Automação residencial personaliza venda de imóveis e
sensibiliza compradores na capital paulista
Imagens e sons afetivos transformam visita a imóvel decorado do residencial Arvo
Lacerda Franco, na Aclimação, em uma experiência pessoal
A tecnologia personalizou a visita aos apartamentos decorados da incorporadora RNI em
todo o Brasil e vem deixando os compradores de imóveis se sentindo em casa. Em São
Paulo, quem marca uma visita ao apartamento modelo do residencial Arvo Lacerda
Franco, com obras avançadas no bairro da Aclimação, realiza um passeio interativo e se
surpreende ao encontrar imagens e sons afetivos nos ambientes e nas peças de decoração.
“Sabemos que a compra do imóvel é um sonho e, com a Experiência RNI, permitimos
que o cliente se sinta morando no empreendimento com a sua família. Realizamos uma
pesquisa de perfil dos compradores e adaptamos a visita ao gosto de cada pessoa. A
resposta tem sido muito positiva, e alguns clientes chegam a se emocionar”, conta
Henrique Cerqueira, gerente nacional de vendas da RNI, uma empresa Rodobens.
Um kit de automação residencial, com assistente virtual wi-fi e câmera de monitoramento,
foi instalado no apartamento modelo do Arvo Lacerda Franco e passou a dividir com os
corretores a apresentação da unidade aos visitantes. Até o fim do mês, na “Black
November”, a RNI garantirá a entrega de imóveis equipados com kits desse tipo para
todos os compradores no empreendimento.
De acordo com Cerqueira, os itens de automação levam comodidade e conforto aos
moradores, que podem controlar aparelhos eletrônicos a distância e programar cenários
personalizados. “Na visita ao decorado, demonstramos algumas das funcionalidades e
adaptamos a cada visitante, aproveitando a conectividade para incrementar a experiência
da venda do imóvel, que é um bem de alto valor” diz. Um aplicativo é utilizado para
acionar a iluminação do apartamento e o televisor da sala, tocar uma música querida e até
para exibir fotos nos itens decorativos.
Situado na Avenida Lacerda Franco, 1560, a duas quadras do Parque da Aclimação, o
residencial Arvo Lacerda Franco será entregue no início do ano que vem. O
empreendimento possui sete andares e apartamentos de dois e três dormitórios, com
metragens variando de 56,43 m² a 98,59 m². Nas áreas comuns, terá academia,
bicicletário, brinquedoteca, churrasqueira com forno de pizza, piscinas adulto e infantil,
playground, salão de festas, salão de jogos e sauna.
SOBRE A RNI
Fundada em São José do Rio Preto há 28 anos, a construtora e incorporadora tem 178
empreendimentos lançados em todo o Brasil e atuação em 55 cidades de 12 estados brasileiros.
Com capital aberto desde 2007, lançou mais de 68 mil unidades, somando 6,5 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 69 anos. www.rni.com.br.
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