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Recorde de lançamentos (volume superior aos últimos 5 anos) totalizando R$584 milhões em 2020. No 4T20 foram
lançados 03 empreendimentos que totalizaram R$240 milhões em VGV, 57% acima de 2019 e 88% em relação ao 3T20;

Recorde de vendas líquidas (volume superior aos últimos 5 anos) totalizando R$560 milhões em 2020. O volume de
vendas líquidas no 4T20 soma R$178 milhões, crescimento de 222% em comparação ao 4T19 e de 28% sobre o 3T20.
A velocidade de venda medida pelo indicador VSO atingiu 20% no 4T20 (13p.p. superior que o 4T19);
No 4T20 a companhia entregou 02 empreendimentos, totalizando 571 unidades e VGV de R$140 milhões. Os projetos
entregues em 2020 totalizaram 763 unidades e VGV de R$271 milhões.

Landbank mantém o valor superior aos últimos 5 anos totalizando no 4T20 R$7,0
direcionados ao segmento MCMV (vertical/horizontal).

bilhões, sendo 87% dos terrenos

São José do Rio Preto, 19 de Janeiro de 2021: a RNI Negócios Imobiliários (B3: RDNI3) divulga a
prévia de seus resultados operacionais não-auditados referentes ao quarto trimestre de 2020.

Prévia Operacional 4T20
LANÇAMENTOS
No 4T20, a companhia lançou 03 empreendimentos, totalizando R$241 milhões em VGV e 88%
superior ao realizado no 3T20. Esses lançamentos i) RNI Altos do Jerivas, MCMV horizontal lançado
na cidade de Pelotas/RS; ii) RNI Nações Unidas, MCMV vertical lançado na cidade de Bauru/SP; e
iii) RNI Origem Rondonópolis, SBPE horizontal lançado na cidade Rondonópolis/MT, fizeram a RNI
alcançar o patamar de lançamentos superior aos últimos 5 anos, representando crescimento de 57%
com relação a 2019.
Vale destacar que o produto “Origem” lançado nesse trimestre em Rondonópolis/MT foi sucesso de
vendas, em apenas 40 dias houve a comercialização de 80% do empreendimento.

Lançamentos
VGV 100% - R$ Milhões

Histórico de Lançamentos
VGV 100% - R$ Milhões
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Prévia Operacional 4T20
A tabela abaixo mostra a posição dos lançamentos para o 4T20 e para o ano de 2020:

Lançamentos por Produtos
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Prévia Operacional 4T20
VENDAS CONTRATADAS
No 4T20, impulsionado pelo sucesso de vendas do produto “Origem” lançado em Rondonópolis/MT e
redução dos distratos, as vendas líquidas contratadas somaram R$178 milhões, 28% superior ao
registrado no 3T20.
Destacamos ainda o bom desempenho comercial, que consequentemente impulsionou a VSO líquida
avançando 2p.p em relação ao 3T20. Não podemos deixar de comentar sobre a evolução dos nossos
canais digitais (E-Commerce), plataforma fundamental no cenário econômico atual.
No acumulado de 2020, as vendas contratadas atingiram patamar superior aos últimos 5 anos
totalizando R$559 milhões, sendo 133% superior que 2019.

Vendas Líquidas
VGV 100% - R$ Milhões

Histórico Vendas Líquidas
VGV 100% - R$ Milhões
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Prévia Operacional 4T20
A tabela abaixo mostra a posição das vendas líquidas para o 4T20 e para o ano de 2020:

Vendas Líquidas por Status
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Prévia Operacional 4T20
ESTOQUE*
A RNI encerrou o 4T20 com 3.700 unidades em estoque, totalizando VGV de R$668.4 milhões. Vale
destacar que o estoque de obra concluída corresponde a 2% (64 unidades) do estoque total.

*estoque líquido de comissão

CONCLUSÃO DE OBRAS
Neste trimestre a companhia entregou dois empreendimentos, sendo i) Green Club localizado em
Rondonópolis/MT e ii) Green Life São Marcos localizado em São José do Rio Preto/SP, somando
571 unidades e R$140 milhões em VGV lançado.
Vale destacar que os empreendimentos entregues apresentam estoque com apenas 16 unidades
restantes.
Os projetos entregues no ano totalizaram 763 unidades e um VGV de lançamento de R$271 milhões.
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Prévia Operacional 4T20
REPASSE/DESLIGAMENTO DE PESSOA FÍSICA
O repasse/desligamento totalizou R$145 milhões em 2020, esse valor representa acréscimo de 61%
do valor reportado em todo o ano de 2019.
Destacamos ainda que os produtos MCMV (Horizontal e Vertical) adotados na nova estratégia da
companhia, representou crescimento de 110% em 2020 com relação a 2019.

Repasse e Desligamento
VGV 100% - R$ Milhões
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Prévia Operacional 4T20
BANCO DE TERRENOS
Em 31 de dezembro de 2020, o banco de terrenos da RNI totalizava R$7,0 bilhões, esse valor mantém
o recorde histórico da companhia (últimos 5 anos), representando crescimento de 42% em comparação
a 2019, com potencial para construção de 38,500 mil unidades.
Ainda no 4T20, a companhia adquiriu 6 terrenos e assinou contrato de opção em outras 4 áreas. Das
áreas inseridas ao landbank, todas são direcionadas ao MCMV (Horizontal e Vertical) e via permuta.
O total de VGV potencial adicionado ao landbank foi de R$992 milhões a um custo médio de 10,3% do
VGV.
Ao final do 4T20, o MCMV (Horizontal e Vertical) representava 87% do banco de terrenos da
companhia, 30% superior que o 4T19.

Composição do Landbank
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