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01.1. Apresentação

Somos uma empresa dinâmica que  
combina prestação de serviços de 
engenharia para clientes do mercado 
Imobiliário e indústrias multinacionais + 
investimentos e participação em negócios 
imobiliários e construtechs oriundas de 
nossa área de tecnologia.  

Nossos serviços funcionam como gerador 
de caixa para os investimentos, enquanto os 
negócios imobiliários possibilitam ganhos 
que proporcionam crescimento e solidez para 
enfrentar os desafios do mercado. Geração 
de Caixa + Investimento estão no DNA de 
nossa estratégia. 

Em 2021 completaremos 15 anos de história, 
2.377 unidades entregues e 3.564 unidades 
em produção, sendo 39,3% delas em 
empreendimentos próprios e outros 60,7% 
em empreendimentos de clientes através da 
prestação de serviços.

Temos programado em nosso pipeline 
6 lançamentos e um total de 16 obras 
contratadas para início esse ano, sendo 10 
delas para outras incorporadoras. 

Em 2020 reduzimos os estoques e o 
endividamento da empresa, mantivemos a 
austeridade com os custos e melhoramos 
a velocidade das vendas tanto de unidades 
como de serviços. Ao longo dos últimos 
anos, conseguimos fortalecer e aperfeiçoar 
o ciclo econômico, operacional e financeiro 
além de melhorar nossos índices de liquidez. 
Seguimos comprometidos com as nossas 
políticas e processos no intuito de fortalecer 
cada vez mais as bases da empresa. 

Apresentamos números que corroboram 
com a consolidação e crescimento da Iben 
no mercado e decidimos auditar nossos 
balanços aumentando a transparência e 
reafirmando nossa busca por excelência, 
características que se tornaram marcas 

de nossa trajetória. A empresa PEMON irá 
apresentar os resultados da auditoria até o 
final do mês de abril desse ano e manteremos 
a política de verificação anualmente. 

Nossa esteira de aprovações de projetos 
continua a todo vapor e novas parcerias em 
contratos de prestação de serviços trarão um 
importante aumento no faturamento para os 
próximos 3 anos. 

Temos preparado para o primeiro semestre 
de 2021 lançamentos nas cidades de 
Indaiatuba, Campinas, Americana e Santa 
Barbará com VGV total de 374 milhões e 
1.2 bilhões de land banking em projetos do 
programa Casa Verde e Amarela. 

Esse relatório tem como objetivo apresentar 
a empresa e demonstrar nossa capacidade 
técnica, operacional e financeira para lidar 
com esses desafios.
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01.2. 
Destaques14

3

21 Excelência em Serviços de Engenharia, 
Investimentos em Negócios Imobiliários e 
Inovação levada à sério são características 
que fazem da Iben Engenharia uma  
marca autêntica e respeitada pela 
comunidade empresarial. 

Trabalhamos para levar experiências 
exclusivas de sucesso aos nossos clientes, 
buscando conectar os objetivos estratégicos 
aos empreendimentos com a máxima 
transparência e responsabilidade social.

Única incorporadora e 

construtora RCP do  

Project Management  

Institute no mundo

Empresa lucrativa desde 
a sua fundação com 
margem operacional 
média de

(dívida líquida / patrimônio líquido na holding)

* dados consolidados

Forte geração de caixa e 

baixa alavancagem 
de 17,25%* 

Core business em  

Serviços de 
Engenharia e 
Participação em 
Empreendimentos 
Imobiliários 

Inovação e responsabilidade 

social, projetos de tecnologia, 

publicações literárias e 

programas assistenciais   

Carteira de clientes de 

serviços diversificada,  

Investimentos em 

projetos lucrativos com 

grande velocidade 

de vendas, com VGV 

lançado de

anos de 
história

presente em 
estados brasileiros e

cidades, com 
destaque para o

interior de  
        São Paulo

Reconhecimento 
Internacional

Divididos entre indústrias 

e incorporadores de 14 

segmentos de mercado

no setor privado
100%

47%*

54,5

ao ano

milhões 
em 2020

e velocidade de vendas 

de 60% no lançamento

* dados da controladora



01.3. 
Composição acionária

A Iben foi fundada em 2006 pelos irmãos Eduardo 

Militão Elias, arquiteto e urbanista sócio através da 

Holding EME eireli, e Rodrigo Militão Elias, engenheiro 

civil representado pela Hoding RME eireli. Ambos os 

sócios são empresários especialistas em gestão de 

projetos de engenharia e certificados PMP junto ao 

Project Management Institute, com MBA e pós MBA 

avançado pela Fundação Getúlio Vargas, além de 

notório reconhecimento nacional e internacional junto 

a comunidade acadêmica e empresarial.

