


Ecocil é a maior e mais tradicional incorporadora imobiliária do RN

com mais de 70 anos de existência e reconhecimento de mercado

Fundação

> 70 anos

Realizações Estratégicas

Evolução

• 17,750 Casas Populares

• 4,140 Apartamentos

• 1,663m de Pontes

• 350,500m de Adutoras

• 4,469,427.02 m³ de Concreto

• 3,455,329.13m² de área 

construída

Dados Marcantes

• Modelo de Negócio 

Inovador: Plano 100

• Primeiro Shopping Center 

de Natal (Natal Shopping)

• Ganhou todos os prêmios 

Top of Mind nos últimos 

17 anos
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Realizações

A Ecocil tem atualmente 

29 projetos no Pipeline 

com mais de R$ 4b 

em VCV potencial



No anos que antecederam 2008, fatores externos levaram a Ecocil

tomar uma importante decisão

Crescimento do mercado imobiliário em todo o Brasil, sobretudo no Rio Grande do Norte

Mercado passou de R$600 milhões para R$1.2 bilhões em aproximadamente quatro anos

Competição mais acirrada com a presença das empresas nacionais

Com a abertura do capital, algumas empresas como Cyrela, Rossi, PDG, dentre outras, 

entraram no mercado imobiliário do Rio Grande do Norte em busca de novos mercados

FATORES EXTERNOS

Diante da situação, a Ecocil ou buscava um parceiro para ocupar espaço no mercado

ou seria uma empresa pequena com pouca expressão diante das grandes nacionais



Porque o Cenário estava Favorável à Investimentos Estrangeiros

• Brasil era Investment Grade

• A classe média representava mais de 50% da população

• Crescimento do PIB acima de 5%

• O país vivia o pleno emprego

• Os europeus vislumbraram o nordeste brasileiro

• Só Natal tinha 36 vôos diretos para a Europa



Em 2008, a Ecocil se dividiu em seu segmento de engenharia e o de incorporação, 

fazendo uma sólida parceria com a Salamanca Capital na Ecocil Incorporações S/A

1998

2008

Divisão 

Estratégica da 

Ecocil em duas 

Empresas

Ecocil 

Incorporações
(Incorporadora)

Ecocil Engenharia
(Construtora)

1. A Parceria com a Salamanca reforçou nossa 

posição no mercado através de três fatores 

principais:

• Aporte de Capital

• Expertise no Mercado Imobiliário

• Percepção de Valor no Mercado Local

História Recente da Ecocil Posição de Destaque no Mercado

VGV mais de R$ 2.5 bi, 

ao longo de 17 projetos

e 15 mil unidades

2. Equipe de Gestão altamente preparada para gerir o 
negócio, com quatro diretores executivos que possuem:

• Mais de 25 anos de experiência no Mercado 

Imobiliário

• Excelente relacionamento com principais 

partidos governamentais e entidades de classe

• Experiência Internacional nas maiores empresas 

da América do Norte e América Latina.



Ecocil recebe aporte

A parceria da Ecocil com a Salamanca foi noticiada em alguns 

dos principais veículos de comunicação no Brasil

SALAMANCA GLOBAL 

PROPERTY FUND – NEW 

ACQUISITION IN BRAZIL

Ecocil Announces Partnership with 

English Group



A Salamanca adquiriu participação no nível da controladora, Ecocil,

investindo assim em todos os projetos existentes no portfólio da empresa



Inicialmente a Estruturação se deu com a criação de um FIP como 

veículo onde os cotistas estrangeiros detinham suas participações

Em 2012, foi feito um novo aporte

e consequentemente criado um novo FIP, 

ficando FIP1 e FIP2 como interface entre 

os cotistas e a investida (Ecocil)

4B
(Família Bezerra)



