre shopping centers, 

industrias, galpões e centros comerciais. O último shopping 

center entregue pela empresa foi o Praça Uberlândia com mais 

de 80 mil m2 de área construída.

No segmento de incorporações de alto e médio padrão 

a empresa atua na construção de imóveis residenciais e 

comerciais, sendo que já executou 8 empreendimentos 

residenciais de alto padrão. No mesmo segmento de 

incorporação a nossa empresa tem hoje cerca de R$ 1 bi em 

projetos para serem lançados nos próximos 3 anos.

Já o segmento de loteamentos é a unidade de negócios em 

que a empresa mais investe hoje em dia. A Elglobal já executou 

18 loteamentos tanto abertos quanto fechados que juntos 

somam mais de 8 mil lotes entregues que geraram juntos 

um VGV de cerca de R$ 700.000.000. Temos hoje em nosso 

portfólio de projetos, loteamentos abertos e fechados com 

contratos de parceria assinados nas cidades de Nova Lima/

MG, São José dos Campos/SP, Ribeirão das Neves/MG, São 

Gonçalo/RJ e Uberlândia/MG que juntos somam mais de R$ 1,5 

bi de VGV a serem lançados.

No âmbito econômico, no ano de 2016 a empresa pagou mais 

de R$ 15.000.000,00 em salários, teve um número de mais de 

380 funcionários diretos e 700 indiretos contribuindo para e 

economia do país e para a produtividade do Brasil.

No âmbito financeiro, o ano de 2016 foi desafiante para a 

empresa, mas mesmo assim conseguimos a chegar em um 

faturamento de R$ 100 milhões, mantendo os números 

financeiros do ano de 2015 após ter faturado em 2014 o valor 

de R$ 116 milhões e em 2013 R$ 67 milhões.

Prezamos pela qualidade de nossos produtos. Faz parte de 

nós, realizar o melhor sonho de nossos clientes. Visamos a 

excelência no atendimento, ao típico jeitinho mineiro: um 

café e uma boa prosa. Temos orgulho em dizer: somos 100% 

uberlandenses, cidade que temos honra e felicidade em ajudar 

a construir em nossas mais de 112 obras entregues só em 

Uberlândia/MG.

Por isso, convidamos você, a conhecer parte do futuro que 

queremos construir e encantar-se com a nossa trajetória de 

sucesso.

Boa leitura e não se esqueça, Elglobal - construindo o futuro 

com você.

Paulo Sérgio Ferreira Acionista, Amanda Pina Ferreira Gerente ADM 
Financeira e Rogério Ferreira Funaro Acionista e Sócio-diretor de Obras.



03. Elglobal em números

 Grupo Eloglobal

2013 2014 2015

Financeiro

Receita Líquida 
(R$ mil)   67.633,72  116.328,89  50.021,77 

Lucro Líquido
(R$ mil)  13.456,46  12.805,44  8.825,53 

Vendas
Vendas Contratadas (mil)   11.561,00  38.486,00  29.262,00 

Vendas Contratadas 
(unidades) 394 475 366

Obras

Unidades Concluídas 
(unidades)  3680 4863 92

Unidades Concluídas 
(R$)  163.432,00  287.966,62  706.418,00 

Obras em andamento 
(R$) - -  418.051,00 

ADM Número de 
empregados  580 600 300



De acordo com a trajetória apresentada da Elglobal, temos 

experiências em todos os segmentos do mercado de 

Construção Civil, mas no atual cenário o foco da empresa está 

no segmento de Loteamentos.

Confira a seguir algumas obras já realizadas pela 
empresa:

04. Projetos concluídos 
e em andamento



        Loteamentos Fechados:

Varanda Sul:

Possui lotes a partir de 360 m2, com clube exclusivo com mais 

de 12 mil m2, piscina de 3 ambientes, 2 espaços gourmet 

independentes, 2 quadras de tênis, 2 quadras de petecas, 

quadra poliesportiva, sauna, sala de massagem, academia, 

playground, sala de TV, brinquedoteca, rede elétrica interna 

subterrânea, praça, jardim e 2 lagos. O empreendimento está 

localizado na Zona Sul de Uberlândia.

