


Mais que uma empresa

We are ekko We go where the business is

Criação, assessoramento, 

aprovação de 

empreendimentos em 

órgãos legais ou execução 

de projetos executivos.

Atende todas as 

demandas das empresas 

do grupo como: Branding, 

Campanhas Publicitárias, 

Digital e Comunicação.

Equipe de arquitetos 

especialistas em decorar 

ambientes e personalizar 

seu projeto logo após a 

compra.

Um time exclusivo de 

corretores dedicados em 

oferecer aos nossos 

clientes a melhor 

experiência de compra.

Nada melhor que uma 

“vida em casa”. Linha 

exclusiva de residenciais, 

formada por condomínios 

horizontais, com muito 
estilo e conforto.

Um time de corretores 

exclusivos, dedicados em 

oferecer a melhor 

experiência de compra 

aos clientes que adquirem 
nossos empreendimentos 

em Alphaville e Granja 

Viana.

Portfólio de 

empreendimentos 

compactos, inteligentes e 

flexíveis para atender uma 

geração que busca um 
estilo de vida com 

praticidade e conforto.

Um time de corretores 

parceiros, dedicados em 

oferecer nossos produtos 

com a melhor experiência 

de compra aos clientes de 
Osasco, Granja Viana, 

Alphaville e São Paulo. 



Nossa história

2021…2020

3

+ 15 
lançament
os até 2021

SMART FLOW



POR DENTRO 
DA EKKO Grupo sólido com amplo crescimento no setor

 Companhia de origem familiar;
 Crescimento constante e exponencial ao longo dos anos, gerando rentabilidade consistente para nossos 

sócios e investidores;
 Modelo de negócio sólido, com governança corporativa, conselho consultivo e diretoria altamente 

capacitada;
 Foco no público A e B das regiões de atuação, onde mantemos um ótimo nível de relacionamento e 

satisfação dos nossos consumidores;
 Especialista regional nas praças de atuação, sendo a maior incorporadora da cidade de Osasco, 2 PIB 

estado e 6 PIB do Brasil, pelo quinto ano consecutivo, além da liderança no mercado da Granja Viana e 
ingresso no mercado de Alphaville;

 Foco em produtos conceituados, diferenciados e padrão A e B, gerando resiliência em meio às crises;
 Administração em excelência com diretoria ativa e jovem em todas as áreas da companhia;
 Relacionamento com grandes sócios construídos ao longo da história;
 Construção de Pipeline com grande potencial;
 Força comercial representando 80% de nossas vendas + boa performance nos canais digitais;
 Força da marca no mercado de especialização regional, gerando alta velocidade de vendas em todo nosso 

track record;
 Nossa carteira de recebíveis supera o volume de mais R$ 500 milhões em vendas à performar.



2016
• DNA Ekko - Produtos conceito e inovadores;

• Foco e estratégia central em nossos clientes;

• Ótima relacionamento com investidores pessoa 
física, família office e fundos institucionais;

• Arquitetura contemporânea com foco design e 
soluções inovadoras;

• + de 1.500 clientes ativos;

• Parceria com todos os bancos de primeira linha e 
excelente conceito de avaliação de crédito;

• Certificação de qualidade com selos ISSO 9001; 
PBQP;

• Membro Green Building;

• Master Imobiliário Master Imobiliário Master Imobiliário Master Imobiliário - Recorde de vendas;

• Staff jovem, idade média de 32 anos, focados e 
empenhados na expansão e consolidação da 
marca no mercado com qualidade e inovação;

• Diretoria com idade média de 36 anos, todos 
com visão de dono;

• Equipe de vendas arrojada e engajada, com 03 
canais de vendas internos e mais de 300 
corretores ativos;

• Cuidados especiais com nossos stakeholders 
através de nossa ONG;

• Carinho, conceito e atratividade de nossa marca 
com agência de publicidade dedicada e exclusiva 
100% Ekko;

• Soluções e alternativas de secretaria de vendas 
com a WeBro Pay.

diferenciais 
Ekko Group


