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A ELGLOBAL TEM BOAS 
PERSPECTIVAS PARA 2018 

CONSTRUTORA DE UBERLÂNDIA TEM BOAS EXPECTATIVAS PARA 
MERCADO E INVESTE EM INOVAÇÃO E GERENCIAMENTO DAS OBRAS

O Grupo Elglobal trabalha há mais de 32 anos 
nos segmentos da construção e incorporação 
de empreendimentos, tendo como uma de suas 
principais preocupações a gestão de qualidade e 
processos. Por isso, 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 gerenciamento de obras e acompanha 
os projetos de inovações da construtora. 

Equipe Elglobal: Lucas Fonseca, Daniel Macedo, Edina Gouveia, Rogerio Funaro e Pedro Ferreira.

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. Sempre determinada a 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 em 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 expandindo 
sua área de atuação nas cidades de Pedro Leopoldo-MG, 
São Gonçalo-RJ, Ribeirão das Neves-MG, Belo Horizonte-
MG e Governador Valadares-MG.