        Loteamentos Abertos:

Jardim Sul:

O Loteamento possui mais de 180mil m2 de área total com 

lotes a partir de 360m2, em uma das regiões mais tranquilas e 

desejadas de Uberlândia.

Cercado de muitas facilidades, lojas, shopping center e 

próximo ao setor universitário, o loteamento é uma excelente 

oportunidade de investimento. 

        Loteamentos Abertos:

*Foto real do empreendimento

*Foto real do empreendimento

Jardim Sul
loteamento



        Obras de Infraestruturas: 

Loteamento Vida Nova (ITV):

É um loteamento em Uberlândia, ao lado do Santa Mônica 

no Bairro Novo Mundo, com lotes de 300 m2. Em parceria 

com a ITV, a Elglobal fi cou responsável pela infraestrutura 

do empreendimento: Rede de distribuição de água potável, 

Sistema de esgotamento sanitário, Pavimentação das vias, 

meios-fi os e sarjetas, Rede de escoamento de águas pluviais. 

        Obras de Infraestruturas: 

        Obras Públicas:

Campus UFU Monte Carmelo:

A Universidade Federal de Uberlândia não para de crescer 

e modernizar sua estrutura física. E a Elglobal tem orgulho 

de participar e realizar obra do primeiro campus da UFU em 

Monte Carmelo.

        Obras Públicas:

*Foto real do empreendimento

**Perspectiva do empreendimento



        Incorporações Residenciais:

Solarium Residence:

Localizado em um dos bairros mais nobres da cidade (Bairro 

Fundinho), perto do hipermercado Extra, o Solarium conta com 

33 aptos, sendo 2 e 3 quartos (1 suíte) com áreas privativas de 

95,47 e 96,22m2 e com 3 coberturas. Sucesso de vendas!

        Incorporações Comerciais:

Gávea Business:

O Gávea Business é um centro comercial localizado na Avenida 

Nicomedes Alves dos Santos, uma das principais avenidas da 

cidade de Uberlândia. O empreendimento possui garagem 

subterrânea e estacionamento térreo, lojas e salas comerciais 

+ 2 pavimentos com salas comerciais, 117 salas comerciais e 

12 lojas, com 244 vagas de garagem.

        Incorporações Residenciais:

        Incorporações Comerciais:

*Foto real do empreendimento

*Fotos reais do empreendimento



        Loteamentos Abertos:

Colorado:

Localizado na região sul de Uberlândia, com fácil acesso 

por avenidas largas e cercado de bairros de alto padrão, 

o Loteamento Colorado é um sucesso de vendas. 

Possui 152 lotes, sendo residenciais a partir de 250m2 e 

comerciais a partir de 1000m2. 

Obras com conclusão para 2017:

        Obras de Infraestruturas:

Gávea Shopping:

Localizado entre o Uberlândia Shopping e os prédios da MRV, 

o Gávea Shopping está em uma das áreas mais valorizadas em 

Uberlândia.

Além de sócia do empreendimento, a Elglobal é responsável 

pela parte de execução da infraestrutura completa composto 

por: redes de água potável, esgoto, drenagem, rede de energia 

logica e telefonia subterrânea, área de recreação, projeto 

totalmente arborizado com ciclovia, sinalização e totem.

        Loteamentos Abertos:

        Obras de Infraestruturas:

        Obras de Casas Populares:    
‘        Minha Casa, Minha Vida - MCMV

Pequis

Localizado na zona oeste de Uberlândia, a Elglobal tem satisfação 

em participar da construção do maior conjunto habitacional em 

construção no estado de Minas Gerais, a obra do Residencial Pequis. 