EME Holding RME Holding

Eduardo 
Militão Elias

Rodrigo 
Militão Elias

50% 50%

MANÁ 
Incorporações IGILE.com

Eduardo é uma referência, nacional e internacional, em tudo que 

tenha por foco a excelência no gerenciamento de projetos.

Flavio Augusto Ayres Amary  
Secretário de Habitação do Governo do Estado de São Paulo 

Prefácio do livro REAL ESTATE 3.0



Manifesto ESG Iben Engenharia

01.4. 
Prêmios e Certificações Indicação 

Master 
Imobiliário

Finalista  

Kerzner Awards 
Chicago PMI

Semifinalista  

PMO do ano do PMI® 
junto com os escritórios de engenharia 

da Volkswagem e Hospital Albert Einstein

A Iben foi a única empresa no mundo especializada em obras industriais e 
mercado imobiliário reconhecida como Registered Consultant do Project 
Management Institute, RCP do PMI®. Obtivemos o reconhecimento da 
comunidade internacional no dia 12 de setembro de 2011 e continuamos 
contribuindo com o desenvolvimento da ciência através da criação e 
disseminação de boas práticas de gestão para projetos de engenharia e 
negócios imobiliários no mercado nacional. 

As premiações e certificações nos desafiaram a progredir e superar os 
obstáculos do setor com inovação e inabalável compromisso com a 
responsabilidade social.
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Prezamos pela transparência nas questões de sustentabilidade, 
comprometidos com propósito de servir a todos os stakeholders 
das comunidades em que operamos.
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02.
Histórico consistente e Futuro promissor
02.
Histórico consistente e Futuro promissor

Fundação

2006/2007

Diferenciação

2010

Consolidação

2020

Valor

2025

Expansão

2011

6 lançamentos previstos 

para 2021, $374mi em VGV, 

concentração em cidades 

com mercado demandado 

como Campinas, Indaiatuba, 

Americana e Santa Barbara 

Spin off da Igile

Landing BankPrimeiros Lançamentos 

imobiliários próprios, 

carteira de serviços com 

29 clientes ativos

RCP do PMI®,  

plataforma tecnológica, 

ISO 9.000,  

14.000 e 18.000, 

premiações do PMI 

nacional e internacional

Serviços de 

engenharia com foco 

em multinacionais e 

empreendimentos 

imobiliários

$71.1  
$13.0

Faturamento*  

Capital Social*

*R$ milhões

$300$11.7  
$2.4

$6.0  
$0.7

$2.7 
$0.1
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03. 
Foco 
estratégico

Tecnologia Equipe

Serviços de 
Engenharia

Negócios 
Imobiliários

InvestimentosGeração de caixa

Fortalecer o nosso crédito com agentes financeiros é um dos nossos pilares estratégicos, 

atuamos com cautela na escolha dos projetos e zelamos pela disciplina e austeridade com os recursos financeiros aliados a 

excelência na entrega de empreendimentos com a máxima qualidade, nos prazos combinados e com o menor custo viável. 

Liderança tecnológica

Ganhos de escala

Inovação

Gestão do conhecimento

Meritocracia

Postura de dono

Espírito paternal

Sabedoria de mestre

Obras PMG

SAAS de gerenciamento de 

obras

Know how

Austeridade com custos

Produto

Mercado

Ambiente de 

negócios

Disciplina financeira

Land BankingDIFERENCIAL

T + E



03. 
Foco estratégico

Investimentos Crescimento

Serviços de engenharia com 

alto valor agregado

Empreendimentos Casa 

Verde e Amarela 

Construtechs

A Iben é uma empresa dinâmica que combina  

prestação de serviços de engenharia  

para clientes do mercado imobiliário e indústrias multinacionais, com 

investimentos e participação em negócios 
imobiliários e construtechs.

Os serviços da empresa funcionam como  

gerador de caixa para os investimentos, enquanto 

os negócios imobiliários possibilitam ganhos que 

proporcionem crescimento e solidez.

Geração de caixa
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04. Equipe

Nosso maior diferencial são 
as pessoas que trabalham 
conosco, e por esse motivo 
oferecemos orientação 
para ajudá-los a evoluírem 
profissionalmente, sentirem 
orgulho pelo sucesso dos 
clientes e nutrirem o amor e 
respeito ao próximo. 

A Iben acredita que a Visão empresarial é “o que” a 

empresa quer ser e a Missão é o “como” a empresa 

espera conseguir isso, já as pessoas e a equipe 

são “o quem” de fato irá implementar a estratégia e 

tornar possível o crescimento empresarial através 

do cumprimento dos objetivos e das metas. 

