Resultados 1T21
•

Lançamentos de R$ 221 milhões no 1T21, 241%
superior vs. 1T20. A RNI alcançou R$ 740 milhões
em lançamentos nos últimos 12 meses;

•

Vendas Líquidas de R$ 641 milhões nos últimos 12 meses. No
1T21 totalizou R$ 157 milhões, 108% superior vs. 1T20.

•

Receita Líquida de R$ 90 milhões no 1T21, 60% superior vs.
1T20;

•

Receita a apropriar (REF) de R$ 307 milhões no 1T21, 161%
superior vs. 1T20, mantendo margem de 29%.

•

Lucro Bruto Ajustado de R$ 27 milhões no 1T21, 98% superior
vs. 1T20. Margem Bruta Ajustada de 31% no 1T21, 5,8pp
superior vs. 1T20.

•

Lucro Líquido de R$ 5.4 milhões no 1T21, 179% superior vs.
1T20.
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Conferência de Resultados:
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ou (11) 3728-5971
Carlos Bianconi
CEO & DRI
Henrique Ravazzi
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Tel: (17) 2137-1874
WhatsApp: (11) 95973-5897

São José do Rio Preto, 12 de maio de 2021: a RNI (B3: RDNI3) incorporadora imobiliária e construtora anuncia hoje
seus resultados auditados referentes ao primeiro trimestre de 2021. As informações financeiras e operacionais
apresentadas a seguir estão em bases consolidadas de acordo com as práticas contábeis geralmente aceitas no Brasil
em observância as disposições contidas nas Leis das Sociedades por Ações, normas IFRS e nas normas do Comitê de
Pronunciamentos Contábeis (CPC).
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MENSAGEM DA ADMINISTRAÇÃO
COVID-19
Ao longo do primeiro trimestre de 2021, a companhia manteve o ritmo acelerado em seus resultados
operacionais e financeiros envolvendo a nova estratégia que abrange os produtos do Programa Casa Verde
e Amarela (Horizontal e Vertical) e SBPE econômico (Horizontal). Ainda inserido no contexto da pandemia
do coronavírus (COVID-19), a RNI segue atenta em todos os seus possíveis impactos socioeconômicos, além
de adotar todas as medidas preventivas a fim de mitigar os efeitos gerados pela pandemia.
Reforçamos que a estratégia da RNI consiste na expansão fora dos grandes centros (6 macrorregiões), com
foco nas regiões do agronegócio onde o grupo Rodobens possui marca forte e consolidada a mais de 70
anos, além disso os produtos da nossa estratégia não abrangem as faixas 1 e 1,5 do programa Casa Verde e
Amarela.
Neste período de 2021 obtivemos um aumento exponencial do Limite de Crédito da CAIXA para as
contratações dos lançamentos previstos da RNI, evoluímos nos controles e automações da Mesa de Crédito
e Crédito Imobiliário, e mesmo com algumas atividades paralisadas devido a Pandemia (lockdown de
Prefeituras e Cartórios) conseguimos transpor estes obstáculos para garantir a funcionalidade do processo
de recebimento dos recursos.
Concluímos também neste 1T21 negociações de renovações importantes de dívidas com vencimento em
2021, entre elas a principal dívida corporativa, CCB de 50 MM junto ao banco ABC, operação que
conseguimos renovar com custo menor e para vencimento para 2023, além disso, contratamos empréstimos
essenciais para suportar os gastos pré-operacionais dos empreendimentos recém lançados, algumas delas
com parcerias novas em instituições financeiras que temos expectativas de fortalecer relacionamento e criar
melhores condições de negociação em novas operações.
No primeiro trimestre de 2021, perante os Cartórios de Registros de Imóveis, o departamento jurídico
conseguiu alcançar prazo operacional favorável, entre o protocolo e a data efetiva de conclusão do RI
(registro de incorporação), o que foi essencial para cumprimento dos lançamentos da Companhia.
Nossas obras se encontram em ritmo normal e não houve paralisação que alterasse o curso inicial de nossos
cronogramas, pelo contrário, no 1T21 tivemos uma aceleração em nossas obras ficando acima das
expectativas.
Foram iniciadas as obras dos empreendimentos Alto dos Jerivás em Pelotas/RS, Origem Rondonópolis em
Rondonópolis/MT, Nações Unidas em Bauru/SP e RNI Vega Jardim em Aparecida de Goiânia/GO,
representando R$328 milhões em VGV.

