
 
 

RNI volta às capitais com MCMV 

A incorporadora RNI, uma empresa Rodobens, voltará a investir em empreendimentos 

econômicos nas capitais brasileiras em 2019. A companhia já adquiriu terrenos em São 

Paulo e em Goiânia, onde deve lançar imóveis enquadrados nas faixas superiores do 

programa Minha Casa Minha Vida (MCMV). “Esse movimento representa maior 

diversificação no portfólio da RNI e um aprofundamento na faixa 3, menos dependente 

de subsídios. Em 2018, ofertamos no interior de São Paulo, Bahia e Ceará. E, neste ano, 

manteremos os lançamentos no interior e chegaremos às capitais, que são dinâmicas e 

têm boa liquidez”, diz Carlos Bianconi, copresidente da empresa.  

Econômicos. O segmento do MCMV representou 55% do volume de unidades lançadas 

pela RNI no ano passado, com 1.164 imóveis. A expectativa da incorporadora é de que 

esse porcentual aumente em 2019, acompanhando alta nos lançamentos, com destaque 

para os condomínios horizontais. O landbank para incorporação residencial da companhia 

atinge atualmente 20 cidades, em nove estados. O Valor Geral de Vendas (VGV) total 

potencial desse banco de terrenos é de R$ 3,9 bilhões, incluindo R$ 3,5 bilhões de áreas 

adquiridas e R$ 400 milhões de áreas com opção de compra.  

 

SOBRE A RNI  
Fundada em São José do Rio Preto há mais de 27 anos, a construtora e incorporadora tem 176 

empreendimentos lançados em todo o Brasil e atuação em 55 cidades de 12 estados brasileiros. 

Com capital aberto desde 2007, lançou mais de 67 mil unidades, somando 6,4 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) 9 4502-0396 

Gustavo Coltri – gustavo.coltri@nectarc.com.br 

Telefones: (11) 5053-5117 - (11) 9 8823-1980 

 

Cristiene Crevellari – cristiene.crevellari@nectarc.com.br 

Telefones: (11) 5053-5110 - (11) 9 8902-9701   
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