
 
 

 

Luciana Vasallo Coelho assume a Diretoria de Novos  

Negócios na RNI 

 

Luciana Basso Vasallo Coelho assume este mês a Diretora de Novos Negócios da 

construtora e incorporadora RNI, do grupo Empresas Rodobens. Engenheira Civil, 

formada pela FAAP em 2003, possui mais de 20 anos de atuação no mercado 

imobiliário, tendo atuado em algumas das grandes companhias do setor, como Gafisa, 

Tiner Empreendimentos e Participações, AURINOVA, Melnick, entre outras. A 

especialista em Gestão de Negócios Imobiliários e Construção Civil pela Fundação 

Getúlio Vargas, que anteriormente ocupava o cargo de Gerente Regional de Negócios 

na região Sul do país, já marca história na RNI ao ser a primeira mulher a assumir um 

cargo de diretoria na companhia. 

 

Sobre a RNI 

Fundada em São José do Rio Preto em 1991, com a missão de desenvolver 

empreendimentos imobiliários de qualidade em todo o Brasil, a construtora e 

incorporadora RNI, celebra 30 anos de atuação no setor, transformando e 

desenvolvendo as regiões onde atua. Aliada a uma estratégia de expansão nacional, a 

empresa contabiliza desde sua fundação 194 empreendimentos lançados em todo o 

Brasil com atuação em 59 cidades de 12 estados brasileiros. Com capital aberto desde 

2007, lançou mais de 74 mil unidades, somando 7 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. A RNI participa do 

programa governamental Casa Verde Amarela (antigo Minha Casa Minha Vida), com os 

seus empreendimentos no segmento faixa 3. Com atuação nacional, o grupo tem 

tradição de mais de 70 anos. www.rni.com.br. 

 

Contatos para imprensa:  

Weber Shandwick  

http://www.webershandwick.com.br/ 

 



 
Priscilla Poubel – ppoubel@webershandwick.com  

Telefone: (21) 9 9150-8110 | (21) 9 8351-0185 

 

Paulo Lima – plima@webershandwick.com   

Telefone: (11) 98398-6996 

 

Andrea Pontes – apontes@webershandwick.com  

Telefones: (11) 99519-6939 

 


