Vendas líquidas da Rodobens Negócios Imobiliários sobem 10% no 1º trimestre de 2017
Companhia também conseguiu reduzir o volume de distratos em 60%, na comparação com o
último trimestre.
São Paulo, 10 de maio de 2017 - A Rodobens Negócios Imobiliários (BM&FBovespa: RDNI3)
divulga hoje seu resultado operacional referente ao 1T17. A companhia encerrou o trimestre
com um volume de vendas líquidas próprias de R$48,6 milhões, 10% acima que no mesmo
período do ano passado. O ritmo das vendas, mesmo sem lançamentos, manteve-se no
mesmo patamar dos primeiros três meses de 2016.
Desde o ano passado, a companhia implementou uma gestão ativa da carteira de clientes e os
resultados começaram a aparecer com mais força no início de 2017. Os distratos reduziram em
60%, atingindo o menor patamar dos últimos 9 trimestres.
A geração de caixa no período foi de R$ 37 milhões, impulsionada principalmente por uma
operação de cessão de carteira no montante de R$25 milhões para o Banco Rodobens e para a
GV Holding. Além disso, foram amortizados R$15 milhões de plano empresário em março.
Em linha com a constante busca pela racionalização dos processos e ganho de eficiência, a
Rodobens Negócios Imobiliários retornou com toda a operação para São José do Rio Preto/SP.
Isso facilita a integração das atividades entre as áreas e o Grupo Rodobens e ainda permitirá
uma redução do G&A, devido a redução do volume de viagens, redução do custo do escritório
de São Paulo e a readequação da estrutura de pessoal.
SOBRE A RODOBENS NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS
Fundada em São José do Rio Preto há 25 anos, a construtora e incorporadora chegou à marca
de 169 empreendimentos lançados em todo o Brasil e atuação em 55 cidades de 12 estados
brasileiros. A companhia tem capital aberto desde 2007, lançou mais de 64 mil unidades,
somando 6,1 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”.
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