Produtos CVA (Horizontal e Vertical) e SBPE Horizontal
A nova estratégia apresenta forte crescimento e consistência em seus resultados operacionais e financeiros,
apresentando resiliência neste modelo de negócios frente ao cenário de pandemia que passamos.
Os lançamentos acumulados nos últimos 12 meses (LTM) apresentou crescimento de 113% em relação ao
acumulado dos últimos 12 meses (LTM) do mesmo período de 2020, totalizando R$687 milhões, no 1T21 os
lançamentos totalizaram R$221 milhões, todos produtos dentro do Programa Casa Verde e Amarela, no
1T20 não houve lançamentos da nova estratégia.
As vendas líquidas no 1T21 somaram R$146 milhões, 274% superior que o 1T20, a VSO manteve o índice de
19%, 9,0p.p superior que o 1T20 e com leve recuo com relação ao 4T20 (conforme previsto), devido aos 2
lançamentos realizados no final do trimestre. Exploramos fortemente nosso E-commerce como principal
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canal para o crescimento consistente em volumes de vendas, proporcionando melhor comodidade e
segurança para nossos clientes na realização do sonho da casa própria
A receita a apropriar da nova estratégia continua em crescimento, no 1T21 reportamos R$298 milhões,
sendo 192% superior que o reportado no 1T20.
Em relação ao resultado financeiro, a Companhia apresentou no 1T21 margem líquida resiliente de 13%,
sendo 6,2p.p superior que o 1T20 e lucro líquido positivo de R$12 milhões, 456% superior vs. 1T20, mesmo
considerando revisões de custos de materiais em função dos aumentos de preços ocorridos no período.

Produtos Legado – SBPE Vertical e Urbanismo
Continuamos dedicados e investindo esforços para liquidar o estoque dos produtos do legado, no 1T21
redução 67% vs. 1T20 e 5% vs. 4T20, já apresentando baixa relevância dentro do Mix de produtos da Cia.
Redução das despesas gerais & administrativas no 1T21 de 20%, vs. 4T20 e 19% vs. 1T20, seguindo a
estratégia de redução dos estoques e seus custos vinculados
No 1T21, o resultado líquido reportado foi um prejuízo de R$6,6 milhões, redução de 26% em relação ao
prejuízo reportado no 1T20. Ainda no primeiro trimestre de 2021, o resultado financeiro foi afetado pelo
volume de distratos no segmento urbanismo, os quais estornam toda receita financeira no momento do
distrato.
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DESTAQUES OPERACIONAIS E FINANCEIROS CONSOLIDADOS
As demonstrações financeiras consolidadas completas do 1T21, acompanhadas das respectivas notas
explicativas, podem ser encontradas no documento ITR – Informações Trimestrais, disponíveis em
nosso website de RI em ri.rni.com.br e no website da CVM Comissão de Valores Mobiliários em
www.cvm.gov.br.
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Análise - Produto PCVA-SBPE.H
Empreendimentos Programa Casa Verde e Amarela (Vertical e Horizontal) e SBPE Horizontal
LANÇAMENTOS - PCVA-SBPE.H
Nosso primeiro trimestre foi marcado por mais 3 lançamento do produto foco da RNI mantendo o
crescimento operacional, os empreendimentos i) Garden RNI, PCVA horizontal lançado na cidade de
Bady Bassitt/SP; ii) Smart Haus RNI, PCVA vertical lançado na cidade de Blumenau/SC; e iii) Moradas
Parque, PCVA horizontal lançado na cidade Pacatuba/CE, totalizaram 1.323 unidades somando um VGV
de R$221 milhões.
Os lançamentos acumulados dos últimos 12 meses (LTM- Last Twelve Months) somaram R$687 milhões
em 2021, crescimento de 113% em relação ao mesmo período de 2020.

Lançamentos
VGV 100% - R$ Milhões

Lançamentos – Acumulado dos 12 últimos meses (LTM)
VGV 100% - R$ Milhões
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VENDAS CONTRATADAS - PCVA-SBPE.H
As vendas brutas registraram R$160 milhões no 1T21, 277% superior ao reportado no 1T20. No
acumulado dos 12 últimos meses (LTM- Last Twelve Months) do trimestre o valor totalizou R$490
milhões, 310% superior vs. o acumulado dos últimos 12 meses (LTM) do mesmo período de 2020.
No 1T21, as vendas líquidas da nova estratégia atingiram R$146 milhões, crescimento de 274% em
relação ao 1T20. No acumulado dos últimos 12 meses (LTM) alcançamos R$443 milhões, 296% superior
vs. o acumulado dos últimos 12 meses (LTM) do mesmo período de 2020.
A VSO líquida de 19% avançando 9p.p. em relação ao 1T20 e apresenta leve recuo vs. o 4T20 (conforme
previsto), devido aos 2 lançamentos realizados no final do trimestre.

