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No 3T20, foram lançados 02 empreendimentos que totalizaram R$128 milhões em VGV. No 9M20, o VGV lançado
soma R$343 milhões, alta de 384% em relação ao 9M19;
Vendas líquidas de R$139 milhões no 3T20. O volume de vendas líquidas no acumulado do ano soma R$382
milhões, apresentando alta de 106% acima que o acumulado do 9M19.
A velocidade de venda medida pelo indicador VSO atingiu 18% no 3T20 (6.1p.p. acima que de todo ano de 2019);
Estoque concluído representa apenas 1% do estoque total;
Landbank atinge R$7,2 bilhões com a aquisição/opção de 04 terrenos, sendo 84% dos terrenos direcionados ao
segmento MCMV.

São José do Rio Preto, 15 de Outubro de 2020: a RNI Negócios Imobiliários (B3: RDNI3) divulga a
prévia de seus resultados operacionais não-auditados referentes ao terceiro trimestre de 2020.

Prévia Operacional 3T20
LANÇAMENTOS
No 3T20 a Companhia lançou 02 empreendimentos/etapas que totalizaram R$ 128 milhões em VGV,
com esses lançamentos i) RNI Vega Jardim, MCMV vertical lançado na cidade de Aparecida de
Goiânia/GO; e ii) High Redentora, SBPE vertical lançado na cidade de São José do Rio Preto/SP, a
RNI manteve o crescimento operacional e seguimos com o desdobramento do planejamento
estratégico.
No acumulado do ano, a RNI apresenta crescimento de 384% em VGV lançado com relação ao mesmo
período de 2019.

Lançamentos
VGV 100% - R$ Milhões
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Prévia Operacional 3T20
VENDAS CONTRATADAS
As vendas líquidas contratadas neste trimestre somaram R$ 139 milhões, valor 172% acima ao
registrado no 3T19 (R$ 51 milhões). Em 9M20, as vendas contratadas atingiram R$ 382 milhões, sendo
106% superior ao mesmo período de 2019.
Destacamos ainda, a RNI apresenta crescimento de vendas líquidas contratadas em seus trimestres,
bem como, crescimento operacional nos produtos da nova estratégia, no 3T20 atingimos a marca de
81% de vendas liquídas acima do 1T20 e 34% acima do 2T20 (Venda liquída do 2T20 foi impulsionada
em R$ 72.092.381,00 pela venda de ativos para a empresa do Grupo Controlador, conforme divulgado
em 01/07/2020).
É importante ressaltar que a RNI manteve o foco na liquidação do estoque do legado (segmentos que
não fazem parte da estratégia atual), onde o nosso principal objetivo é zerar esse legado até o final
2020, nesta linha, alienamos parte das quotas (25%) do empreendimento Recanto das Emas
(loteamento) junto à empresa do Grupo Controlador, conforme comunicado em 21/09/2020.

Vendas Líquidas
VGV 100% - R$ Milhões
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Prévia Operacional 3T20
Vendas Líquidas por Status

ESTOQUE*
A RNI encerrou o 3T20 com 3.499 unidades em estoque, totalizando VGV de R$ 649.5 milhões. Vale
destacar que o estoque de obra concluída corresponde a 1% (41 unidades) do estoque total.

*estoque líquido de comissão
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Prévia Operacional 3T20
CONCLUSÃO DE OBRAS
Neste trimestre nenhum projeto foi entregue.

REPASSE/DESLIGAMENTO DE PESSOA FÍSICA
O repasse/desligamento totalizou R$45 milhões no 3T20, esse valor representa acréscimo de 47% do
valor reportado no 2T20.
Destacamos que o acrescimo no volume repassado dos produtos do i) MCMV é referente aos
desligamentos na planta e do ii) SBPE explica-se pela emissão da individualização da matrícula de
dois empreendimentos entregues (Arvo e Green Home) sendo possível repassar as unidades
remanescentes com outras instituições financeiras.

Repasse e Desligamento
VGV 100% - R$ Milhões

4

Prévia Operacional 3T20
BANCO DE TERRENOS
Em 30 de setembro de 2020, a RNI alcançou a marca histórica de R$ 7.224.708.025,34 (Sete bilhões
e duzentos e vinte e quatro milhões de reais) em seu banco de terreno, totalizando 60% acima do
3T19.
Ainda no 3T20, visando a nova estratégia adota pela a RNI, houve a descontinuidade de uma área no
segmento de loteamento com VGV de R$ 248 milhões.
Ao final do 3T20, o MCMV representa 84% do banco de terrenos da companhia, acréscimo de 123%
com relação ao 3T19.

Composição do Landbank
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