Incorporadora RNI adere ao movimento “Não demita”
Em respeito aos seus mais de 400 colaboradores diretos, a incorporadora RNI informa
que aderiu ao movimento “Não demita” durante o período de isolamento social. Esse
compromisso reflete uma série de medidas adotadas pela companhia para garantir o bemestar dos profissionais que atuam na sua sede, em São José do Rio Preto, em 13 obras em
desenvolvimento pelo país e nas cidades onde a empresa mantém atividades de novos
negócios e de vendas nas regiões Sul, Sudeste, Centro-Oeste e Nordeste.
Em março, a incorporadora reforçou a divulgação online de orientações aos funcionários
e adotou o regime de trabalho remoto na maior parte de suas operações. Ela também
interrompeu momentaneamente todos os eventos nos estandes de venda e priorizou sua
estrutura de atendimento a distância, disponibilizando tours virtuais em seus
apartamentos decorados, lives com corretores nas redes sociais e suporte completo aos
clientes por WhatsApp, telefone e internet. Já nos canteiros de obra, a companhia ampliou
procedimentos de higienização pessoal, adotou medidas para evitar aglomerações de
pessoas e para monitorar a saúde dos trabalhadores.
A RNI tem à sua disposição um canal de comunicação direto com a área de saúde
ocupacional do grupo Rodobens, que conta com um comitê multidisciplinar para o
enfrentamento dos desafios dessa crise. A empresa segue atenta aos desdobramentos da
pandemia, confiante no restabelecimento da normalidade o mais rápido possível.
SOBRE A RNI
Fundada em São José do Rio Preto há 28 anos, a construtora e incorporadora tem 182
empreendimentos lançados em todo o Brasil e atuação em 55 cidades de 12 estados brasileiros.
Com capital aberto desde 2007, lançou mais de 69 mil unidades, somando 6,5 milhões de m²
construídos, e faz parte das Empresas Rodobens, um dos maiores grupos empresariais do país,
com atuação nos segmentos financeiro e de varejo automotivo – Banco, Consórcio, Corretora de
Seguros, Leasing & Locação, Automóveis e Veículos Comerciais. Com atuação nacional, o grupo
tem tradição de mais de 69 anos. www.rni.com.br.
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