Conhecer imóvel em construção torna-se oportunidade
para proprietários planejarem 1ª obra
RNI reuniu futuros moradores do Residencial Allegro Sinop, em fase de
acabamento, para medirem unidades com acompanhamento profissional
Reformas são comuns em apartamentos novos, e a preparação adequada para
a primeira obra é essencial para reduzir custos e antecipar a mudança após a
entrega das chaves. O que muitos compradores de imóveis não costumavam ter
é a oportunidade de conhecer em detalhes a moradia antes da entrega, no
evento oferecido pelas incorporadoras para a medição de áreas internas das
unidades em fase de acabamento.
A incorporadora RNI, uma empresa Rodobens, reuniu cerca de 200 futuros
moradores do Residencial Allegro Sinop, em fase final de obras no Jardim Santa
Mônica, para a medição das unidades. De acordo com Henrique Cerqueira,
gerente nacional de vendas e marketing da RNI, o evento foi uma oportunidade
para que os proprietários visualizassem pela primeira vez os imóveis adquiridos
na planta e também fizessem visitas técnicas com profissionais de arquitetura e
engenharia.
“No Allegro, os apartamentos já estão em fase de pintura e contam com
revestimentos em todas as dependências, incluindo as áreas de sala e
dormitórios. Na medição, os proprietários conseguem ter uma boa dimensão dos
espaços e até entrar em contato com fornecedores de serviços requisitados após
a instalação do condomínio, como vidraçaria, móveis planejados, estofados e
revestimentos”, diz.
O evento de medição conta com o acompanhamento de uma promotora
especializada no atendimento de clientes. Cada futuro morador realiza a visita
ao seu apartamento por cerca de 30 minutos, sempre com horário marcado
previamente. No dia da atividade, ainda são disponibilizados estandes de
fornecedores parceiros da RNI como apoio aos proprietários – o fechamento de
sacadas e a troca de revestimentos são intervenções comumente adotadas nos
novos edifícios. “Muitas vezes, conseguimos negociar uma condição especial de
valores com os nossos parceiros.”
O diretor técnico da RNI, Clovis Sant’Anna, explica a medição não substitui a
vistoria dos imóveis no momento de na entrega das chaves. Ele também ressalta
que todas as intervenções realizadas pelos proprietários após a ocupação
requerem cuidado extra para que a garantia do imóvel oferecida pela
incorporadora não seja comprometida. “No manual do cliente, que é entregue a
todos os compradores, o morador recebe as recomendações para que a obra
ocorra sem contratempos”.
O Residencial Allegro Sinop será entregue no mês de maio, com unidades de
dois dormitórios e 63 m² e de três dormitórios e 71 m², incluindo uma suíte. Seus

apartamentos possuem uma ou duas vagas de garagem. E as áreas comuns do
empreendimento contam com fitness interno e externo, piscinas adulto e infantil,
playgrounds infantil e baby, quadra, quiosque com churrasqueira e forno de
pizza, salão de festas integrado com churrasqueira e salão de jogos.
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