O empreendimento é composto por 2469 casas unifamiliares com 

dois quartos, cozinha, banheiro, sala e área de serviço em terrenos 

de área 200 m2, sendo 43m2 as casas. ’São mais de 18 mil pessoas 

benefi ciadas

O projeto conta também com 2 escolas de Ensino Infantil, 2 projetos 

Pró-Infância, 2 escolas de Ensino Fundamental e 2 unidades Básicas 

de Saúde.

        Obras de Casas Populares:    
‘        Minha Casa, Minha Vida - MCMV

*Foto real do empreendimento

*Foto real do empreendimento*Foto real do empreendimento



Governança corporativa é um meio de se organizar a 

condução da empresa, onde é delegado as cotas de 

sociedade, as regras, o que pode e o que não pode, entre 

outras diretrizes. 

Neste tópico, veremos alguns assuntos como a composição 

societária da Elglobal Construtora e das principais empresas 

do Grupo Elglobal, o conselho de Administração e o 

organograma. 

Visando sempre melhorar e atender o mercado o qual 

atuamos, a Elglobal passou de Construtora para ser também 

Incorporadora e Loteadora. 

Assim, retiramos de nossa logo o nome ‘’Construtora’’, para 

que possa englobar os outros segmentos em que atuamos.

Junto com essa mudança, a Elglobal também adotou o slogan 

‘’Construindo o Futuro’’, que remete ao maior propósito da 

empresa: construir com qualidade, com foco na satisfação, e 

construir o futuro junto com quem mais importa para nós: os 

nossos clientes e prospects. 

05. Governança Corporativa

Composição societária da 
Elglobal

Atualmente a Elglobal é composta por dois sócios: Paulo 

Sérgio, com 95% da sociedade, Rogério Funaro, com 5% 

da sociedade. 



Conselho de Administração 
e Comitê de Risco

O conselho foi instalado a partir de julho de 2016, e além dos 

membros internos, conta com uma pessoa externa. As vagas 

a serem ocupadas pelos representantes se dão da seguinte 

forma: 

- Prioritariamente os 02 representantes das empresas sócias 

atuais, além de três executivos escolhidos na reunião do 

Conselho de Administração (CAD);

- Cada 20% das quotas representa 01 cadeira no conselho de 

administração. Fica reservada o direito de uma cadeira para o 

sócio minoritário.

Para o comitê de risco, temos a participação dos diretores 

Paulo Sérgio, Rogério Funaro e Amanda Pina, além de todos os 

coordenadores (controladoria, fi nanceira, projetos, comercial). 

Eles são os responsáveis por avaliarem e discutirem entradas 

de novos projetos e os riscos que a empresa poderá 

encontrar no caminho de sua jornada.

Vejamos um exemplo do funcionamento deste conselho: 

novos investimentos em projetos com valor superior 

a R$ 500 mil deverão ser formalizados como plano de 

investimento, tendo como requisito básico os objetivos 

do investimento, qual a contribuição que o mesmo terá 

para a empresa, o detalhamento do projeto, o orçamento 

com Custo Total, e os cálculos de VPL, TIR, Paybak e TMA, e 

deverá seguir outras diretrizes propostas pela empresa. 

Assim, a Elglobal avalia o que relevante e o que pode ajudar 

a empresa a crescer cada vez mais e estar em melhoria 

contínua. 



Organograma Geral / Processos Elglobal

Organograma serve para orientar tanto os colaboradores 

quanto os sócios e demais investidores dos cargos existentes 

na empresa. Com isso em mente, desenhamos o organograma 

da Elglobal, para que se possa ter de forma clara e precisa 

como é o funcionamento da empresa.