Vendas Líquidas
VGV 100% - R$ Milhões

Vendas Líquidas – Acumulado dos 12 últimos meses (LTM)
VGV 100% - R$ Milhões
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ESTOQUE E LANDBANK - PCVA-SBPE.H
A RNI encerrou o 1T21 com VGV total de estoques a valor de mercado em R$649 milhões, sendo 100%
em construção.
Em 31 de março de 2021, o banco de terrenos da RNI totalizava R$5.9 bilhões, -3% inferior vs.
31/12/2020, devido os lançamentos realizados no trimestre.
O banco de terrenos da nova estratégia é composto com 91% de produtos do Programa Casa Verde e
Amarela (Horizontal e Vertical) e 100% adquirido via permuta financeira.

Estoque a Valor de Mercado
VGV 100% - R$ Milhões

Estoque a Valor de Mercado por status
Status de Obra
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Landbank
VGV 100% - R$ Milhões

Landbank
Distribuição Geográfica
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Receita e Lucro Bruto - PCVA-SBPE.H
A receita líquida no 1T21 de R$92.2 milhões, 193% superior vs. 1T20 e 29% superior vs. 4T20. Lucro
Bruto Ajustado no 1T21 de 30%, em linha com o 4T20.

Despesas Comerciais, Gerais e Administrativas - PCVA-SBPE.H
As despesas gerais & administrativas apresenta queda de 11% vs. 4T20 e 5% vs. 1T20, ponto esse em
destaque, demonstrando eficiência operacional no momento de crescimento da empresa.

Resultado Líquido - PCVA-SBPE.H
No 1T21, os produtos da nova estratégia reportou lucro líquido de R$12 milhões, 456% superior ao
reportado no 1T20 e 25% superior ao reportado no 4T20.

Receita a Apropriar (REF) - PCVA-SBPE.H
A margem REF ao final do 1T21 foi de 29%, reforçando a rentabilidade dos produtos da nova estratégia
que foram lançados. O bom volume de vendas destes produtos levou ao crescimento na receita a
apropriar que atingiu R$297 milhões do trimestre, sendo 26% superior ao 4T20 e 192% superior vs.
1T20.
Os valores apresentados na Margem REF ainda não sofreram tributação de PIS/COFINS e não incluem
custo financeiro do CPV.
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Análise - Produto SBPE.V e Urbanismo
Empreendimentos SBPE Vertical e Urbanismo
LANÇAMENTOS - SBPE.V e Urbanismo
Os lançamentos para os produtos SBPE (Vertical) e Urbanismo apresentaram recuo em 2021 de 53%
no acumulado dos últimos 12 meses (LTM- Last Twelve Months), vs. o mesmo período de 2020. Não
houve lançamentos no primeiro trimestre de 2021.
Produtos dessa natureza poderá ser lançado apenas visando a monetização de landbank ou com
sociedade.

Lançamentos
VGV 100% - R$ Milhões

Lançamentos – Acumulado em 12 Meses
VGV 100% - R$ Milhões
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VENDAS CONTRATADAS- SBPE.V e Urbanismo
No acumulado dos 12 últimsos meses (LTM- Last Twelve Months) de 2021 a RNI somou R$322 milhões
vs. R$191 milhões realizado no acumulado do mesmo período de 2020, crescimento de 69%.
Na comparação trimestral, embora reportada a redução no volume de vendas líquidas e aumento no
volume de distratos, a empresa continua focada para liquidar todo o estoque desses produtos que não
fazem parte da estratégia atual, além disso, passamos por um momento de demanda resiliente e de
andamento relevante das vendas.

Vendas Líquidas
VGV 100% - R$ Milhões

Vendas Líquidas – Acumulado dos 12 últimos meses (LTM)
VGV 100% - R$ Milhões
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Estoque e Landbank – SBPE.V e Urbanismo
Em 31 de março de 2021, o VGV total dos estoques a valor de mercado era R$102 milhões,
representando queda de 67% vs. 31 de março de 2020, além disso houve uma redução de 5% em
relação ao 4T20.
O estoque concluído representa apenas 22% do estoque dos produtos SBPE.V e Urbanismo. A RNI
mantem-se focada na realização de valor da carteira gerada e liquidação dos estoques.

Estoque a Valor de Mercado
VGV 100% - R$ Milhões

Estoque a Valor de Mercado por status
Status de Obra
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Landbank
VGV 100% - R$ Milhões

Receita e Lucro Bruto – SBPE.V e Urbanismo

Despesas Comerciais, Gerais e Administrativas – SBPE.V e Urbanismo
Destaque para redução das despesas gerais & administrativas no 1T21 de 20%, vs. 4T20. O aumento
das despesas comerciais ocorre em um momento de demanda resiliente para esses produtos, fazendo
com que a empresa aumente seus esforços para liquidar o estoque.

