Rodobens Negócios Imobiliários gerou mais de 8 mil empregos
em Feira de Santana
A incorporadora já construiu mais de 338.000 m², distribuídos em cinco condomínios que
movimentaram aproximadamente R$ 234 milhões em VGV
Feira de Santana, julho de 2016 – A Rodobens Negócios Imobiliários gerou mais de 8 mil postos
de trabalho, de forma direta ou indireta, em Feira de Santana. Os empregos foram empenhados
na construção de 2.801 casas e lotes que representam 338.000 m² construídos e distribuídos em
cinco empreendimentos. Nos oitos anos em que a empresa atua no mercado imobiliário de Feira
de Santana, foram movimentados aproximadamente R$ 234 milhões em VGV (Valor Geral de
Venda). Com estes números, a empresa consolidou-se como uma das maiores e mais
importantes construtoras da cidade.
Os empreendimentos da incorporadora e urbanizadora representam um novo estilo de vida para
seus clientes. Cada condomínio é especialmente desenvolvido atendendo às diversas
características locais para assegurar o máximo de conforto aos futuros moradores, além de
transformar a região do bairro SIM em um dos principais vetores de valorização da cidade.
Confiante em relação ao desempenho da economia regional, a Rodobens Negócios Imobiliários
seguirá investindo em Feira de Santana, que é uma das áreas mais importantes aos negócios
da companhia.
Fundada em São José do Rio Preto há 24 anos, a empresa chegou à marca de 167
empreendimentos lançados em todo o Brasil e atuação em 55 cidades de 12 estados brasileiros.
Com capital aberto desde 2007, lançou mais de 64 mil unidades, somando 5,7 milhões de m²
construídos, e faz parte das Empresas Rodobens, um dos maiores grupos empresariais do
país, com tradição de 65 anos no mercado e atuação nos setores automotivo, financeiro e
imobiliário. Em 2015, a empresa foi classificada como a 12ª maior empresa de construção e
incorporação do país pelo “Ranking ITC – As 100 Maiores Construtoras”, uma das mais
importantes instituições do país.
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