Diretoria Comercial

Marketing/SAC/
Comercial

Representante 
comercial

Imobiliárias

Corretores

Marketing

SAC

Novos Negócios

Diretoria Financeiro

Financeiro/
Administrativo

Contas a pagar

Controladoria/
Contabilidade

Cobrança

Pós-Venda

TI

Jurídico

Recursos Humanos

Diretoria de Operações

Qualidade, 
Segurança e 
Manutenção

Projetos/
Planejamento e 
custos/Suprimentos

Controle de 
Custos

Diretoria de Obras

Gestores de Obras

Engenheiro de 
Produção

Engenheiro de 
Planejamento

AlmoxarifeAdministrativoMestre de Obras

Apontador

Encarregados

Terceiros

Técnicos em 
edifi cações

Estagiários de 
engenharia

Diretor Presidente

Conselho de 
Administração

Comitê de risco



Cliente é a razão de ser, de viver, de construir o melhor para o 

futuro de qualquer empresa.

E para a Elglobal não é diferente. Estamos sempre em 

constante atualização para melhorar nosso relacionamento.

Para isso, contamos com profissionais capazes e qualificados 

para fazer o melhor atendimento possível. Queremos que 

todos os nossos clientes sintam se em casa, confiantes e 

seguros de que iremos tomar todas as medidas cabíveis para 

resolver os problemas que surgirem para que a sua compra 

seja a mais satisfatória possível.

Aqui, nossos clientes são recebidos com um típico cafezinho 

mineiro, junto com a boa prosa e a melhor negociação 

possível para lhe atender. Todos os nossos empreendimentos 

são sucesso de vendas e localizados nas melhores localizações 

da cidade.

E para melhor atendimento, no ano de 2015 a Elglobal 

aprimorou seu Serviço de Atendimento ao Cliente, com 

06. Relacionamento com Clientes

a instalação do departamento de SAC, com um número 

exclusivo, e-mail, e atendimento somente para clientes.

Também implantamos mais um meio de comunicação de 

vendas para seus clientes, um número exclusivo para utilização 

da ferramenta WhatsApp no Departamento Comercial. 

Assim, os clientes têm mais uma alternativa para entrar em 

contato com a empresa, de forma rápida, fácil e prática. Tudo 

pensando na facilidade da transmissão de comunicação.

E pensando em sempre facilitar e tornar-se de forma mais 

otimizada a experiência de nossos clientes, dentro do site 

da Elglobal foi criado o ‘’Portal do Cliente’’, onde os mesmos 

futuramente poderão acessar e fazer emissão de boleto do 

empreendimento, verificar o andamento de obras, fotos e 

outras informações pertinentes.

E com todas estas ações, é preciso estabelecer meios de 

mensuração dos resultados para saber com assertividade 

quais são os pontos bons e os pontos que temos a melhorar, 



nessa constante chamada relacionamento com clientes.

Assim, a Elglobal criou pesquisas de satisfação segmentadas 

por Incorporações Residenciais, Incorporações Comerciais, 

Loteamentos Residenciais e Loteamentos Comerciais onde os 

dados são tabulados e passados para a diretoria em reunião.

Atualmente, apenas uma pesquisa está sendo enviada: a 

pesquisa de pós-venda. O disparo começou em abril de 2016, 

e ainda está a lentos passos, mas que não deixam de ser 

importante para estarmos cada vez mais assertivos em nosso 

relacionamento com nossos clientes.

Mesmo sem completar um ano de vida, a pesquisa já nos 

mostra resultados animadores: 75% dos clientes classificam 

o atendimento do departamento de vendas da Elglobal entre 

bom e excelente. E, quando afunilamos a pesquisa para nosso 

quadro de corretores, podemos ver que 67% dos clientes 

classificam o atendimento como excelente.

São resultados como esse que nos fazem acreditar cada vez 

mais em crescer e superar qualquer desafio.



Não poderíamos esquecer das pessoas que contribuem para 

nosso sucesso: os corretores imobiliários. São eles que estão 

em contato direto com a Elglobal, que levam nossa marca para 

as pessoas e que vendem, junto conosco, o nosso sonho de 

construir o futuro.

