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Comunicado ao Mercado
São José do Rio Preto, 18 de março de 2020 – A RNI Negócios Imobiliários S.A. (B3: RDNI3)
(“RNI” ou “Companhia”) informa aos seus acionistas e mercado em geral as medidas e
protocolos implementados diante da pandemia reportada pela Organização Mundial de
Saúde (OMS), do COVID-19.
Até o momento, o principal impacto sentido foi na redução do fluxo de clientes em nossos
stands de vendas, o que não reflete, necessariamente, em desistências das aquisições.
Embora não tenhamos apurado impacto financeiro até o momento, a Companhia mantém o
monitoramento diário de todas as frentes da operação, principalmente no que tange a saúde
dos funcionários, reiterando que até o momento nenhum de nossos colaboradores foi
testado positivamente para a doença.
A evolução da pandemia é volátil e incerta, dificultando as projeções de impacto final que
poderia ter na economia global, na vida do consumidor e, consequentemente, sobre os
nossos negócios. Com isso, seguimos avaliando continuamente os impactos em nossas
operações e situação financeira. A Companhia vem adotando diversas medidas e protocolos
para apoiar a prevenção do COVID-19 em nossas instalações, obras e operações:
•

As viagens de negócios domésticas foram suspensas, exceto aquelas classificadas
como “críticas aos negócios”;

•

Trabalho em home office para evitar aglomerações, sensibilizando a necessidade de
comparecimento por departamento. A recomendação da Companhia é de 14 dias;

•

As reuniões serão realizadas por videoconferência;

•

Nos canteiros de obras serão enviados comunicados de prevenção e escalas de
trabalho diferentes nas entradas e horários de refeição, para evitar aglomerações;

•

Reduzir o contingente de pessoal na obra e escritório, se possível, por um período
mínimo de 15 dias;

•

Disponibilizar álcool gel e higienizar leitores de biometria e catracas;

•

Limitar o número de pessoas trafegando nos elevadores fechados e nas cremalheiras;

•

Postergação de eventos de marketing e ações externas;

•

Correspondentes bancários atuando fora dos stands, eventualmente indo ao encontro
dos clientes prospectados e/ou atuando via home office;

•

Redimensionamento das equipes de acordo com fluxo de clientes nos stands de
venda;

•

Utilização de métodos alternativos de transporte para clientes que não quiserem sair
de casa para levar os documentos necessários para venda ou comparecer aos stands
para assinar os contratos, além do estímulo a adoção de contrato digital;

•

Os eventos internos não essenciais foram cancelados ou adiados, até novas
orientações;

•

Reuniões com executivos que tenham retornado recentemente de viagens
internacionais deverão ser realizadas remotamente ou reagendadas;

•

No caso de contaminação de qualquer um de nossos colaboradores, o mesmo deverá
passar por período de quarentena até a sua completa recuperação, e serão tomadas
as demais medidas de contenção de acordo com protocolo estabelecido pelo
Ministério da Saúde brasileiro. Todas as instalações e operações da Companhia estão
em conformidade com os protocolos de saúde e segurança estabelecidos pelas
autoridades e agências do Brasil, e a Companhia está monitorando a evolução do
vírus.

São José do Rio Preto/SP, 18 de março de 2020.
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