Rodobens Negócios Imobiliários apresenta melhor desempenho de
vendas dos últimos cinco trimestres no 4TR
A empresa alcançou no 4T14 um aumento de 93% de VGV lançado em relação ao 3T14.

São Paulo, 19 de março de 2015: A Rodobens Negócios Imobiliários (BM&FBovespa:
RDNI3), alcançou R$174 milhões no 4T14 em vendas contratadas, um crescimento de
22% em relação ao mesmo trimestre do ano anterior, sendo o melhor desempenho de
vendas dos últimos cinco trimestres. A evolução do volume de vendas e das obras no
período impulsionou a receita liquida consolidada da companhia, que atingiu R$ 175
milhões no trimestre, um aumento de 13% em relação ao período anterior.
O estoque de produto acabado permaneceu em patamar inferior à média do mercado,
representando apenas 4% do estoque total. A companhia deu continuidade à
estratégia em relação ao estoque remanescente de produtos Minha Casa Minha Vida e
a participação no total reduziu de 22% no 3TR para 11% no 4TR. O objetivo da
companhia é concluir a venda até o final do terceiro trimestre de 2015.
Durante o 4T14 a empresa alcançou R$293 milhões de VGV (Valor Geral de Vendas
lançado, um aumento de 93% em relação ao 3T14. O landbank destinado a
empreendimentos Stillo atingiu VGV total de R$3,8 bilhões, dando continuidade ao
objetivo da companhia de garantir a perpetuidade do negócio. Os dez
empreendimentos lançados ao longo de 2014 alcançaram VGV total de R$689 milhões,
sendo 82% referentes à linha Stillo e 18 % a Urbanismo.
Durante o ano de 2014, o volume total de vendas foi de R$ 629 milhões com destaque
para área de negócios Rodobens Urbanismo que apresentou um crescimento
significativo no ano de 2014. As vendas no período totalizaram R$53 milhões, volume
seis vezes maior que em 2013, com R$ 8 milhões. O volume de lançamentos chegou a
R$121 milhões, valor quatro vezes maior que em 2013.
Sobre a Rodobens Negócios Imobiliários
Fundada há 23 anos, Rodobens Negócios Imobiliários é uma das maiores
incorporadoras e construtoras do Brasil, com atuação em 54 cidades e 11 estados
brasileiros. A companhia tem capital aberto desde 2007 e faz parte das Empresas
Rodobens, um dos maiores grupos empresariais do país, e tradição de 65 anos no
mercado com presença nos setores automotivo, financeiro e imobiliário.
www.rodobensimoveis.com.br
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