Antigamente, a Elglobal além de trabalhar com corretores de 

imobiliárias parceiras, a empresa também possuía equipe 

própria.

Com a reestruturação da empresa, a Elglobal adotou o método 

de trabalhar somente com corretores de imobiliárias.

Atualmente, a Elglobal tem parceria com imobiliárias de toda a 

cidade, e 6 fazem plantão em nossas unidades.

Quando falamos de parceira, vale ressaltar que, à venda de 

nossos produtos é aberta para todas as imobiliárias, e somente 

imobiliárias parceiras fazem plantão de vendas tanto em sua 

sede quanto nos demais plantões de venda da empresa. 

Estas imobiliárias - chamadas de Parceiros Elglobal - fazem 

parte de um grupo que tem acesso a ricas informações, como 
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conhecimento antecipado sobre as novas campanhas, tabelas 

e condições especiais de preço, além de premiações extras. 

Nossos corretores possuem plantão na sede da empresa 

todos os dias.”

Aprimorando cada vez mais esse relacionamento, pensamos 

em como poderíamos otimizar o tempo de nossos corretores 

e o da equipe comercial. A solução chegada foi a criação do 

Portal do Corretor.

No Portal do Corretor, separamos por empreendimento, 

e cada empreendimento é dividido em Tabela de Preço, 

Disponibilidade, Projetos, Matrículas, Fotos, Campanhas. Essa 

função em nosso site foi pensada exclusivamente em facilitar 

as vendas de nossos corretores.

Também fazemos reuniões periódicas com nossos parceiros, 

para passar alguns números importantes, metas de vendas 

e estamos sempre buscando premiações e incentivos para 

motivar os parceiros a buscar cada vez mais as vendas. 

A cada reunião podemos fortalecer e afirmar que nosso 

relacionamento está cada vez mais sólido.



Se preocupar com o próximo e com o meio ambiente é um 

dever de todos nós como cidadãos. Seja coisas básicas como 

não jogar lixo no chão ou ajudar famílias carentes.

Como empresa, nos sentimos responsáveis pelas pessoas, 

desde nossos colaboradores com a sociedade em si. Em 

nossos projetos de obras, sempre pensamos em amenizar 

nosso impacto no ambiente.

Listamos abaixo algumas das ações que fizemos em prol da 

sociedade com a ajuda de nossos colaboradores que sempre 

vestem a camisa da empresa em todas as ações feitas.

Campanha do Agasalho:
A campanha consistiu em recolher agasalhos para ser 

entregue a uma instituição escolhida, a fim de ajudar aquelas 

pessoas menos favorecidas, para poder ter um inverno mais 

quentinho em nossa cidade. Além das doações de agasalhos, 

tivemos doações de alimentos, roupas de cama e roupas do 

dia a dia.
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com a Sociedade

Dia das Crianças:
A campanha consistiu em fazer uma doação diferente. 

Geralmente nesta época do ano, as pessoas doam brinquedos, 

e como nosso slogan mesmo diz “Construindo o Futuro”, 

fizemos arrecadações de livros para biblioteca de uma 

instituição e no dia da entrega, conversamos com as crianças 

que foram favorecidas a importância da leitura.

Amigos da Cura:
A empresa participou de uma doação para o Hospital do 

Câncer de Uberlândia, o qual foi paga durante todos os meses 

do ano.

Patrocínios para Feijoada da APAE;
A Elglobal já patrocinou a Feijoada da APAE, para ajudar a 

instituição que tem como proposito cuidar de Pessoas com 

Deficiência Intelectual e Múltipla.



Patrocínio time de Futebol da Cidade;
O esporte é uma importante arma social para melhor 

desenvolvimento da nação, visando aproximar os povos e fazer 

com que estes exercitem não somente o corpo, mas também a 

mente, para que possam obter resultados mais expressivos na 

sua vida, seja ela profissional, estudantil ou dedicada ao lazer. A 

Elglobal teve o compromisso de patrocínio com o time de nossa 

cidade.

