RNI inova e oferece kits de automação residencial a
compradores no ‘Black November’
Incorporadora entregará unidades equipadas com assistente virtual, ampliando o
conforto, a praticidade e a segurança de moradores
A incorporadora RNI, uma empresa Rodobens, levará automação residencial,
conectividade e conforto aos compradores de imóveis no “Black November”. Entre 1º e
30 de novembro, quem adquirir uma unidade nos novos empreendimentos da empresa em
São José do Rio Preto receberá o imóvel equipado com um Smart Home RNI – um kit
com assistente virtual capaz de comandar, a distância, o funcionamento de aparelhos de
ar-condicionado, televisores e até câmeras.
Participam do “Black November” dois condomínios verticais da cidade. No Jardim São
Marcos, o Green Life São Marcos – que conta com benefícios do programa Minha Casa
Minha Vida – tem unidades de um e dois dormitórios, com metragens variando de 43,86
m² a 53,24 m². Já na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek de Oliveira, na zona sul, o
residencial Green Home tem à disposição apartamentos de três suítes e 115 m². O
empreendimento está em fase avançada de obras.
Os compradores podem conferir algumas das comodidades da automação nos imóveis
decorados da empresa. Batizada de “Experiência RNI”, a visitação às unidades é mediada
pelo assistente virtual e personalizada. “A partir de uma pesquisa de perfil, selecionamos
sons e imagens para que o visitante veja sua família morando naquela unidade e se sinta
efetivamente em casa”, diz Henrique Cerqueira, gerente nacional de vendas da RNI.
De acordo com o executivo, a automação residencial levará ainda mais praticidade aos
futuros moradores. Por um comando de voz ou pelo smartphone, eles poderão controlar
aparelhos eletrônicos e criar cenários de acordo com seus gostos e necessidades,
personalizando a experiência dentro de casa.
Além disso, os novos proprietários terão a possibilidade escolher uma variação do Smart
Home RNI com uma câmera de monitoramento. “Nesta opção, será possível acompanhar,
pela tela do celular, em tempo real, o que está acontecendo em um dos ambientes da casa
ou do apartamento. Muitos pais que passam o dia fora de casa se sentem mais seguros
quando podem ver como estão seus filhos ou seus animais de estimação”, adianta.

SOBRE A RNI
Fundada em São José do Rio Preto há 28 anos, a construtora e incorporadora tem 178
empreendimentos lançados em todo o Brasil e atua/ção em 55 cidades de 12 estados brasileiros.
Com capital aberto desde 2007, lançou mais de 68 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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