
 
 
 

Guilherme Machado faz palestra para corretores  
em Várzea Grande 

 
Evento faz parte do lançamento da RNI, o Origem VG 

  
Guilherme Machado, autor do best-seller “Você não vai mais conseguir vender assim” e 
influenciador digital, palestrou para 300 corretores imobiliários nesta terça-feira (18), 
às 8 horas, no Buffet Felici, na Rua Aristides Felix de Andrade, 89, em Araés, Cuiabá. O 
evento faz parte das ações de lançamento do Origem VG, próximo empreendimento 
que a RNI lançará em Vargem Grande em outubro.  
 
Referência no mercado imobiliário, a publicação de Machado ocupou o primeiro lugar 
no ranking de livros mais vendidos da Revista Veja e do jornal Folha de São Paulo. Ao 
longo da narrativa, o autor traz dicas de como se tornar um profissional “quebra-
regras” e alcançar o sucesso na carreira de corretor de imóveis. Como influenciador 
digital, seu canal do YouTube conquistou mais de 136 mil seguidores. 
 
Durante o evento, foram apresentados detalhes do Origem VG, futuro 
empreendimento da construtora, com lançamento previsto para outubro. O 
condomínio horizontal privilegia ambientes aconchegantes e integração com a 
natureza, em casas de 2 e 3 dormitórios.  
 
Mais informações no link https://rni.com.br/mt/varzea-grande/casas-de-2-e-3-
quartos/origem-vg/. 
 

 

SOBRE A RNI  
Fundada em São José do Rio Preto há mais de 26 anos, a construtora e incorporadora tem 174 
empreendimentos lançados em todo o Brasil e atuação em 55 cidades de 12 estados brasileiros. 
Com capital aberto desde 2007, lançou mais de 64 mil unidades, somando 6,3 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. Com atuação nacional, o grupo tem 
tradição de mais de 69 anos. www.rni.com.br. 

Contatos para imprensa: 
Néctar Comunicação Corporativa 
Paula Alface Dubois – paula.alface@nectarc.com.br 
Telefones: (11) 5053-5118 e (11) 94502-0396 

Cristiene Crevellari – cristiene.crevellari@nectarc.com.br 
Telefones: (11) 5053-5110 - (11) 9 8902-9701   
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