Caminhada Novembro Azul:
A campanha mais recente realizada pela empresa, onde os 

colaboradores fizeram uma caminhada no Parque do Gávea 

- localizado na Região Sul de Uberlândia – vestindo azul. Foi 

distribuído garrafinhas de água para todos se hidratarem. O 

objetivo é conscientizar os colaboradores da importância da 

prevenção ao câncer de próstata.

Para 2017, queremos fazer muito mais. É nosso dever 
cuidar do futuro de todos ao nosso redor.



Para uma empresa poder crescer no mercado, não basta 

apenas ter instalações modernas, alta tecnologia, estruturas 

organizacionais bem defi nidas e planejamentos estratégicos, se 

a principal ferramenta da empresa não ser reconhecida com 

a devida importância. Esta ferramenta de maior importância 

dentro desse processo são os colaboradores.

Por isto, a junção dos departamentos de Marketing e RH, foi 

de extrema importância para a criação de um departamento 

especifi co para os funcionários, o Endomarketing.

A seguir citamos algumas ações realizadas para capacitação e 

descontração de nossos colaboradores:

• Comemoração dos aniversariantes a cada três meses;

• Tour Coorporativo;

• Visitas nas obras;

• Reunião de integração dos colaboradores;

• Reunião bimestral com a Diretoria;

• Informativos sobre os acontecimentos da empresa;

09. Pessoas
• Envio do Boletim RH;

• Workshops;

• Parcerias com laboratórios para campanhas de saúde;

• Patrocínio para os times esportivos internos;

• Renovação do Mural do Colaborador;

• Encontro de Mulheres;

• Biblioteca Online/Interativa;

• Interação dos colaboradores em datas comemorativas, com 

decoração no ambiente de trabalho e ações voltadas para 

causas sociais;

• Confraternização de fi nal de ano;

Para o ano de 2017, o departamento de Endomarketing 

está cada vez mais empenhado em melhorar e unir nossos 

colaboradores, e fazer deste ano mais um ano incrível, 

para estreitar cada vez mais os laços da empresa com seus 

colaboradores.
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O Grupo Elglobal tem hoje mais de 9 empresas ligadas à sua 

operação, dentre elas algumas SPE’s e SCP’s relacionadas 

a empreendimentos imobiliários. Sobre os resultados 

financeiros, o grupo fechou o ano de 2016 com um 

faturamento de R$ 97 milhões tendo 60% deste faturamento 

ligado a empreendimentos do MCMV Faixa I relacionadas 

a obras em Uberlândia, Ituiutaba e Uberaba, 30% do 

faturamento ligado ao segmento imobiliário de loteamento 

e incorporações e 10% do faturamento atrelado a obras de 

empreitada. Se comparado ao ano de 2015 o faturamento foi 

15% menor.

Como é do conhecimento de todos, o setor de construção 

civil e o segmento imobiliário em si, vem enfrentando a sua 

maior crise, o aumento dos juros, a restrição ao crédito e o 

aumento do desemprego foram algumas consequências da 

desaceleração da economia. O segmento imobiliário em si 

é o primeiro a entrar na crise devido ao fato de boa parte 

da renda dos indivíduos (cerca de 30%) estar atrelada a um 

10. Desempenho Financeiro
financiamento imobiliário. É também o segmento que sai por 

último da crise devido a volta do mercado de consumo ao 

segmento ser mais lenta. Neste momento, portanto, durante 

os anos de 2014, 2015 e 2016 foi necessário que a empresa 

diminuísse suas despesas fixas cortando 60% dos funcionários 

na área administrativa e diminuindo mais 50% de outras 

despesas operacionais. Estas mudanças fizeram com que a 

empresa permanecesse operando tendo a oportunidade de 

finalizar 100% das obras contratadas.