Com a entrada da Salamanca no negócio, várias mudanças foram observadas

Pontos de Mudanças Antes Depois

Governança
Poucas práticas de governança corporativa eram 

aplicadas, e pouco registro feito de decisões

Principais práticas de governança

corporativa aplicadas na empresa

Organização Estrutural
100% da Diretoria composta

por membros da família

Diretoria composta por profissionais de mercado, 

juntamente com membros chave da família

Auditoria Não havia auditoria
Auditoria independente anual com avaliação da 

empresa semestralmente

Conselho de Administração Sem conselho de administração formal
Conselho composto por 8 membros (4 família e 4 Salamanca) 

reunindo-se quatro vezes ao ano

Acordo de Acionistas Sem acordo de acionistas ou similar
Acordo de acionista com alçadas para executivos de 

acordo com a matéria

Reuniões Diretoria Semanais sem registro Semanais, com registro em atas

Profissionalização Equipe Profissionais da família e locais
Equipe formada por pessoas chave do negócio familiar, 

juntamente com profissionais de mercado vindo da Cyrela, 

Gafisa, A.T. Kearney, KPMG, etc.

Meritocracia Quase inexistente
Plano de Metas anual com  bonificação

e reconhecimento semestral



Nos últimos 18 meses, a estrutura societária foi ajustada em função

do investimento ter perdurado por um período acima do previsto

MUDANÇAS DA ESTRUTURA SOCIETÁRIA

Estrutura 

Anterior
Participação Estrutura Atual Participação 

FIP1 35%
LTD 1 

(estrangeira)
29%

FIP2 30%
LTD 2 

(estrangeira)
18%

4B 35%
LTD 3 

(estrangeira)
17%

4B 35%

Situação: Devido à crise econômica brasileira, a saída do 

investimento anteriormente planejada para 6 anos, foi 

adiada sem prazo determinado.

Mudança: Em função dessa nova realidade, os investidores 

estrangeiros decidiram alterar os veículos pelos quais 

detém sua participação na Ecocil. Fecharam os FIPs e 

abriram empresas LTDs estrangeiras.

Racional: sem expectativa de saída no curto prazo e 

consequente ganho de capital, somado ao alto custo 

de manutenção dos FIPs, as mudanças foram 

implementadas reduzindo em até 75% o custo de 

manutenção dos veículos.

Potenciais Saídas: 1) Trade Sale; 2) Projeto Harmonia



ECOCIL S.A
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A Ecocil tem atualmente 29 projetos no pipeline com VGV potencial acima de R$ 4.5b, tendo como 

principal projeto o Harmonia, uma comunidade planejada com quase R$ 3bi de VGV

• Licença Prévia

• Supressão Vegetal

• Licença de Instalação e 

Alvará para fase 1 (VGV 

de R$ 80m)



A estrutura legal do projeto Harmonia está sob análise mas deverá

compreender um supercondomínio com 4 principais SPEs

Super 
condomínio

SPE1: 
Harmonia 

Glebas

SPE2: 
Harmonia 

Infra

SPE3: 
Harmonia 

Park

SPE4: 
Harmonia 
Hospital

Constituirá todos os parques e áreas 

verdes, garantindo a boa manutenção 

das Zonas de Proteção ambiental e 

agregando valor a comunidade planejada

Proprietária e responsável pela gestão de 

todas as áreas do supercondomínio, desde que 

externas aos subcondomínios compreendidos

pelas SPEs1 (Glebas). Está SPE funcionará

como uma concessão onde a mesma prestará

serviços diversos aos subcondomínios, 

recebendo valores por estes. Exemplo de 

serviços: manutenção das ruas externas, 

limpeza, coleta de lixo, segurança externa, 

iluminação, etc.

Daqui serão destacadas

várias SPEs, cada uma

representando um projeto a 

ser lançado no mercado

Potencial PPP com 

o Governo do RN 















Fase 1: 289 

lotes com 

VGV de R$ 

80m

Fase 2

Fase 1



A Ecocil tem o Harmonia como principal projeto da empresa para os próximos 10 anos e está atualmente 

construindo parcerias sólidas com instituições financeiras, investidores, comunidade e poder público, 

para tornar esse empreendimento um marco no mercado imobiliário brasileiro.



silvio@ecocil.com.br

marcelo@ecocil.com.br