Para isso apostamos em meritocracia, enquanto por 

um lado aumentamos o engajamento das pessoas 

com os interesses e ameaças do negócio, por 

outro, aumentamos o engajamento do negócio aos 

interesses e preocupações das pessoas.

Financiamos cursos de formação universitária 

e MBAs, investimos em trabalhos de pesquisa, 

promoção de palestras e workshops. 

Fazemos de tudo para inspirar a equipe evoluir 

profissionalmente e crescer junto com a empresa. 





04. Equipe

Os livros publicados pela empresa refletem os 

valores e políticas organizacionais e auxiliam no 

treinamento e integração de novos membros 

da equipe. As obras possuem informações 

técnicas, orientação profissional e metodológica, 

e conta com a participação outros renomados 

profissionais do setor, entre eles, Rubens Menin, 

sócio fundador da MRV, Flavio Amary, secretário 

de habitação do Estado de São Paulo e General 

Ivan Ferreira Neiva Filho, chefe do escritório de 

projetos do exército brasileiro.  



04. 
Tecnologia

Para diminuir o abismo entre a teoria e a prática, a 

Iben investe nas melhores ferramentas de trabalho. 

Utilizamos tecnologias disponíveis e desenvolvemos 

soluções próprias através de nossas startups. 

Levamos ao mercado novidades que auxiliam os 

profissionais a lidar com a gestão de projetos de 

engenharia e negócios imobiliários. 

Nossas ferramentas são reconhecidas por sua 

capacidade de apoio na gestão e controle de obras, 

em especial, o combate aos desperdícios, aumento 

da produtividade e máxima eficiência no controle 

de prazo, custo e qualidade. Criamos quadros de 

gestão à vista para a construção e fomos um dos 

responsáveis pela disseminação de técnicas ágeis 

em centenas de canteiros espalhados pelo Brasil.

A Iben promoveu o primeiro 

encontro do PMI® São Paulo com o 

SECOVI-SP, uma ocasião histórica 

que aproximou o setor imobiliário 

brasileiro à grandes especialistas 

em gestão do mercado global. 
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05.
Desempenho operacional

Lançamentos em VGV (R$ milhões) Landing Bank acumulado (R$ milhões) Unidades entregues (acumulado)

Receita com serviços contratados (R$ milhões) Unidades em estoque (R$ milhões)

141.59 7.056

4.042

2.377
1.5511.4381.438

896

123.97
109.08

54.20
44.48

89.46
15.57

19.27

12.59

8.32

98.2098.83

27.89
14.3615.56

2018 20182017

2018 2017

2019 2019

2019 2018

2020 2020

2020

2021 2021

2021 2019

2022 2022

2022 2020

2023 2023

2020

2019

2018

2017

2016

1.198

0.181

0.513

1.100

1.110

Preparamos para o primeiro semestre de 2021 lançamentos nas cidades de Indaiatuba, Campinas, Americana 

e Santa Barbará com VGV total de 374 milhões. Já acumulamos 1.2 bi de landing bank. Estamos com 3.564 

unidades em produção e nossos estoques foram reduzidos aos menores níveis desde 2017.

Informações em processo de auditoria externa.
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06.1.
Composição da dívida

Dívida (R$ milhões)

3.00 3.00

0.50

8.50

0.50 1.00

3.30

2020

0.60
0.10

2019

11.80

Total

Juros

Principal

2018

4.00

2017

3.50

Duração da dívida (em meses)

12

62

50

38
35

47

2016 2017 2018 2019 2020 2021

Custo médio da dívida (% a.a.)

27.65

19.08 18.75 18.47

10.60

13.55

2016 2017 2018 2019 2020 2021

Reduzimos o endividamento e ajustamos os contratos para 

patamares de juros menores. Nossa alavancagem permanece 

baixa em razão da nossa política de austeridade com custos 

e disciplina financeira. Buscamos o crescimento econômico 

equilibrado através de investimentos calçados com a geração 

de caixa de nossos serviços e ganhos financeiros.

Informações em processo de auditoria externa.



06.2.
Ciclos econômicos

Ciclo operacional = Recebimento + Estoque (em dias)

*PMR comparação com MRV
Ciclo financeiro (em dias)

2017 20172018 20182019 20192020 2020

674

466
417 417

415

1375

1375

1339

364
233 256

919

310
233

160

456

152 161
196

2

198
36

Ciclo operacional (PMR + PMP) Ciclo operacional
Prazo Médio Recebimento Ciclo financeiro
Prazo Médio Estocagem Prazo Médio de Compras
Prazo Médio Recebimento MRV

18

466

466

674

674

23

Ao longo dos últimos anos, conseguimos fortalecer e aperfeiçoar os ciclos 

econômico, operacional e financeiro, garantindo maior solidez e conforto ante os 

desafios de períodos anteriores. Na tabela acima, demonstramos o resultado. 