Também como reflexo da crise, o volume de vendas caiu cerca 

de 31,22% em relação ao ano de 2015, ficando em torno de 

R$ 25 milhões.

Apesar disso, a Elglobal está buscando se inovar e voltar a 

ser líder de mercado em sua área de atuação, e a buscar 

desenvolver e reestruturar sua equipe. Para o futuro, temos 

projetos planejados para melhor atender nossos clientes.



O Grupo Elglobal trabalha há mais de 32 anos nos segmentos 

da Construção e Incorporação de empreendimentos. Tendo 

como uma das grandes preocupações da empresa a gestão de 

qualidade e processos. Por isto investimentos constantes são 

realizados nestas áreas. 

Antenados com as questões de sustentabilidade e inovações, 

nossos projetos urbanísticos contam com o uso de cabeamento 

subterrâneo, acessibilidade, luminárias em led promovendo a 

economia de energia, paisagismo diferenciado, pavimentação, 

entre outros diferenciais.

Contamos com um departamento específico e responsável pelo 

gerenciamento de obras para o acompanhamento de todos os 

processos. 

“Assumir a gestão da obra é uma garantia de que a execução 

seguirá o projeto à risca, o que beneficia não apenas o autor, 

mas também seu contratante. Para acrescentar, com o objetivo 

de realizar inovações tecnológicas, a Elglobal leva consigo a 

vocação de transformar lugares e promover o desenvolvimento 

por onde passa, assegurando os melhores espaços para morar, 

trabalhar e se divertir”, afirma Pedro Paulo Ferreira, que realiza o 
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gerenciamento de obras e acompanha os projetos de inovações 

da construtora. 

Para a Elglobal, gerenciar uma obra significa administrar, 

simultaneamente, o cumprimento do cronograma e a previsão 

financeira, gerindo profissionais que têm formações e práticas 

diversas. 

“Após passar por vários desafios a ELGLOBAL caminha com 

passos firmes em direção aos objetivos, criando novos projetos, 

reforçando os sonhos, traçando o futuro, fortalecendo o 

coração de cada um do grupo. Determinada a sempre buscar 

novos horizontes ” afirma Edina Gouveia, coordenadora do 

departamento de projetos e gestora de unidade de negócios de 

loteamentos.

A Elglobal conta com uma base sólida de dados e informações 

de alto valor no planejamento de novos empreendimentos, 

desde a concepção, idealização, definição do público alvo 

nos lançamentos e comercialização de produtos. É referência 

importante nos setores que atua, gerando confiabilidade dos 

empreendedores, parceiros, clientes e investidores que buscam a 

Elglobal para seus novos projetos. 



Dentre os lançamentos previstos para o ano de 2018, a 

construtora está estimando valores em torno de R$ 500 milhões 

de investimento, com obras em Uberlândia – MG e expandido 

sua área de atuação nas cidades de Pedro Leopoldo - MG, São 

Gonçalo - RJ, Ribeirão das Neves – MG, Belo Horizonte - MG e 

Governador Valadares – MG.

Nova Floresta - São Gonçalo (Próximo à 
Niterói)
Empreendimento localizado na zona sul da cidade de São 

Gonçalo, no Rio de Janeiro com divisa na Praia de Maricá, e 

próximo a cidade de Niterói, Rio de Janeiro.

O loteamento tem um conceito único para o desenvolvimento 

de um projeto urbanístico diferenciado de toda a região 

que teve crescimento totalmente desordenado. O projeto 

possibilitará a criação de um bairro planejado que a princípio 

deverão ter característica de primeira moradia.

Com mais de 12 milhões de m2 de área total e VGV de R$ 1,3 

bilhões, Nova Floresta será pioneiro e inovador.