Resultado Líquido – SBPE.V e Urbanismo
No 1T21, o resultado líquido reportado foi um prejuízo de R$6,6 milhões, redução de 26% em relação
ao prejuízo reportado no 1T20. Ainda no primeiro trimestre de 2021, o resultado financeiro foi afetado
pelo volume de distratos no segmento urbanismo, os quais estornam toda receita financeira no
momento do distrato.
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Receita a Apropriar (REF) – SBPE.V e Urbanismo
Conforme avança a realização de valor da carteira gerada dos produtos SBPE.V e Urbanismo, a RNI vai
consumindo a Receita a Apropriar, a qual deve zerar nos próximos trimestres.
Os valores apresentados na Margem REF ainda não sofreram tributação de PIS/COFINS e não incluem
custo financeiro do CPV.
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RNI Consolidado
Conclusão de Obras
Neste trimestre nenhum projeto foi entregue.

Repasse/Desligamento Pessoa Física
O repasse/desligamento totalizou R$30 milhões no 1T21, 102% superior vs. 1T20 (desconsiderando a
cessão de recebíveis realizada no período).
Destacamos ainda no 1T21 o crescimento de repasse para os produtos PCVA (Horizontal e Vertical)
adotados na nova estratégia da companhia, representando crescimento de 53% vs. 1T20.
Analisando o 1T21 LTM a RNI atingiu R$140 milhões em repasse/desligamento, 61% superior do 1T20
LTM.

Repasse e Desligamento
VGV 100% - R$ Milhões
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BALANÇO PATRIMONIAL: Principais itens
Créditos perante Clientes (Recebíveis)
O saldo de Créditos Perante Clientes em 31 de março de 2021 totalizou R$866 milhões, sendo que
R$588 milhões estão registrados no balanço patrimonial e já tiveram suas receitas apropriadas. Desse
total, R$290 milhões estão alocados no ativo circulante e R$298 milhões no ativo não circulante,
conforme a tabela abaixo.

Os créditos ainda não registrados no balanço, cuja receita ainda não foi reconhecida na demonstração
de resultado pelo método de percentual de conclusão (PoC), somaram R$278 milhões em 31 de março
de 2021.
A carteira de recebíveis performados totalizava R$314 milhões ao final do 1T21.
A seguir, detalhamos a composição e status dos recebíveis performados classificados por fase e ordem
de monetização:
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A movimentação da carteira de recebíveis performados é demonstrada na tabela abaixo:

Caixa e Dívida
Apresentamos abaixo uma análise do endividamento da Companhia em relação ao Saldo de Caixa e
Patrimônio Líquido.

Em 31 de março de 2021, 75% da dívida total é referente a dívida de produção (financiamento à
construção), isto é, naturalmente a essência do negócio da companhia.
Ainda no 1T21 , encerramos com posição de caixa de R$56 milhões. No trimestre a RNI consumiu caixa
na ordem de R$11 milhões, totalmente direcionado ao momento da companhia em aumentar sua
produção na geração de novos negócio, construção de unidades e liquidação de dívidas.
A nossa dívida constitui-se das seguintes modalidades de linhas de crédito, conforme a tabela abaixo:
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A seguir o cronograma de vencimento de dívidas:

Cronograma de Vencimento da Dívida
R$ Milhões

O gráfico abaixo apresenta a evolução da dívida de produção e a sua taxa de juros média ponderada
pela participação do saldo devedor de cada empreendimento na composição do total.
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Balanço Patrimonial Consolidado
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Demonstração do Resultado do Exercício Consolidado
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Fluxo de Caixa Consolidado
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Sobre a RNI
Fundada em São José do Rio Preto em 1991, com a missão de desenvolver empreendimentos
imobiliários de qualidade em todo o Brasil, a construtora e incorporadora RNI, celebra 30 anos de
atuação no setor, transformando e desenvolvendo as regiões onde atua. Aliada a uma estratégia de
expansão nacional, a empresa contabiliza desde sua fundação 191 empreendimentos lançados em todo
o Brasil com atuação em 56 cidades de 12 estados brasileiros. Com capital aberto desde 2007, lançou
mais de 72 mil unidades, somando 6,8 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 70 anos.
rni.com.br / ri.rni.com.br

Contatos para imprensa:
Weber Shandwick
http://www.webershandwick.com.br
Atila Barros – abarros@webershandwick.com
Telefones: (71) 99277-0818 - (71) 98635-8285
Paulo Lima – plima@webershandwick.com
Telefone: (11) 98398-6996
Andrea Pontes – apontes@webershandwick.com
Telefones: (11) 99519-6939
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