Informações em processo de auditoria externa.



06.3.
Indicadores financeiros

As informações para o cálculo dos índices de líquidez foram retiradas unicamente 
do balanço patrimonial, demonstração contábil e evidencia a capacidade de 
pagamento da empresa frente as obrigações. Destacamos que os índices acima 
de 1 indicam que a companhia possui folga para cumprir suas obrigações.

Demonstramos que a saúde financeira da empresa encontra-se em patamar 
confortável destacando a significativa redução do endividamento no último ano.

Receita Operacional Líquida x Lucro Líquido (R$ milhões) 

14.883

9.855
3.386

6.995

11.800

2017 2018 2019 2020 2021

54.071

43.383
33.261

71.071

120.000

Lucro Líquido Receita Operacional Líquida

Informações em processo de auditoria externa.

Índices de Rentabilidade*  
(Balanço Combinado)

Retorno Operacional dos Ativos %

Retorno sobre o Patrimônio %

19

38

5

17

9

62

2020 2019 2018

EBITDA ($mi)

Dívida Bruta

Dívida Líquida

7.36

0.5

0.1

4.43

11.8

8.5

11.06

4.0

3.0

16.16

3.5

3.0

2020 2019 2018 2017

Índices de Lucratividade*  
(Balanço Combinado)

Margem Bruta %

Margem Operacional %

Margem Líquida %

13

10

10

29

10

10

38

22

20

2020 2019 2018

Índices de Líquidez*  
(Balanço Combinado)

Líquidez Corrente

Líquidez Seca

Líquidez Imediata

Líquidez Geral

21

14

3

4

28

16

5

1

18

11

2

2

2020 2019 2018



06.3.
Indicadores financeiros Margem Líquida (%)

2018 2019 2020

20

10 10
12.2

7.7
7.6

12.2

3.7

8.1

14.9

4.2

7.7

Iben

MRV

Cyrela

Tenda

Apesar da queda nos índices de rentabilidade 

e lucratividade, nossos indicadores-chave de 

balanço mativeram-se em níveis superiores a 

outras empresas do setor. Empresa lucrativa 

desde a sua fundação.

Informações em processo de auditoria externa.

Margem histórica* (%) 

Margem Bruta Margem Líquida

47

44

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

55

50

63

6039

35

31

28

48

44
25

19

76

59

66

50

51

36

54

35
17

2

15

3

3

1

0

0

*Informações do balanço da controladora
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06. 
Portfólio

Experiência na construção 

de edifícios de concreto 

armado, alvenaria estrutural, 

parede de concreto, 

estrutura metálica e  

pré-fabricados.

2.377 unidades entregues e 

3.564 unidades em produção



Produtos personalizados para 

atender as demandas de 

mercado com alto valor agregado 

para o consumidor e grande força 

de vendas.

Critérios de conduta rigorosos 

para promover o ESG através do 

controle da Governança social, 

ambiental e corporativa.



Obras entregues dentro 

do prazo com elevado 

padrão de qualidade e 

baixo custo construtivo.

Qualidade assegurada 

pelas menores taxas de 

reclamação do mercado.
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Aviso

Esta apresentação está baseada em dados 
contábeis da empresa e informações 
prospectivas que refletem nossas metas e 
expectativas para os próximos anos. A Iben 
Engenharia não se obriga a atualizar essa 
apresentação mediante novas informações e 
acontecimentos futuros.

Acreditamos que essa apresentação 
possui a síntese dos dados e medidas que 
refletem nosso desempenho e capacidade 
empresarial, não substituindo porém, a 
verificação dos balanços ou relatórios 
financeiros específicos.

Esta apresentação de forma individual não 
pode servir de base para nenhum contrato 
ou compromisso, e apesar de não termos 
nenhuma razão para acreditar que existam 
erros em algum dado aqui apresentado,  

a Iben Engenharia não se responsabiliza 
por falhas de análise ou erros, muitas 
informações aqui apresentadas se baseiam 
em pressupostos empresariais, dos quais, 
apesar de confiarmos plenamente na 
capacidade da empresa em cumprir suas 
metas, são informações sujeitas à mercado e 
fatores menos controláveis.

Os dados de terceiros apresentados são 
objeto de pesquisa interna e informal e não 
houve a verificação por parte da Iben através 
de procedimentos específicos dos dados 
junto as empresas que foram utilizadas como 
comparação.

ibenengenharia.com.br