Medical Center - Nova Lima
O Medical Center terá o conceito de hospital “Day Use”, 

sendo um Centro de Diagnóstico e salas comerciais, pensado 

especialmente para médicos e serviços na área da saúde. O 

empreendimento será de alto padrão, e contará com todos 

os serviços de conveniência, localizado no grande Centro 

Comercial de Nova Lima, em Minas Gerais. Será um prédio 

com 5 andares, logística bem estruturada, e contará com 800 

vagas de garagem. A área comercial contará com 21 andares 

de salas comerciais e lojas no térreo, com uma infraestrutura 

diferenciada. Possui área total construída de 50.176 m2.

Alto Karaíba - Uberlândia
O loteamento Alto Karaíba é projetado para construções 

multifamiliares, sendo composto por 19 lotes, com cerca 

de 2.306 m2 cada. Sua posição é estratégica: apenas 2.500 

metros do Shopping, 1.500 metros do Hospital UMC, 2.000 

metros do Parque do Gávea e a 900 metros da Avenida dos 

Vinhedos, tendo assim, acesso rápido as principais vias da 

cidade. Sua localização na Região Sul de Uberlândia conta com 

uma gleba total de 60.000,00 m2.

Loteamento e Aeródromo Nova Lima - 
Vetor Sul
O loteamento de Nova Lima - Vetor Sul será composto por 

lotes unifamiliares residenciais, com área mínima de 1000 m2. 

Em uma área de reserva ecológica, o empreendimento contará 
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com aproximadamente 61,33% de área de preservação de 

córregos, nascentes, matas e corredores ecológicos. A área 

do loteamento não ultrapassará 28,43% da área total, e 

estarão inseridas no contexto do relevo do terreno, sugerindo 

um novo conceito urbano de maior eficiência, viabilidade e 

sustentabilidade. Também existe a proposta de se realizar um 

aeródromo que terá capacidade de operar por instrumentos 

(NDB, ILS, etc.). Sua pista de pouso contará com dimensões 

de 1960m x 30m, para aeronaves de médio porte, do tipo 

EMBRAER ERJ 135. Porém, o aeródromo ainda está em fase de 

pesquisa de mercado para aceitação do produto. A área total 

do projeto é de 7.518.927 m2.

Ecopark - Uberlândia
O empreendimento Ecopark será um loteamento 

convencional, aberto, com área Loteável de 244.211,75 m2. 

Localizado na Região Sul de Uberlândia, região de grande 

crescimento e de ocupação urbana e de investimentos 

imobiliários, próximo ao bairro Shopping Park, o projeto prevê 

139.647,49m2 de área de lotes, 13.003,68m2 de área de 

recreação que será utilizado como área de parque, prevendo 

pista de caminhadas e paisagismo contemplativos. Está sendo 

dimensionado lotes residenciais com áreas mínimas de 250 

m2, grandes lotes que serão destinados a construção de 

edificação multifamiliares e lotes comerciais que atenderam a 

demanda de usos locais de comércios e serviços.

Residencial Mississipi
O condomínio terá apartamentos de aproximadamente 

45m², 2 torres de 9 pavimentos cada, com 144 apartamentos 

no total, elevador, área de recreação, 1 vaga de garagem 

por apartamento e portaria. Localizado no bairro Jardim 

Europa, próximo à diversos estabelecimentos como lojas, 

supermercados, postos de gasolina, escolas e restaurantes, 

o residencial oferece conforto, privacidade e segurança para 

você e sua família.

Residencial Nicomedes
Empreendimento localizado no bairro Shopping Park, setor 

Sul, com fácil acesso em menos de 20 minutos até o centro 

da cidade. Contemplará 3 torres de 9 pavimentos cada, 

apartamentos de 45m² aproximadamente, totalizando 216 

apartamentos. Área de recreação, 1 vaga de garagem por 

apartamento e portaria. Com o plano Minha Casa Minha Vida, 

será possível conquistar um imóvel numa das áreas mais 

nobres da cidade, de forma acessível.




